
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลปราสาททอง 
เรื่อง  นโยบายการบรหิารงานบุคคลและการปฏบิตัริาชการ 

---------------------- 

  ด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้ก าหนดนโยบายการบริหารงาน
บุคคลและการปฏิบัติราชการ ให้ ข้าราชการและลูกจ้างได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน    ให้การบริหาร
ราชการและ การบริการประชาชน ส าเร็จลุล่วง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลตุามเป้าหมายภารกิจ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  และเพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้ ผู้ปฏิบัติงาน เสนอผลงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ตามหลักเกณฑ์ของมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  โดยมีแนวนโยบาย ดังนี้ 

นโยบายผู้บริหาร  
1. การท างานต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยความรวดเร็ว และเรียบร้อย
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  
2. การเบิกจ่ายเงินให้เบิกจ่ายให้ได้รวดเร็วตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
3. สนองนโยบายของคณะผู้บริหาร (ตามค าแถลงนโยบายต่อสภา)  
4. ด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เช่น  

- ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)  
- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)  
- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.  
- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)  
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ElE)  
- ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.)  
- การบันทึกข้อมูลอัตราก าลังภาครัฐ  
- ระบบโปรแกรมบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ ที ่อบต. ต้องการมดีังนี้  
1. พูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะกับประชาชนที่มาติดต่อราชการและเพ่ือร่วมงาน  
2. การไมด่ื่มสุราหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมในสถานที่ท างาน  
3. การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน และไมข่าดราชการจนไม่สามารถติดต่อได้  
4. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้น และกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
5. การมีจิตบริการ การประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
เป้าหมายขององคก์ร  
1. มุ่งให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกด้าน ด้วยความเป็นเลิศ  
2. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กร ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
3. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานทุกมิติให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 /ให้พนักงาน…. 
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ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน 
ตามภารกิจของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ  วันที่  20   เดือน ตุลาคม     พ.ศ. 2560 
 
 
 
   
         (ลงชื่อ) 
   (นายค ารณ  พูนชัย) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 
นายค ารณ  พูนชัย - นายก อบต. ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (ระบบแท่ง) ซึ่ง 
อปท.ได้เริ่มใช้และปรับระบบเป็น ระบบแท่ง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่ง
ขั้นตอนในการประเมินและแบบประเมิน ตามมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม ครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ได้ก าหนดขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ขั้นตอนที่ 2 จัดท าค ารับรองรายบุคคล  เพ่ือเสนอผลการขอรับการประเมิน ให้ นายก 
อบต.และผู้บริหาร มอบนโยบาย แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของ อบต.ให้แก่ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของ อบต.ใน ทุกรอบการประเมิน วันนี้ 
จึงขอแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบและน าไปถือปฏิบัติและพิจารณาน าเสนองานรายบุคคลเพ่ือขอรับ
การประเมินให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ดังนี้ 

     นโยบายผู้บริหาร  
1. การท างานต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยความรวดเร็ว และเรียบร้อย
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  
2. การเบิกจ่ายเงินให้เบิกจ่ายให้ได้รวดเร็วตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
3. สนองนโยบายของคณะผู้บริหาร (ตามค าแถลงนโยบายต่อสภา)  
4. ด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เช่น  
- ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)  
- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)  
- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.  
- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)  
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ElE)  
- ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.)  
- การบันทึกข้อมูลอัตราก าลังภาครัฐ  
- ระบบโปรแกรมบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ ที ่อบต. ต้องการมดีังนี้  
1. พูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะกับประชาชนที่มาติดต่อราชการและเพ่ือร่วมงาน  
2. การไม่ดื่มสุราหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมในสถานที่ท างาน  
3. การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน และไมข่าดราชการจนไม่สามารถติดต่อได้  
4. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้น และกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
5. การมีจิตบริการ การประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
เป้าหมายขององคก์ร  
1. มุ่งให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกด้าน ด้วยความเป็นเลิศ  
2. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กร ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
3. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานทุกมิติให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ทั้งนี้จะจัดท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลให้ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัตติ่อไป  และเรื่องที่ส าคัญ
ที่จะแจ้งและมอบหมายงานให้ทุกคนได้รบัทราบในวันนี้ คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานพระราชพิธี 

/ถวายพระเพลิง...... 
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ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในวันที่ 26  ตุลาคม  2560  ส าหรับรายละเอียดขอเชิญปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบต่อไป 

นางสาวรอด คงสกุล - ปลัด อบต. เรียนท่านนายก รองนายก  สมาชิกสภา และพนักงานทุกคน  แจ้งผู้ลงทะเบียนจิต
อาสาที่ยังไม่ได้เข้ารับของพระราชทานชุดจิตอาสา  ให้เตรียมเข้ารับของพระราชทานฯ ในวันที่  
20  ตุลาคม  2560 ณ หอประชุมอ าเภอเขวาสินรินทร์ และต้องไปรับด้วยตนเองเท่านั้น ส่วน
ก าหนดเวลาทางอ าเภอจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ตามที่อ าเภอเขวาสินรินทร์ ได้ก าหนดจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่  26 ตุลาคม 2560 
ณ วัดฉันเพล หมู่ที่ 1  บ้านฉันเพล ต าบลปราสาททอง  ทั้งนี้ อบต.ปราสาททอง ซึ่งเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่ในการจัดงานพระราชพิธีฯ และได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้
จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ 
26  ตุลาคม  2560  รายละเอียด ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบราษฎร ผู้เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์   มีหน้าที่จัดระเบียบ
ราษฎรผู้เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีจุดคอยเพื่อจัดระเบียบราษฎรในการเข้าถวายฯ 3 จุด คือ  

1. ใกล้กุฎิเจ้าอาวาสวัดฉันเพล 
2. ฝั่งทิศตะวันตกโบส์ถ (ใกล้ต้นโพธิ์) 
3. หน้าถนนตลอดแนว (ก านันต าบลปราสาททอง รับผิดชอบ) 

ภาคเชา้(ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) พร้อมกันเวลา ๐๖.๐๐ น. 
   ๑.๑ นายชาตร ี จารัตน ์   สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่3  หวัหนา้ชดุ 
   ๑.๒ นายปราโมทย์  พ่อค้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3    
   ๑.๓ นายบรรทม  พันธ์ศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4     
   ๑.๔ นายจ าลอง  พอกพูน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
   ๑.๕ นายเฉลิมชาติ  บูรณ์เจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

โดยผู้จะเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ภาคเช้า  ประกอบด้วย นายอ าเภอเขวาสินรินทร์, พระสงฆ์
อ าเภอเขวาสินรินท์, ราษฎรต าบลบึง, ราษฎรต าบลบ้านแร่ 
ภาคบา่ย(ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น.)พร้อมกันเวลา ๑๑.๐๐ น. 

   ๑.๑  นายโชตวิิทย ์ รอบรูเ้จน ประธานสภา อบต.  หวัหนา้ชดุ 
   ๑.๒  นายบุญลิม  ทองศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖    
   ๑.๓  นายบุญเนียร  พันธ์ศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗   
   ๑.๔  นายบุญช่วย  สมานรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

 
 
 

/1.5 นายบุญนาค... 
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   ๑.๕  นายบุญนาค  สมัครสมาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

 โดยผู้จะเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ภาคบ่าย ประกอบด้วย ราษฎรต าบลตากูก, ราษฎรต าบลเข
วาสินรินทร์ และหลังจากเวลา 16.00 น. เป็นต้นไปจะหยุดการด าเนินการพิธีการทุกอย่างเพ่ือ
ประกอบพิธีตามพิธีการของกรุงเทพฯ พร้อมกันทั่วประเทศ 
ภาคค่ า(ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)พร้อมกันเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   ๑.๑  นายธวชั  พันธศ์รี  รองประธานสภา อบต.  หวัหนา้ชดุ 
   ๑.๒  นายสันติ  งามเลิศ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑    
   ๑.๓  นายพงษ์ทร  พริ้งเพราะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒    
   ๑.๔  นางศศิพร  ระวังชื่อ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
   ๑.๕  นางรัชติยา  ยืนยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
   โดยผู้จะเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ภาคค่ า จะเป็นราษฎรต าบลปราสาททอง 

ทั้งนี้ฝากคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าถวายดอกไม้จันทน์ทราบ เรื่อง “ห้าม
ถ่ายรูป และบันทึกภาพ เมื่อเข้าถึงบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์” 

๒)  คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดห้องน้ า  มีหน้าที่ดูแล ความสะอาด ห้องน้ า ภายใน
บริเวณวัดฉันเพล จ านวน ๒ แห่ง ให้สะอาด และจัดหาน้ าให้เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๒–๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ประกอบด้วย 

   2.๑ นายบญุเชดิ  จารตัน์ สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่๒ หวัหนา้ชดุ 
   2.๒ นางสาวธนิดา พอกพูน   
   2.3 จิตอาสาบ้านฉันเพล หมู่ที่ ๑ จ านวน ๑๐ คน 
   2.4 จิตอาสาบ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ จ านวน ๑๐ คน  

ทั้งนี้ มอบให้ นายจิรวัฒน์  พ่อค้า  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เตรียมพร้อมรถน้ าในกรณีที่น้ าประปาไม่ไหล หรือน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งานและมอบหมายให้ 
หัวหน้าชุด จัดหาอุปกรณ์ และน้ ายาส าหรับท าความสะอาดให้เพียงพอ 

๓)  คณะกรรมการฝ่ายปฏคิม มีหน้าที่ดูแลต้อนรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริการอาหาร  น้ าดื่ม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
ภาคเชา้ พร้อมกันเวลา ๐๖.๐๐ น. 

   ๑.๑  นางวนดิา  อดุเขยีว นักทรัพยากรบุคคล  หวัหนา้ชดุ 
   ๑.๒  นางสาววรรณิศา  ชาวสวน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
   ๑.๓  จิตอาสา บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1    
   ๑.๔  จิตอาสา บ้านฉันเพล หมู่ที่ 2 

ภาคเทีย่งพร้อมกันเวลา ๑๑.๐๐ น. 
   ๑.๑  นางรชัน ี ดีอยากได้ นักวชิาการเงนิและบญัชี  หวัหนา้ชดุ 
   ๑.๒  นางสาวประภัสสร  มุมทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
   ๑.๓  จิตอาสา บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1    
   ๑.๔  จิตอาสา บ้านฉันเพล หมู่ที่ 2 

/ภาคเย็น... 
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ภาคเยน็พร้อมกันเวลา ๑๕.๐๐ น. 
   ๑.๑  นางศรัญญา  ไชยะค า นักวชิาการจดัเกบ็รายได้  หวัหนา้ชดุ 
   ๑.๒  นางสาววรรณี เสมอใจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
   ๑.๓  จิตอาสา บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1    
   ๑.๔  จิตอาสา บ้านฉันเพล หมู่ที่ 2 
   1.5  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.ปราสาททองทุกคน 

๔) คณะกรรมการฝ่ายท าความสะอาดภาชนะ จาน ช้อนส าหรับรับประทานอาหาร  มีหน้าที่ท า
ความสะอาด จาน ช้อน อุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้ในการรับรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

   ๔.๑ นางสาวดจุฤด ี จารัตน์  คร ู    หวัหนา้ชดุ 
   ๔.๒ นางสาวพรพิมล  พ่อค้า   แม่บ้าน (คนงานทั่วไป) 
   ๔.๒ จิตอาสาบ้านฉันเพล หมู่ที่ ๑ จ านวน ๑๐ คน 
   ๔.๓ จิตอาสาบ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ จ านวน๑๐ คน  

   โดยในส่วนของอุปกรณ์ และน้ ายาส าหรับท าความสะอาด ให้ประสานกับหัวหน้าส านักปลัด 
และจัดหาเต็นท์มากางในจุดนี้  1 หลัง 

๕) คณะกรรมการฝ่ายประกอบอาหารครัวกลาง  มีหน้าที่ประกอบภัตตาหารเพลพระ ประกอบ
อาหาร ส าหรับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่  ประกอบด้วย 

   วนัที ่๒๒-๒๓ ตลุาคม ๒๕๖๐  แม่ครัวจิตอาสา บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒  
   วนัที ่๒๔ และวนัที ่๒๗  ตลุาคม ๒๕๖๐  แม่ครัวจิตอาสา บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๑  
   วนัที ่๒๕-๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ แม่ครัวจิตอาสา บ้านตากแดด หมู่ที่ ๖,๑๐ ต าบลตากูก 

๖) คณะกรรมการฝ่ายขนส่งอาหาร  มีหน้าที่จัดหารถ พร้อมล าเลียง ขนส่ง อาหารที่แม่ครัว
ประกอบเสร็จแล้ว ไปส่งให้กับฝ่ายปฏิคม โดยขนส่งจากบ้าน  ถึงศาลาวัดฉันเพล ฝั่งทิศใต ้

   ๖.๑ นายวริะวงษ ์ ดมหอม สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่๑  หวัหนา้ชดุ 
   ๖.๒ นายชัยชนะ  จารัตน์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
   ๖.๓ นายวุธฒิชาติ  หมายมั่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
   ๖.๔ นายไพรัตน์  บุญมา  คนงานทั่วไป 

๗) คณะกรรมการฝ่ายดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่   มีหน้าที่จัดหาอาหาร บริการน้ าดื่ม ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายดอกไม้จันทน์ ที่พักคอย ณ ห้องประชุมสภา อบต.ก่อนปฏิบัติ
หน้าที่ (วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)ประกอบด้วย 

   ๗.๑ นางสมควร  พนัธ์มา  คร ู    หวัหนา้ชดุ 
   ๗.๒ นางพิมลวรรณ  กล้าจงยิ่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

๘) คณะกรรมการฝ่ายจัดหาพัดลม  มีหน้าที่ติดต่อประสานขอยืม ขนส่งพัดลม เพ่ือใช้ในบริเวณ
พิธี และตามจุดราษฎรคอยถวายดอกไม้จันทน์ ทั้ง ๓ จุด พร้อมจัดท าสาย และเดินสายส าหรับ
ติดตั้งพัดลม ประกอบด้วย 

/8.1นายส าริทธิ์... 
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   ๘.๑ นายส ารทิธิ์  ชาวสวน   รองนายก อบต.   หวัหนา้ชดุ 
   ๘.๒ นายบุญลิม  ทองศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
   ๘.๓ นายจิรวัฒน์  พ่อค้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๘.๔ นายไพรัตน์  บุญมา  คนงานทั่วไป 
นายบุญลิม ทองศรี - แจ้งพร้อมเริ่มด าเนินการในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 

๙) คณะกรรมการฝ่ายจัดหาโต๊ะขาว  มีหน้าที่จัดหา ขนส่ง โต๊ะสีขาว จ านวน ๔๐ ตัว เพ่ือใช้ใน
พิธีการ โดยจัดหาให้ครบจ านวน ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

   9.๑ นายวสิทุธิ ์ สมานทอง   รองนายก อบต.   หวัหนา้ชดุ 
   9.๒ นายบรรทม  พันธ์ศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
   9.๓ นายสันติ  งามเลิศ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  
   9.๔ นายพงษ์ทร  พริ้งเพราะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒  
   9.๕ นายบุญช่วย  สมานรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘    

10) คณะกรรมการฝา่ยจดัผ้าสีขาว ประดับตกแต่งโต๊ะที่ใช้ในพิธีการ มีหน้าที่จัดผ้าสีขาวประดับ
ตกแต่งโต๊ะที่ใช้ในพิธีการ จ านวน ๔๐ตัว ทั้งนี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

   10.๑ นางวนดิา  อดุเขยีว  นักทรัพยากรบุคคล  หวัหนา้ชดุ 
   10.๒ นางปิยะดา  ผลดี   ผู้อ านวยการกองคลัง  
   10.3 นางณัฐธยาน์  จารัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   10.4 นางรัชนี  ดีอยากได้  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
   10.5 นางศรัญญา  ไชยะค า  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
   10.6 นางสลิตา  เรียงเงิน  เจ้าพนักงานธุรการ 
   10.7 นางสมควร  พันธ์มา  คร ู
   10.8 นางสาวดุจฤดี   จารัตน์  คร ู
   10.9 นางสาววรรณิศา  ชาวสวน   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
   10.10 นางพิมลวรรณ  จันทร์พิมาย  ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็กเล็ก 
   10.11 นางสาววรรณี  เสมอใจ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
   10.12 นางสาวประภัสสร  มุมทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   10.๑3 นางสาวพจนา  ปัญญาคิด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   10.๑4 นางสาวธนิดา  พอกพูน   
   10.15 นางสาวสภุาพรรณ  พอกพูน 
   10.16 นางสาวจิรภา  กูลรัตน์  เลขานุการนายก อบต. 
   10.17 นายบุญเชิด  จารัตน ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

  10.18 นางสาวคณิศร  ปัญญาคิด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
/10.19 นางกัญญาณี... 
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   10.19 นางกัญญาณี  สมานรักษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
   10.20 นางศศิพร  ระวังชื่อ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
   10.21 นางรัชติยา  ยืนยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
   10.22 นางเพ็ญศรี  สมสง่า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
   โดยมีผังการวางโต๊ะดังนี้ 

1. จุดดา้นในศาลา ประกอบด้วย กองอ านวยการ 2 ตัว,หน่วยปฐมพยาบาล 2 ตัว,หน่วยรักษา
ความปลอดภัย 1 ตัว 

   2. จุดหนา้ซุ้มถวายดอกไมจ้ันทน์ เพ่ือวางพานถวายดอกไม้จันทน์ จ านวน 4  ตัว 
   3. จุดพักเจา้หนา้ทีส่ าหรบัพกัดอกไมจ้นัทนท์ีเ่ตรยีมเผาใหว้างให้ได้มากที่สุด 
   4.จดุรบัของทีร่ะลึกด้านหน้าโบสถ์  จ านวน  1  ตัว 

5.จดุรบัอาหารของราษฎรถวายดอกไม้จันทน์เสร็จแล้ว จะออกทางด้านประตูทางทิศตะวันออก 
ซึ่งท่านผู้อ านวยการวิชัย อยู่ปูน รับผิดชอบพร้อมคณะจิตอาสา 

   - ส าหรับจดุรอรบัข้าวกล่องและน้ าดื่มคือ บ้านประธานสภา อบต. มอบหมายให้นางปิยะดา -
   ผลดี รับผิดชอบ  

- จดุพกัขยะ อยู่บริเวณด้านหลังศาลา(ครัววัด) (ถุงขยะ ติดต่อขอเบิกได้ที่นางปิยะดา  ผลดี) 
- โดยคณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบราษฎร ผู้เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ให้แต่งกายเครื่องแบบสี
กากี ส่วนคณะกรรมการฝ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ให้แต่งกายชุดจิตอาสา หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์ 

ที่ประชุม  - รับทราบและถือปฏิบัติ 
นายวิสุทธิ์ สมานทอง - รองนายก อบต.  ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสา และระมัดระวังในเรื่องของ

การวาจาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  
 - ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้รถใช้ถนนในวันที่ 26 ตุลาคม  2560  ให้มีการหลีกเลี่ยง

เส้นทางดังกล่าวเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการด าเนินงาน 
ที่ประชุม - รับทราบ 
นายวิระวงษ์  ดมหอม - อยากให้คณะ อบต.ปราสาททอง เข้าถวายดอกไม้จันทน์พร้อมกัน 
ปลัด อบต. - ต้องขออภัยทุกคนด้วยในเรื่องนี้ เนื่องด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานลักษณะ

ดังกล่าว ท าให้ อบต. เราไม่สามารถเข้าถวายดอกไม้จันทน์พร้อมกันได้ แต่ทั้งนี้ในแต่ละฝ่าย
สามารถผลัดเปลี่ยนกัน มาเข้าถวายฯ ได้ 

 - แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนทุกคนสามารถมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ได้ ถึงแม้ไม่ได้ลงชื่อกับ
ทางผู้น าชุมชนก็ตาม 

 - แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ที่ไม่มีรองเท้าหุ้มส้น แต่ต้องการเข้าถวาย
ดอกไม้จันทน์ ให้ท่านถอดรองเท้าไว้ที่รถเลย 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นางปิยะดา ผลดี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายอย่างไร 
ปลัด อบต. - กรณีสุภาพสตรี ควรเป็นผ้าถุง หรือหากมีชุดจิตอาสาสามารถใส่ชุดจิตอาสาได้ หากไม่มีให้ใส่ชุด

สีด าล้วน 
 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน - มีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม 
เลิกประชุม - เวลา  15.00  น. 

 

 
        ผู้จดบันทึก 

(นางสาวพจนา  ปัญญาคิด) 
           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
     ผู้ตรวจรายงาน 
                                                     (นายค ารณ  พูนชัย) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
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เริ่มประชุม  เวลา  14.00 น. 

นายค ารณ  พูนชัย - นายก อบต. ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง แจ้งเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง รอบประเมิน เมษายน-กันยายน 2561 ขอแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบและ
น าไปถือปฏิบัติและพิจารณาน าเสนองานรายบุคคลเพ่ือขอรับการประเมินให้สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหาร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เรื่องนโยบายการ
บริหารงานบคุคลและการปฏิบตัิราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 

     นโยบายผู้บริหาร  
1. การท างานต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยความรวดเร็ว และเรียบร้อย
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  
2. การเบิกจ่ายเงินให้เบิกจ่ายให้ได้รวดเร็วตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
3. สนองนโยบายของคณะผู้บริหาร (ตามค าแถลงนโยบายต่อสภา)  
4. ด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เช่น  
- ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)  
- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)  
- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.  
- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)  
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ElE)  
- ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.)  
- การบันทึกข้อมูลอัตราก าลังภาครัฐ  
- ระบบโปรแกรมบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ ที ่อบต. ต้องการมดีังนี้  
1. พูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะกับประชาชนที่มาติดต่อราชการและเพ่ือร่วมงาน  
2. การไม่ดื่มสุราหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมในสถานที่ท างาน  
3. การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน และไมข่าดราชการจนไม่สามารถติดต่อได้  
4. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้น และกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
5. การมีจิตบริการ การประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
เป้าหมายขององคก์ร  
1. มุ่งให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกด้าน ด้วยความเป็นเลิศ  
2. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กร ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
3. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานทุกมิติให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ เรื่องการเตรียมงานประจ าปีองค์ปราสาททอง                
ประจ าปี 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ องค์ปราสาททอง วัดปราสาททอง                
บ้านแสรออ หมู่ที่ 8 ต าบลปราสาททอง  

นายส าริทธิ์  ชาวสวน - รองนายก อบต. ขอบคุณพนักงานส่วนต าบลที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลปราสาททอง ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 และส่วน
รายละเอียดของการจัดเตรียมงานประจ าปีองค์ปราสาททอง ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง  

 /นายอ านาจชัย.... 
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นายอ านาจชัย พัชรานุ - หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียดตามค าสั่ง อบต.ปราสาททอง ที่ 122/2561 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจ าปีองค์ปราสาททอง ประจ าปี 2561  ในการเตรียมจัดงาน
ประจ าปีองค์ปราสาททอง ประจ าปี 2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ องค์ปราสาททอง 
วัดปราสาททอง บ้านแสรออ หมู่ที่ 8 ต าบลปราสาททอง มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ฝ่ายอ านวยการ 
2. ฝ่ายสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ มอบนายส าริทธิ์  ชาวสวน, นางสาวรอด คงสกุล และนาย

ประกอบ หุ่นทอง รับผิดชอบ 
3. ฝ่ายขบวนแห่ราชมรรคาปราสาททอง 

3.1 ออกแบบรูปขบวนนายวิสุทธิ์  สมานทอง และนางสาวรอด คงสกุล 
1) รถน าขบวน(รถต ารวจ) 
2) ป้ายขบวนแห่ 
3) ชุดพราหมณ ์4 คน 
4) นางอัปสรา  10 คน 
5) ทหาร 9 คนถือเครื่องสูง โดยมอบนายเทวินทร์ ปรากฏรัตน์ ตรวจสอบเครื่องสูง ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
6) ขบวนช้าง 2 เชือก ส าหรับนายก อบต. และก านันต าบลปราสาททอง 
7) ขบวนทหาร 10 คน ถือธงและแต่งกายชุดทหาร 
8) เครื่องบวงสรวงโดยจะประชาชนที่มาร่วมขบวนแห่ร่วมกันถือเครื่องบวงสรวง 
9) ขบวนประชาชน 
10) ขบวนนางร า 
11) รถแห่  

3.2 จัดรูปขบวนและควบคุมการเคลื่อนขบวนมอบนายอ านาจชัย  พัชรานุ และนายไพรัตน์ 
บุญมา ,นายกิตติภูมิ ชมชื่นดี โดยวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 07.00  น.น ากรวย
ไปตั้ง ณ จุดเริ่มต้นตั้งขบวนบริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธร-         ตากูก 
- มอบนายเทวินทร์ ปรากฏรัตน์ รับผิดชอบในการบันทึกภาพ  

3.3 จัดหาคนร่วมขบวน ออกแบบพร้อมจัดหาเครื่องแต่งกายมอบนางปิยะดา ผลดี , นาง
วนิดา, นางรัชนี  ดีอยากได้ และนางสาววรรณิศา ชาวสวน รับผิดชอบ 

3.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
4. ฝ่ายร าบวงสรวง 

4.1 จัดหาคนร าบวงสรวงมอบนางณัฐธยาน์ จารัตน์ ด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อรับ-ส่งคืน
เสื้อนางร าบวงสรวง 
4.2 ฝึกซ้อมร าบวงสรวงมอบนายอ านาจชัย  พัชรานุ และนางวนิดา อุดเขียว รับผิดชอบ 
4.3 จัดรูปขบวนนางร าบวงสรวง 

5. ฝ่ายกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ 
5.1 คัดเลือกผู้สูงอายุร่วมพิธีรดน้ าด าหัว และรับเกียรติบัตรมอบนายพงษ์พันธ์ มีสิทธิ์ดี 

รับผิดชอบโดยคัดเลือกผู้สูงอายุหมู่บ้านละ 1 ราย เข้ารับเกียรติบัตร และทั้งนี้ให้เชิญ
ผู้สูงอายุเพื่อร่วมรดน้ าด าหัวพร้อมมอบของขวัญ 

5.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการรดน้ าด าหัวมอบให้นางศรัญญา ไชยะค า ,นางรัชนี ดีอยาก
ได้ ,นางสาววรรณี เสมอใจ และนายประทีป ธนุนาจารย์ รับผิดชอบซึ่งรูปแบบการรด
น้ าด าหัว ให้จัดเป็น 13 แถวตอนลึก และเชิญหัวหน้าส่วนราชการ    13  ท่าน โดย
ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ารดน้ าด าหัวท่านละแถว จากหัวแถวไปจนสุดท้ายแถว 

/5.3 เพ่ือ... 
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5.3 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5.4 จัดท าเกียรติบัตรมอบนายนายพงษ์พันธ์ มีสิทธิ์ดี  รับผิดชอบ โดยจะมีพิธีมอบ              

เกียรติบัตร ในช่วงเช้า วันที่ 13 เมษายน 2561 
6. ฝ่ายการแสดง 
7. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
8. ฝ่ายพิธีการมอบ นายอ านาจชัย  พัชรานุ , นายเสน เหลี่ยมดี, นางสาวอาริยา พิมพ์จันทร์ , 

นายพงษ์พันธ์  มีสิทธิ์ดี , นางรัชนี ดีอยากได้, นางสลิตา เรียงเงิน และนางสาวสุภาพรรณ  
พอกพูน รับผิดชอบ 

9. ฝ่ายปฐมพยาบาล 
10. ฝ่ายปฎิคมและอาหารมอบพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.ปราสาททองทุกคน 

รับผิดชอบในการดูแลต้อนรับแขก บริการอาหาร น้ าดื่มแขกที่ร่วมงานทั้งภาคเช้าและภาค
กลางคืนทั้งนี้มอบผู้อ านวยการกองคลัง เป็นหัวหน้าชุดในการจัดหาอาหารและน้ าดื่ม           
ไว้รับรองส าหรับแขกผู้มีเกียรติ อาหารส าหรับพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนผู้ร่วมงาน 
- มอบนายประทีป ธนุนาจารย์ , นายศักดิ์ชัย คงสกุล, ว่าที่ร้อยตรีจรรธพงศ์ คงราษีและ 
นายพงษ์พันธ์ มีสิทธิ์ดี จัดเตรียมน้ าและน้ าแข็ง เพ่ือไว้บริการในขบวนแห่ช่วงเช้าวันที่ 13 
เมษายน 2561 
- วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 04.30 น. ได้นัดหมายผู้ร่วมขบวนมาแต่งกาย ที่บ้านนาย
ค ารณ  พูนชัย  ทั้งนี้ให้พนักงานสุภาพบุรุษน าเต็นท์ไปกาง 1 หลัง พร้อมมอบให้นางสาว - 
พรพิมล พ่อค้าและนางสาวธนิดา  พอกพูน ไปช่วยท าอาหาร (ข้าวต้ม)  

11. ฝ่ายสถานที่ 
12. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
13. ฝ่ายจัดเก็บค่าสถานที่มอบนางศรัญญา ไชยะค า รับผิดชอบ  

นายวิสุทธิ์  สมานทอง - ทุกท่านคงได้ทราบรายละเอียดค าสั่งการแบ่งหน้าที่จากนายอ านาจชัย พัชรานุ เป็นที่เรียบร้อย
แล้วขอเพ่ิมเติมดังนี้ 

 1.การก าหนดโซนที่ตั้งภายในบริเวณงาน 
- โซนทิศใต้ จะเป็นเวทีมวย 

 - โซนทิศเหนือ จะเป็นเวทีการแสดงแสง สี เสียง 
 - โซนทิศตะวันออก และทิศตะวันตกฝั่งติดก าแพง  จะเป็นโซนร้านค้า  ทั้งนี้มอบให้นางศรัญญา 

ไชยะค า พิจารณาจัดเก็บในอัตราที่เหมาะสมตามสมควร 
 2.การจัดเตรียมอาหาร และน้ า 
 - วันที่ 12 เมษายน 2561วันซ้อมใหญ่ ให้จัดเตรียมเฉพาะส าหรับเจ้าหน้าที่ อบต.  และคณะวง

ดนตรี ของโรงเรียนบ้านแสรออ (ในส่วนของคณะการแสดงและนักแสดงสมทบ ทางคณะ
ผู้จัดการแสดงจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องอาหารและน้ าเอง) 

 - วันที่ 13 เมษายน 2561ให้จัดเตรียมอาหารส าหรับแขกผู้มีเกียรติ , พนักงาน อบต., สมาชิก
สภาอบต, ผู้สูงอายุ  และประชาชนผู้มาร่วมงาน(ในส่วนของคณะการแสดงและนักแสดงสมทบ 
ทางคณะผู้จัดการแสดงจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องอาหารและน้ าเอง)  

 ส าหรับเด็กนักเรียนบ้านแสรออ  
 3. การจ าหน่ายดอกไม้ธูปเทียนส าหรับบูชา 

ทั้งนี้ในส่วนงานใดที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสามารถไปเบิกได้ที่นายประกอบ หุ่นทอง 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

/นางสาวรอด..... 



-5- 
 

นางสาวรอด คงสกุล - ปลัด อบต. ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดตกแต่งรถ 1  คัน เพ่ือไว้ส าหรับขนเครื่องบวงสรวงที่มีน้ าหนักมาก ซึ่งในปีนี้จะมีชุดเครื่อง

บวงสรวงชุดเดียวพอขบวนแห่เสร็จสิ้นก็จะน าเครื่องบวงสรวงดังกล่าวไปวาง ณ จุดบวงสรวง 
2. มอบนางณัฐธยาน์  จารัตน์ จัดหากล้วย จ านวน 2 เครือ 
3. มอบนายสมชาย จารัตน์ จัดหามะพร้าว จ านวน 2 เครือ 
4. มอบนางรัชนี ดีอยากได้ จัดหากล้วย และมะพร้าว อย่างละ 2 เครือ  

โดยในส่วนข้อ 2 – 4  ให้น ามาในวันที่ 12 เมษายน 2561 
5. การบันทึกภาพการจัดงาน ให้นายเทวินทร์ ปรากฏรัตน์ รับผิดชอบบันทึกภาพวีดิโอ ส่วนการ

บันทึกภาพนิ่ง ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างบันทึกภาพแล้ว 
6. ในส่วนของบริบทพ้ืนที่การจัดงานจะลักษณะเหมือนปีที่แล้ว  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธาน - มีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม 
เลิกประชุม - เวลา  16.00  น. 

 
 

      ผู้จดบันทึก 
(นางสาวพจนา  ปัญญาคิด) 

           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
      ผู้ตรวจรายงาน 

    (นายค ารณ  พูนชัย) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

 


