
รายงานการประชุมผูบริหารพนักงาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ครั้งท่ี 6 / 2560

วันศุกร ท่ี 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตาชี

--------------------------------------------------
รายชื่อผูเขารวมประชุม

1 นางสาวรัตนาพร  เทพษร ปลัด อบต. รัตนาพร  เทพษร
2 นายภูมิ  อนพวงรัตน ผูอํานวยการกองชาง ภูมิ  อนพวงรัตน
3 นางสาวอุบล  พรหมดํา ผูอํานวยการกองคลัง อุบล  พรหมดํา
4 นายฌานนท  พรหมวิรัตน หัวหนาสํานักปลัด ฌานนท  พรหมวิรัตน
5 นางขวัญใจ สีสังข เจาพนักงานพัสดุ ขวัญใจ สีสังข
6 นายอํานวย จิระอํานวยเวทย นักวิเคราะหฯ อํานวย จิระอํานวยเวทย
7 นางสาวกรรณิการ  ดําสี นักทรัพยากรบุคคล กรรณิการ  ดําสี
8 นางวิไลวรรณ  รมแกว จพง.กง.บช. วิไลวรรณ  รมแกว
9 นางสาวสิริกุล อนันตประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน สิริกุล อนันตประเสริฐ

10 นางสาวอภิฤดี  สุวรรณกุล นักวิชาการศึกษา อภิฤดี  สุวรรณกุล
11 นายธวัช  วาณิชวิริยะ นักจัดการงานท่ัวไป ธวัช  วาณิชวิริยะ
12 นางภัทธิวัลย  ดํารงกูล ผช.จพง.ธุรการ ภัทธิวัลย  ดํารงกูล
13 นางกาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์ ผช.จพง.ธุรการ กาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์
14 นางสาวหทัยชนก สุขภาษารี ผช.จพง.พัฒนาชุมชน หทัยชนก สุขภาษารี
15 นางรัชนี  ศรีเพชร ครูผูดูแลเด็ก รัชนี  ศรีเพชร
16 นางเกษสิรินพร  สองแกว ครูผูดูแลเด็ก เกษสิรินพร  สองแกว
17 นายประพันธ  ไชยรัตน คนงานท่ัวไป ประพันธ  ไชยรัตน
18 นางสาวเบญจมาภรณ อารีบําบัด ลูกจาง เบญจมาภรณ อารีบําบัด
19 นางสาวปารียา ปานใหม ลูกจาง ปารียา ปานใหม
20 นางสาวสมร ภูชงค ลูกจาง สมร ภูชงค

ผูเขารวมประชุม
1 นายพสิษฐ  ศรีสุข นายก อบต. พสิษฐ  ศรีสุข
2 นายพีระพงษ  การะเกตุ รองนายก อบต. พีระพงษ การะเกตุ
3 นายพิเชษ ดํารงรักษ รองนากย อบต. พิเชษ ดํารงรักษ
4 นางระพีพรรณ  แซชั้น เลขานุการนายก อบต. ระพีพรรณ แซชั้น
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ปลัด อบต. ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ได
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
นายก อบต. สวัสดีปลัด อบต. เจาหนาท่ีทุกทานท่ีเขารวมประชุมประจําปเดือนมีนาคม 2560

ปลัด อบต. -ขอความอนุเคราะหเผยแพรแนวทางการทําความเขาใจกับประชาชนเก่ียวกับการตั้ง
สถานีวิทยุและคมนาคมสําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร ท่ี 14 กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ
ปลัด อบต. 4.๑ ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.
2557 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล
ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต
ควบคูกับการบริหารจัดการภารรัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอม
อํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากร
ขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะ
นําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุกจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึงกําหนด
แนวทางใหสวนราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินถือปฏิบัติและ
ดําเนินการ ดังนี้

1.บริหารงาน...
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1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุงตอบสนองความ
ตองการของประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปน
ธรรม

2.ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิต

3.ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุก
ข้ันตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภารประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุก
รูปแบบ

4.ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียน
รองทุกขผานศูนยดํารงธรรมกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

5.กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูท่ีทุจริต
อยางจริงจัง

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2560

นายจรินทร จักกะพาก
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

ท่ีประชุม รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด 4.2 โครงการ 5 ส Big Cleaning Day จังหวัดยะลาสะอาด
การขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย เปน จังหวัดยะลาสะอาด จังหวัดยะลา
ไดกําหนดดําเนินโครงการ 5 ส Big Cleaning Day จังหวัดยะลาสะอาด และขอความ
รวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินกิจกรรม 5 ส นํารองพรอมกันเม่ือวันท่ี
2 มีนาคม 2560 เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สะดวก ปลอดภัย สราง
ความประทับใจ และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับประชาชน ซึ่งกิจกรรม 5 ส Big Cleaning
Day จังหวัดยะลาสะอาด อาทิเชน การทําความสะอาดสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ถนนสาธารณะ พ้ืนท่ีสาธารณะ การตัดแตงก่ิงไม การจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ
สะดวกและปลอดภัย และกําจัดสิ่งของท่ีไมจําเปนออกไปเพ่ือใหสอดคลองกับระบบการ
คัดแยกขยะมูลฝอยและประเภทของสีถังรองรับขยะมูลฝอย และขอใหรายงานผลการ
ดําเนินงานพรอมภาพถายสงใหจังหวัดทราบ ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2560

ท่ีประชุม รับทราบ

นักทรัพยากร…
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นักทรัพยากรบุคคล 4.3 ประชาสมันพันธโครงการฝกอบรม
-เชิญเขารวมโครงการหลักสูตรข้ันตอนและวิธีการสอบแขงขันคัดเลือกตําแหนงประเภท
อํ า น ว ย ก า ร ท อ ง ถ่ิ น  ป ร ะ เ ภ ท บ ริ ห า ร ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ ส า ย ง า น บ ริ ห า ร
สถานศึกษาตามคําสั่งหัวหนา คสช. ท่ี 8/2560

ท่ีประชุม รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด 4.๓ การดําเนินการปฏิบัติการ ประเทศไทยไรขยะ
ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณา เพ่ือใหการดําเนินการจัดประกวด
หมูบาน/ชุมชนสะอาด ระดับตําบล และอําเภอสะอาด ระดับจังหวัด เปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จ จึงไดจัดทําโครงการประกวดจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
หมูบาน/ชุมชนสะอาด ระดับตําบล และอําเภอสะอาด จึงแจงใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหจังหวัดทราบ ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม
2560

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
ไมมี

ปดประชุม เวลา 14.30 น.

ภัทธิวลัย   ดํารงกูล ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางภัทธิวัลย  ดํารงกูล)

ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ฌานนท  พรหมวิรัตน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายฌานนท  พรหมวิรัตน)

ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต.

รัตนาพร  เทพษร ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร  เทพษร)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี


