รายงานการประชุมผูบริหารพนักงาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ครั้งที่ 6 / 2560
วันศุกร ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตาชี
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

นางสาวรัตนาพร เทพษร
นายภูมิ อนพวงรัตน
นางสาวอุบล พรหมดํา
นายฌานนท พรหมวิรัตน
นางขวัญใจ สีสังข
นายอํานวย จิระอํานวยเวทย
นางสาวกรรณิการ ดําสี
นางวิไลวรรณ รมแกว
นางสาวสิริกุล อนันตประเสริฐ
นางสาวอภิฤดี สุวรรณกุล
นายธวัช วาณิชวิริยะ
นางภัทธิวัลย ดํารงกูล
นางกาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์
นางสาวหทัยชนก สุขภาษารี
นางรัชนี ศรีเพชร
นางเกษสิรินพร สองแกว
นายประพันธ ไชยรัตน
นางสาวเบญจมาภรณ อารีบําบัด
นางสาวปารียา ปานใหม
นางสาวสมร ภูชงค

ปลัด อบต.
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัด
เจาพนักงานพัสดุ
นักวิเคราะหฯ
นักทรัพยากรบุคคล
จพง.กง.บช.
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
ผช.จพง.ธุรการ
ผช.จพง.ธุรการ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
ครูผูดูแลเด็ก
ครูผูดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ลูกจาง
ลูกจาง
ลูกจาง

รัตนาพร เทพษร
ภูมิ อนพวงรัตน
อุบล พรหมดํา
ฌานนท พรหมวิรัตน
ขวัญใจ สีสังข
อํานวย จิระอํานวยเวทย
กรรณิการ ดําสี
วิไลวรรณ รมแกว
สิริกุล อนันตประเสริฐ
อภิฤดี สุวรรณกุล
ธวัช วาณิชวิริยะ
ภัทธิวัลย ดํารงกูล
กาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์
หทัยชนก สุขภาษารี
รัชนี ศรีเพชร
เกษสิรินพร สองแกว
ประพันธ ไชยรัตน
เบญจมาภรณ อารีบําบัด
ปารียา ปานใหม
สมร ภูชงค

ผูเขารวมประชุม
1
2
3
4

นายพสิษฐ ศรีสุข
นายพีระพงษ การะเกตุ
นายพิเชษ ดํารงรักษ
นางระพีพรรณ แซชั้น

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนากย อบต.
เลขานุการนายก อบต.

พสิษฐ ศรีสุข
พีระพงษ การะเกตุ
พิเชษ ดํารงรักษ
ระพีพรรณ แซชั้น

-๒เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น. เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ปลัด อบต. ทําหนาที่ประธานที่ประชุม ได
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

นายก อบต.

สวัสดีปลัด อบต. เจาหนาที่ทุกทานที่เขารวมประชุมประจําปเดือนมีนาคม 2560

ปลัด อบต.

-ขอความอนุเคราะหเผยแพรแนวทางการทําความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้ง
สถานีวิทยุและคมนาคมสําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร ที่ 14 กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบต.

เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ตามเจตนารมณของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบั บชั่ว คราว)พ.ศ.
2557 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล
ข อที่ 10 การส งเสริ มการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป องกั น
ปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ กํ าหนดให ปลู กฝ งค านิ ยมคุ ณธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศั กดิ์ ศรี ความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุ จริ ต
ควบคูกับการบริหารจัดการภารรัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิชอบของเจ าหน าที่ ของรั ฐทุ กระดั บและตอบสนองความต องการ พร อม
อํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ
กรมส งเสริ ม การปกครองท องถิ่ น จึ ง ได กําหนดนโยบายคุ ณธรรมและความ
โปรงใสเพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสํา หรับขาราชการและบุคลากร
ขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงมั่นที่จะ
นําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุกจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึงกําหนด
แนวทางให ส ว นราชการในสั ง กั ด กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ถื อ ปฏิ บั ติ แ ละ
ดําเนินการ ดังนี้
1.บริหารงาน...

-31.บริ ห ารงานและปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมภิ บ าล โดยมุ ง ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปน
ธรรม
2.ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิต
3.ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุก
ขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภารประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุก
รูปแบบ
4.ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียน
รองทุกขผานศูนยดํารงธรรมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
5.กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผูที่ทุจริต
อยางจริงจัง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
นายจรินทร จักกะพาก
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ประชุม

รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด

4.2 โครงการ 5 ส Big Cleaning Day จังหวัดยะลาสะอาด
การขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย เปน จังหวัดยะลาสะอาด จังหวัดยะลา
ไดกําหนดดําเนินโครงการ 5 ส Big Cleaning Day จังหวัดยะลาสะอาด และขอความ
รวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรม 5 ส นํารองพรอมกันเมื่อวันที่
2 มีนาคม 2560 เพื่ อความเปน ระเบียบเรียบรอย สะอาด สะดวก ปลอดภัย สราง
ความประทับใจ และเปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชน ซึ่งกิจกรรม 5 ส Big Cleaning
Day จังหวัดยะลาสะอาด อาทิเชน การทําความสะอาดสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ถนนสาธารณะ พื้ น ที่ ส าธารณะ การตั ด แต งกิ่ งไม การจั ด วางสิ่ งของให เ ป น ระเบี ย บ
สะดวกและปลอดภัย และกําจัดสิ่งของที่ไมจําเปนออกไปเพื่อใหสอดคลองกับระบบการ
คัดแยกขยะมูลฝอยและประเภทของสีถังรองรับขยะมูลฝอย และขอใหรายงานผลการ
ดําเนินงานพรอมภาพถายสงใหจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

ที่ประชุม

รับทราบ
นักทรัพยากร…

-4นักทรัพยากรบุคคล

4.3 ประชาสมันพันธโครงการฝกอบรม
-เชิญเขารวมโครงการหลักสูตรขั้นตอนและวิธีการสอบแขงขันคัดเลือกตําแหนงประเภท
อํ า น ว ย ก า ร ท อ ง ถิ่ น ป ร ะ เ ภ ท บ ริ ห า ร ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ ส า ย ง า น บ ริ ห า ร
สถานศึกษาตามคําสั่งหัวหนา คสช. ที่ 8/2560

ที่ประชุม

รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด

4.๓ การดําเนินการปฏิบัติการ ประเทศไทยไรขยะ
ตามที่ ก รมส งเสริ ม การปกครองท องถิ่ น พิ จ ารณา เพื่ อให ก ารดํ าเนิ น การจั ด ประกวด
หมูบาน/ชุมชนสะอาด ระดับตําบล และอําเภอสะอาด ระดับจังหวัด เปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุผ ลสําเร็จ จึ งไดจัดทําโครงการประกวดจัด การขยะมู ลฝอยชุมชน
หมูบาน/ชุมชนสะอาด ระดับตําบล และอําเภอสะอาด จึงแจงใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม
2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมี

ปดประชุม

เวลา 14.30 น.
ภัทธิวลั ย ดํารงกูล
(นางภัทธิวัลย ดํารงกูล)
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ฌานนท พรหมวิรัตน
(นายฌานนท พรหมวิรัตน)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต.

ผูตรวจรายงานการประชุม

รัตนาพร เทพษร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร เทพษร)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี

