
รายงานการประชุมผูบริหารพนักงาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ครั้งท่ี 1 / 2560

วันจันทร ท่ี 3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 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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เปดประชุม เวลา 10.00 น. เม่ือครบองคประชุมปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชีก็เปดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ

นายก อบต. สวัสดีพนักงานทุกคน หัวขอหารือการประชุมวันนื้ ขอใหปลัด อบต.
เปนผูชี้แจง

ปลัด อบต. ขอสวัสดี คณะผูบริหารและพนักงานทุกคนขอแจงเรื่อง
- การจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
- การจัดงานวันปยะมหาราช

ท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2         รับรองการประชุมครั้งท่ีผานมา
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12 /2559 วันท่ี 23 กันยายน 2559

มติท่ีประชุม รับรอง

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ
-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณา
นายก อบต. 4.1 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่นและผูบริหารสวนทองถิ่น

1.  พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีความรับผิดชอบ
2.  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรแีละตรงตอเวลา
4.  ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและความคุมคา
5.  ดํารงตนใหตั้งม่ันในศีลธรรมและพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ

และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
-การอยูรวมกันในหนวยงาน

แจงใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทุกคน  ใหระวังคําพูดในการ พูดตอ
เพ่ือนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชา ใหมีกาลเทศะและเหมาะสม รวมท้ังใหมีความสามัคคีกัน
ในหนวยงาน และใหความรวมมือในการประสานงานในเรื่องตางๆ
ผมขอเสนอแนวทางปฏิบัติไวดังนี้

1. รักษาอนามัยของรางกายและจิตใจใหดีอยูเสมอ
2.  ทําจิตใจใหผาสุก อดทน รวมมือกับทุกคนในหนวยงาน
3. ทําจิตใจใหผาสุก อดทนรวมมือกับทุกคนในเรื่องเก่ียวกับประเพณี มารยาท

และการศาสนา
4. การอิจฉาริษยาผูอ่ืน คือการสุมไฟในอกตัวเอง
5. ขยายขอบเขตความสนใจใหกวางขวางอยูเสมอ
6. จดจําบุญคุณของผูอ่ืนไว มีความกตัญู ทําตัวใหเปนท่ีไววางใจของผูอ่ืน และ
คิดถึงแตสิ่งท่ีดีในอนาคต

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 วินัย...
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4.2 วินัยพนักงานสวนทองถิ่น
ปลัด อบต. - สําหรับวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ินตองปฏบิัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตและเท่ียงธรรมหามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีทางราชการ
ของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได เปน
การทุจริตตอหนาท่ีราชการและเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ
ปลัด อบต. - นโยบายรัฐบาลปจจุบัน ไดกําหนดใหการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนวาระ

แหงชาติท่ีตองไดรับการแกไขเปนลําดับแรก โดยใหดําเนินการตาม Road map การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีผานความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) เพ่ือกําจัดมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการกําจัด
ขยะและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย และสรางวินัยของคนในชาติ โดยมุงเรื่องการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมา
ใชใหมท้ังการรีไซเคิล และการแปรรูปเปนพลังงานองคการบริหารสวนตําบลตาชี เปน
หนวยงานราชการ จะตองทําการคัดแยกขยะเปนตัวอยาง จึงตองขอความรวมมือจาก
พนักงานทุกทานรวมมือกันคัดแยกขยะในหนวยงานจากการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยลด
ปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี

ท่ีประชุม รับทราบ

นักวิเคราะหฯ ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

- แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)
1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการ

พัฒนาทอง ถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนปจจุบัน
2.  การจัดประชุมประชาคมทอง ถ่ิน ให ใช รูปแบบการจัดประชุมประชาคม
ทองถ่ินเ พ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 กําหนดไว

3 . การจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ใหดํ าเนินการภายใตหลักประชารัฐ โดย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี ในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ แกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. ในการ...
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4. ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชขอมูล
จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ฉบับปจจุบันมาทบทวนและปรับ
ใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยตองดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.2559 โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหจัดทํา
ประชาคมทองถ่ินในระดับตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
5. ใหองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป  ตามเคาโครง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
6. ใหองคการบริหารสวนตําบล สงรายละเอียดโครงการพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ.2561 –2564) สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดให
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ ภายใน 31 ตุลาคม 2559

ปลัด อบต. - การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหแผนพัฒนา
ท อ ง ถ่ิ น สี่ ป นํ า ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ใ ห อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ ายประจํ าป  งบประมาณรายจ าย เ พ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม
โดยนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปจัดทํางบประมาณตามปท่ีกําหนดไว
เชน  การจัด ทํางบประมาณจากเงินสะสม โดยนํา โครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ทอง ถ่ินสี่ ป ไปจัด ทํ างบประมาณตามป ท่ี กํ าหนดไว  เชน  การจัด ทํา งบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ.2561 ใหนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ.
2561 ไปใช กรณีท่ีจะนําโครงการพัฒนาท่ีอยูในป พ.ศ.2562, 2563 หรือ 2564 ไป
ดําเนินการจะตองเขาสู ข้ันตอนของการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

ท่ีประชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา 12.00  น.

ภัทธิวลัย   ดํารงกูล ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางภัทธิวัลย ดํารงกูล)

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ฌานนท  พรหมวิรัตน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายฌานนท  พรหมวิรัตน)

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต.

รัตนาพร  เทพษร ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร  เทพษร)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี


