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ระเบียบวาระการประชุม 

คร้ังที ่ 11/2563 

วนัที ่6  พฤศจิกายน  2563  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

************************* 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ     

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ                                         

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ืองอืน่ ๆ 
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รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ ลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

 คร้ังที ่ 11/2563 

วนัที ่6  พฤศจิกายน  2563   เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

  1. นายชิตณรงค ์ ขอเหน่ียวกลาง            นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

          2. นายชาคฤษ  หมายอมกลาง               รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

          3. นายพพยงุ  มุ่งค ํ้ากลาง                         รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 4. นายพยนตฤ์ทธ์ิ  ขอสูงเนิน                เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 5. พ.อ.อ. ไพบูลย ์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 6. นางสาวธญัพร  เพียรกลาง     ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 7. นางสาวฐิตาภา  วงคอิ์นตา         หวัหนา้สาํนกัปลดั 

 8. นายมงคล  รักสนิท                   ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

 9. นางสาววาริน  พูนศิริ                       นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 

 10.นางสาวกญัญา  ช้ินจอหอ                 นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ 

          11. นางสาวเพญ็นภา  กอพลูกลาง     นกัทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

12.  นายสีหนาถ  ขอจงกลาง    นกัพฒันาชุมชนชาํนาญการ 

13.นางสาวธนวรรณ  ประทีปรัตน์  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 

14.นายประเชิญ  แกว้ตะพาน    จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบติังาน 

15.นายสมปราชญ ์ คา้ขาย   นกัวชิาการพสัดุปฏิบติัการ 

16.นางสมจิตร  ดอ้มกลาง   เจา้พนกังานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน 

17.นายบุญเชิด ไพฑูรย ์   นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

18.นายประทีป  ปานหม่ืนไวย  นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

19.นางชนุตม ์ วรรณโส   นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ 

20.นายโยธิน  มุ่งเฝ้ากลาง                              คนงานทัว่ไป 

21.นางสาวจิราภา  มุ่งซอ้นกลาง   คนงานทัว่ไป (กองส่งเสริมการเกษตร) 

22.นางสาวศิริพร  อเนกพงษ ์  พนกังานจา้งทัว่ไป 

23.นางสาวนภาพรรณ  ขอเพิ่มกลาง  ผูช่้วย จนท.บนัทึกขอ้มูล 

24.นางสาวนุชสรา  พุทธวงศ ์  ผูช่้วย จนท.การเงิน ฯ 

25.นางสาวไฉน  จินดากลาง  คนงานทัว่ไป 
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26.นางสาววาสนา  วทุธิพงษป์รีชา  ผูช่้วย จนท.ธุรการ (กองช่าง) 

27.นางสาวจนัจิรา  หมายอมกลาง  ผูช่้วย จนท.ธุรการ (กองการศึกษา ฯ) 

28.นายพรชาย  คลกลาง   พนกังานขบัรถยนต ์ 

29.นายไสว  เจือณรงค ์                 ผูช่้วยประปา 

30.นายจิรานุวทัร์  หมายอมกลาง  ผูช่้วยประปา 

31.นางลมุล  ฟอกสันเทียะ                แม่บา้น   

32.นายธวชัชยั  หมายครอบกลาง                   คนงานทัว่ไป 

33. นายธวชัชยั  ทองกลาง                              ยามรักษาการ 

34.นายสราว ุ จงชิดกลาง                                ผูช่้วยประปา  

35.นายอคัรพล  นามมุงคุณ                             พนกังานรถฉุกเฉิน 

 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น.   นายชิตณรงค ์ ขอเหน่ียวกลาง  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประธานในท่ีประชุม  

กล่าวเปิดประชุม  และไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 

 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายชิตณรงค ์ฯ   

 นายก อบต. 

เร่ืองการออกไปขา้งนอกเวลาราชการให้พนกังานทุกคนทาํบนัทึกขออนุญาตหวัหนา้

ส่วนราชการก่อนทุกคร้ัง   และให้หัวหนา้ส่วนรายงานผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือชั้นข้ึน

ไปเพื่อรับทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 

มติทีป่ระชุม - รับรอง 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง  การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา  ประจําปีงบประมาณ  2564 

นายชิตณรงค ์ฯ   

 นายก อบต. 

การส่งส่งเสริมเจา้หนา้ท่ีและ พนกังานจา้งเขา้รับการฝึกอบรมถือเป็นเร่ืองท่ีดี  เป็น

การเสริมสร้างบุคลากรขององค์กรให้เกิดความคิดกวา้งไกล  และเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่องค์กร และเป็นไปตามแผนพฒันาบุคลากรของ  อบต. แต่อยากให้เน้น

เฉพาะของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน  และ

สํานกังานทอ้งถ่ินจงัหวดั  เพราะการอบรมในแต่ละคร้ังตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูง  ถา้

หากในการอบรมแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงเกินไปไม่ควรอนุญาตเข้าร่วมอบรม    

และการไปอบรมก็จะใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคือร้อยละ 90  ของจาํนวนพนกังาน 

มติทีป่ระชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  การบริหารราชการเพือ่ป้องกนัการทุจริต 

พ.อ.อ.ไพบูลย ์ฯ 

ปลดั  อบต. 

       คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตมาแลว้    ๓ ฉบบั ปัจจุบนัท่ีใช้อยู่เป็นฉบบัท่ี ๓ เร่ิมจากปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย

ไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ

พิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศกัด์ิศรีและ

เกียรติภูมิในดา้นความโปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ    โดยกาํหนดวิสัยทศัน์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต” มีเป้าหมายหลกัเพื่อให้ประเทศไทย

ไดรั้บการประเมินดชันีการรับรู้การทุจริต ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 

ซ่ึงการท่ีระดบัคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ั้น การบริหารงานภาครัฐตอ้งมีระดบัธรรมาภิบาล

ท่ีสูงข้ึน เจา้หน้าท่ีของรัฐและประชาชนตอ้งมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบนั ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้าํหนดยุทธศาสตร์

การดาํเนินงานออกเป็น ๖ ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

 ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใตโ้ครงสร้างการจดั

ระเบียบบริหารราชการตามหลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง ท่ีมุ่งเนน้การกระจาย

อาํนาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน การพฒันาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินให้เกิดความย ัง่ยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินโดยยดึหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการ

สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในระดบัพื้นท่ี ส่วนการ

กาํกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทาํได้เท่าท่ีจาํเป็นตามกรอบกฎหมาย

กาํหนด และตอ้งเป็นไปเพือ่การคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
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ทั้งน้ี ตอ้งยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

เร่ืองท่ีมีคาํครหา ท่ีไดส้ร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนทาํงานในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจาํนวนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประกอบกบัมีปัจจยันานปัการท่ีคอยย ัว่ยวนใจ บัน่ทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 

ซ่ือสัตยสุ์จริต ของคนทาํงานราชการส่วนทอ้งถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะวา่

กนัไปแล้ว เร่ืองในทาํนองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกบัคนทาํงานในหน่วยงาน

ราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทาํงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

จาํนวนมาก และมากกว่าคนทาํงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ

เป็นไปไดสู้งท่ีคนทาํงานในทอ้งถ่ิน อาจตอ้งถูกครหาในเร่ืองการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดย

มิชอบมากกวา่  

แมว้่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนทาํงานในทอ้งถ่ินจะใช้อาํนาจให้ออกนอกลู่

นอกทาง จะมีไดไ้ม่มากเท่ากบัท่ีคนทาํงานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของ

ความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทาํงานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อให้เกิดข้ึนก็

อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ดังนั้ น จึงมีความจาํเป็นท่ีข้าราชการ  พนักงานส่วนตาํบล  ลูกจ้าง  ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแสดงเจตจาํนงในการต่อตา้นการทุจริตอยา่งเห็นชดั

เป็นรูปธรรม ดว้ยการจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตและการลงลายมือช่ือใน

บนัทึกข้อตกลง ฯ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความ

โปร่งใส มีความเขม้แข็งในการบริหารราชการตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

หรือหลกัธรรมาภิบาล บงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดบัมาตรฐานใน

การป้องกนัการทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศต่อไป

  

 

มติทีป่ระชุม - รับทราบ 

 

  ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ ๆ 

 

 

 

 

มติทีป่ระชุม 

ทุกเร่ืองท่ีสั่งการไปนั้น  ไดรั้บการรายงานเขา้มาเรียบร้อยดี  ดีข้ึนทุกงาน  เอกสารข้ึน  

สมบูรณ์ข้ึนถือวา่ทุกท่านไดใ้หค้วามสาํคญัและความเอาใจใส่หลงัจากท่ีไดส้ั่งการไป  

ก็ขอขอบคุณอีกคร้ัง 

 

-รับทราบ 
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นายชิตณรงค ์ฯ   

 นายก อบต. 

วนัน้ีตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกาํหนดแนว

ทางการปฏิบติังานร่วมกนัเพื่อให้เกิดการทาํงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน  ขอบคุณครับ 

 

 ปิดประชุม   เวลา  15.30  น. 

 

               (ลงช่ือ)     เพญ็นภา  กอพลูกลาง    ผูจ้ด/บนัทึกรายงานการประชุม

                      (นางสาวเพญ็นภา  กอพลูกลาง) 

                                                     บุคลากร 

 

             (ลงช่ือ)พ.อ.อ. ไพบูลย ์สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ  ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                  (ไพบูลย ์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ) 

                           ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์

  

 


