
 
 

รายงานการประชุมพนักงานส่วนตําบล 
ครั้งที่ 7/2561 

วันที่  6 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมหนองบอม 1 องค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านดง 

************************ 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ / เพื่อพิจารณา 
ว่าที่ร้อยเอกชัยทศัน์  ศรีนนัชัย ประธานในที่ประชุม 
ปลดั อบต.บา้นดง  กล่าวสวัสดีและยินดีที่ได้ย้ายมาร่วมงานกับทุกท่าน ก่อนอ่ืนผมขอแนะนําตัว     

ผมว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์  ศรนัีนชัย ได้ย้ายมาจากเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มาดํารงตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านดง ผมขอให้ทกุท่านแนะนําช่ือ ตําแหน่ง ของตัวเองด้วยครับ  

- สําหรับความเจริญก้าวหน้าของแต่ละคน ผมเปิดโอกาสให้ทุกท่านเต็มที่ครับ หากมี
งบประมาณเพ่ิมขึ้นก็สามารถปรับกรอบอัตรากําลังเพ่ิมตําแหน่งได้ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ -  รบัรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุม การประชุมพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและ

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง ครั้งที่ 6 ประจําเดือน สิงหาคม             
พ.ศ.๒๕๖๑   

มตทิีป่ระชุม  -   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ 3   เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 
1. การมอบนโยบายการทํางานของผม ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์   ศรีนันชัย ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านดง ดังน้ีครับ 

1.1  ความกลมเกลยีวความสามัคคีในการทํางาน มีอะไรให้มาปรึกษาปลัด ภายใน   
 องค์กรไม่มีเรือ่งร้องเรียนเกิดขึ้น 

1.2  การมีระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับการทํางาน ขอให้ทุกท่านยึดถือ 
 ระเบียบกฎหมายตามคําสั่งที่วางไว้ 

1.3  แสวงหาความรู้ในการทํางาน ทําเนียมการปฏิบัติราชการ ศึกษาระเบียบข้อ   
 กฎหมายมาปรับใช้ในการทํางาน 

1.4  การทีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน 
1.5  การเฉล่ียสุขเฉล่ียทุกข์ให้เกิดความยุติธรรม เช่น การมอบหมายให้ตรวจรับงาน 
1.6  การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน ขอให้ทุกท่านช่วยเหลืองานกัน 
1.7  การขออนุญาตการลา ขอให้แจ้งปลัดทราบ เพ่ือปลัดสามารถให้การ   

 ช่วยเหลือได้ แก้ไขปัญหาได้ 
2. การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ อบต. เพ่ือพิจารณากําหนดประโยชน์ตอบแทน  
    อ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจา้งของ อบต. ประจําปีงบประมาณ 2561               
    คณะกรรมการฯ มีกําหนดการตรวจในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อบต.                    
    ในเขต อ.แม่เมาะ อ.งาว อ.แม่ทะ เข้ามารับการตรวจ ณ อบต.บ้านดง 
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3. งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ กฟผ.ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ  
    ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561  
4. งานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําปี 2562 
 ด้วยจังหวัดลําปาง กําหนดจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลําปาง      
     ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด 
     ลําปาง 
5. การช่วยเหลือบริการเต้นท์ จาก กฟผ.  

ทาง กฟผ. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยเฉพาะงานด้านชุมชนสัมพันธ์ที่มี
ขนาดเล็กลง อีกทั้งมีจํานวนผู้เกษียณอายุจํานวนหน่ึงซึ่งไม่สามารถทดแทนได้ ดังน้ัน
จําเป็นต้องเกลี่ยผู้ปฏิบัติงานบริการให้เหมาะสมกับภารกิจ ซึ่งจะทําให้งานบริหารที่เคย
ทําไม่สามารถทําได้เหมือนเดิมประกอบกับอุปกรณ์มีการชํารุดเสียหายเป็นจํานวนมาก
และไม่ได้รับการทดแทน ในกรณีที่มีความจําเป็น เช่น งานของส่วนราชการอําเภอแม่
เมาะ จะเป็นการปฏิบัติงานเฉพาะกิจเท่าน้ัน แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็ยังคงสามารถยืม
อุปกรณ์ต่างๆ ได้ แต่ต้องรับส่งอุปกรณ์ด้วยตนเอง 

6. โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนคนแม่เมาะ แม่เมาะกรีนมาร์เก็ต 
  กฟผ.แม่เมาะ จัดทําโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม

ช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิ่น เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน สินค้าภูมิปัญญา และสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในวันที ่28-29 พฤศจิกายน 2561 
ต้ังแต่เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ศูนย์อาหารรวม ศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ 
ขอเชิญประชาชนในพ้ืนที่ อ.แม่เมาะ 

7. กองการแพทย์และอนามัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แจ้งกําหนดออกหน่วยบริการสุขภาพ
เคลื่อนที่ เดือน พฤศจิกายน 2561 ในพ้ืนที่ ตําบลบ้านดง จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดง 
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 บ้านท่าสี ต.บ้านดง 

- จากการไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอแม่เมาะ วันน้ันก็ได้นํามาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ เผื่อมีชาวบ้านมาถามจะได้ตอบได้ 

- ขอให้หัวหน้าสว่นราชการแต่ละส่วน มีงานอะไรบ้างช่วงน้ี 

นายสมหมาย  เป็งขวัญ -  ตอนน้ีมีงบประมาณ 12 ลา้น ส่งงานมาบ้างแล้ว  มีงบประมาณ 1 ล้าน มีประมาณ 
ผู้อํานวยการกองช่าง    10 โครงการ ตอนน้ีอยู่ในช่วงลงทํางาน มีงบประมาณของกองทุน สัดส่วนของอําเภอ  
                                   และงบประมาณกองทุน สัดส่วนของหมู่บ้าน 
นายสุวิชช์  ศรปีินตา -  ตอนน้ีมีเงินสะสมประมาณ 14 ล้านกว่า เงินสะสมสํารอง 20 กว่าลา้น รายได้ส่วนใหญ ่
ผู้อํานวยการกองคลัง    มาจากเงินจัดสรร 
   -  กิจการประปาของ หมู่ 7 อบต.บ้านดง ดําเนินการเอง  
นางศิรพิร  เครือวงศ ์ -  งานบริการการแพทย์ฉุกเฉนิ ขอให้เขียนรายงานประจําวันให้ละเอียด การประเมินคนไข้ 
หัวหน้าสํานกัปลดั    ก่อนส่งโรงพยาบาล  

-  เรื่องการลาของคนขับรถยนต์ ต้องส่งมอบงานให้คนอ่ืนก่อนลา คนขับขยะต้องมาขับ  
   แทนคนที่ลา งดใช้พนักงานประจํารถฉุกเฉนิ คนขับรถขยะ และคนขับรถรับ-ส่ง 
   พนักงาน ต้องอยู่สํานักงานถึง 16.30 น. เวลาราชการ 
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-  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จะไม่อยู่ คนขบัรถที่รับ-ส่ง นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้มาน่ัง 
   ประจําจุดประชาสัมพันธ์ เพ่ือนบริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าทีอ่อกปฏิบัติราชการ  

   -  การขออนุญาตไปไหนต้องมาขอโดยตรง 

นายสมหมาย  เป็งขวัญ -  การใช้รถยนต์กองช่างจะขับกันเอง ไม่ใช้คนขับรถยนต์ แต่จะดูเป็นงานไป 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

ว่าที่ร้อยเอกชัยทศัน์  ศรีนนัชัย -  การใช้พนักงานขับรถยนต์ไปส่งปฏิบัติราชการ ต้องให้มาถึงก่อน 15.30 น. 
ปลดั อบต.บา้นดง     เพราะพนักงานขับรถยนต์ต้องขับรถส่งนักเรียน 

นายสุวิชช์  ศรปีินตา - ขอความร่วมมือทุกท่านที่ใช้รถยนต์สํานักงาน ให้เขียนรายละเอียดการใช้รถยนต์ราชการ  
ผู้อํานวยการกองคลัง   ทุกคร้ังด้วยครับ 

ว่าที่ร้อยเอกชัยทศัน์  ศรีนนัชัย -  การใช้รถยนต์ราชการทุกคร้ังต้องบันทึกในแบบใช้รถยนต์ให้ละเอียดครบถ้วน 
ปลดั อบต.บา้นดง     และการซ่อมบํารุงต้องเขียนเลขไมล์ปัจจบัุนด้วย การขออนุญาตใช้รถยนต์ 
       ราชการต้องเขียนละเอียดครบถ้วนว่าใช้รถยนต์หมายเลขอะไร ไปที่ไหน 
  -  งานป้องกันฯ และพนักงานขับรถยนต์ขอให้ปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัด  
                                             จะหมุนเวียนพนักงานขับรถยนต์ทุกๆ 3 เดือน 

นางอมรรตัน์  กูลพรม - ขออนุญาตแจ้งยอดเด็กปัจจุบัน มีทั้งหมด 87 ราย มีนักเรียน หมู่ที ่1,2,3,4,7,8 
ครู ค.ศ.2    โดยใช้รถบริการของ อบต.บ้านดง  
   - ช้ันเรียนตํ่ากว่า 3 ขวบ มี 1 ห้องเรียน 
   - ช้ันเรียน 3-4 ขวบ ม ี2 หอ้งเรียน 
   - ช้ันเรียน 5-6 ขวบ ม ี2 หอ้งเรียน 
   - คร ูและครูผูช่้วย มี 9 คน 

นางสาวพชัรา  ดวงเวียง    - ระบบ CCIS ก็บันทึกได้ 90%  
นักวิชาการศกึษา     -  งานท่องเที่ยว ขอประชาสัมพันธ์จะมีเด็กนานาชาติเข้ามาปีนเขา ดอยผาก้าน                       
                                     บ้านท่าสี  
นายศุกร์  ไทยธนสุกานต ์ - วันน้ีผมได้มีโอกาสได้มาพบปะกับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ 
นายก อบต.บา้นดง พนักงานจ้าง อบต.บ้านดง เพ่ือจะมาแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร ในการ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นแนวทางใน  
การปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างต่อไป ผมจึงขอประกาศ
เจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
รายละเอียดดังน้ี 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง จึงได้กําหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดงทุกคน พึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ              
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงไว้ 5 ด้าน ดังน้ี 
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  1. ด้านความโปร่งใส 
  ทุกกอง/หน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Govenance)  ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่  มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
  1.1 ผู้อํานวยการกอง /สํานัก พนักงานส่วนตําบล พร้อมด้วยลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง    
ต้องประกาศเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและสาธารณชน 
  1.2 ทุกงานต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการ
ให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
  1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ และการ
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดําเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
  1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่จะต้อง
มีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  2. ด้านความพร้อมรับผิด 
  2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงานทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน 
  2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าจะ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมีการร้องเรียน
หรือช้ีมูลว่ากระทําความผิดจะต้องย้ายออกจากพ้ืนที่ก่อน 
  3.2 ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อ่ืน 

  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในทุกกอง/สํานักมีความเข้าใจกับการกระทําที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  4.2 สร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วม
ต่อต้านทุจริตได้  ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  4.3 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
  4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทําการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
  5.1 ให้จัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน 
และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
  5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานและแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานท่ีมี
ความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.3  ให้มีความสําคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



 
 

-5- 

  ทุกกอง/สํานัก ต้องจัดทําข้อมูล วิธีการสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเก่ียวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน              
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส         

 - ช่วงน้ีผมก็อาจจะเป็นการรักษาการปีสุดท้าย ผมขอฝากนโยบายเรื่องบุคลากร 
        สร้างความสมัพันธ์ รักสามคัคี มีโครงการการศึกษาดูงาน  
    -  สร้างความสัมพันธ์ชุมชนจะผ่านโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบล ภายในต้นปี    
                                             2562 

-  การท่องเที่ยว ทางตําบลบ้านดงจะเปิดโครงการฯ โดยการปีนหน้าผา ผมคิดว่า  
   หนังจากมีการเปิดแล้ว จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บ   
   ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นเอกรักษ์ของตําบลบ้านดง 
-  ช่วงน้ีติดตามค่าภาคหลวงแร่ จะพยายามเข้าร่วมประชุมคณะอนุฯ เพ่ือให้ผ่าน 
   ก่อน 
-  วันจันทร์ที่ 12 พ.ย.2562 น้ีผมได้นัด กฟผ. มาปรึกษาหาอาจจะปรับ 
   งบประมาณเพ่ิมขึ้น หารือเรียบร้อย นํามติที่ประชุมส่งให้ ชชม. 
-  การจัดงานวัฒนธรรมประเพณี ก็ทําตามระเบียบกฎหมายตัวไหนสามารถเบิก 
   ได้ก็ทํา 
-  การสร้างขวัญและกําลังใจให้กับพนักงาน ได้ให้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว อาจม ี
   การปรับเปลี่ยนงานให้เหมาะสมกับแต่ละคนไป 

ว่าที่ร้อยเอกชัยทศัน์  ศรีนนัชัย -  ขอขอบคณุท่านนายก อบต.บ้านดง ที่ได้ประกาศเจตจํานงในการบริหารงาน 
ปลดั อบต.บา้นดง    ด้วยความซือ่สัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบล    
                                           ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

-  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมห่อขา้วมากินด้วยกัน                
   ทุกวันพุธ “ป่ินโต โนโฟม” 

                 -  การขออนญุาตลาให้ยึดตามระเบียบการลา 
  -  การอบรม เจ้าหน้าที่ท่านใดต้องการไปอบรมก็ขอให้บอก เพราะเป็นการเพ่ิม 
                                             ความรู้กับตําแหน่งหน้าที่ 

       เลิกประชุม 10.30 น.  
 

   ลงช่ือ นางสาววราพร  กุณวงค์   ผูบั้นทึกรายงานการประชุม   
             (นางสาววราพร  กุณวงค์) 
          นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
 
   ลงช่ือ นางศิริพร  เครือวงศ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
     (นางศิริพร  เครือวงศ์) 
      หัวหน้าสํานักปลัด 


