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บันทึกการประชุมพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

ครั้งที ่ 2 / 2564 
เมื่อวันที่  5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

ณ   ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00   น. 
 เมื่อพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง มาครบองค์ประชุมแล้ว           
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  

  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอธิภัทร  ปุราชะโก วันนี้เป็นการประชุมพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ของ 
    ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2563   ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  เนื่องจากช่วงนี้มีหลายกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ   
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
1.  เรื่องกิจกรรม  “โคราชเมืองสะอาด   เก็บกวาดทั้งจังหวัด 

นายอธิภัทร ปุราชะโก ตามท่ีจังหวัดนครราชสีมา  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ “โคราชเมืองสะอาด 
    ปลัด อบต. เก็บกวาดทั้งจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  เช่น  การ
จัดการขยะมูลฝอย  การดูแลตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมือง  การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ  ก็อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางของเรา  ได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดพ้ืนที่  และเป็นการด าเนินกิจกรรมให้ครบทั้ง 
14  กิจกรรม  ก็ขอความร่วมมือพวกเราทุกคนได้ช่วยกันด าเนินกิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  นี้ด้วยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.  ขอพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส   

นายอธิภัทร ปุราชะโก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง   ขอก าหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติ 
      ปลัด อบต.  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ จึงขอก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง         

การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้  
1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  
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1.1  ด้านการป้องกันการทุจริต  
1.2  ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
1.3  ด้านการใช้งบประมาณ  และด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
1.4  ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

2. มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานที่เกิดเป็นรูปธรรม  

2.1  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ด้านการใช้ทรัพยากร 
 2.1.1 ก าหนดเกณฑ์การยืมวัสดุ  ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน (ทุกส่วน

ราชการ)  
 2.1.2 ชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจตรงกัน (ทุกส่วนราชการ) 
 2.1.3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน (ทุกส่วนราชการ) 

2.1.4 ติดตามสรุปผล และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน  
รายปีงบประมาณ (ทุกส่วนราชการ) 

2.2  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ด้านประสิทธิภาพการ
สื่อสาร  

2.2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในแต่ละด้าน 
เช่น  website, facebook,  line ฯลฯ ให้เกิดความชัดเจน (ทุกส่วนราชการ) 

2.2.2 แจ้งให้แต่ละส่วนราชการได้ทราบและถือปฏิบัติ (ทุกส่วน 
   ราชการ) 

2.2.3 ติดตามสรุปผล  และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน  
   รายปีงบประมาณ (ทุกส่วนราชการ) 

2.3  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) การป้องกันการทุจริต  
(ทุกส่วนราชการ) 

2.3.1 จัดประชุมระดับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนราชการในการ
ป้องกันการทุจริต  (ทุกส่วนราชการ) 

2.3.2 น าองค์ความรู้ที่ได้จากการระดมความคิดมาจัดท าแผนฯ 
(ส านักปลัด) 

2.3.3 แจ้งให้แต่ละส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ทุกส่วน
ราชการ)  

2.3.4 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน (ทุกส่วนราชการ)  
2.3.5 ก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (ส านักปลัด)  
2.3.6 ยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด(ส านักปลัด)  
2.3.7 ติดตามสรุปผล และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือนและ 

   รายปี (ทุกส่วนราชการ) 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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  4.3   การรายงานในรอบเดือน  
   1.  การเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ 
   2.  การเตรียมการช่วยเหลือภัยแล้งของส านักปลัด กองช่าง 
   3.  การด าเนินจัดท าแผนเฉพาะกิจโรคเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ

โควิท – 19 (ส านักงานปลัด) 
   4.  การด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอธิภัทร ปุราชะโก มีใครจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   ถ้าไม่มีใครเสนออะไรแล้ว  
ปลัด อบต.  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
 
  
                                                 ลงชื่อ....................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสุภาภรณ์    ทุดปอ) 
                   นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 

         ลงชื่อ...................................................ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายประสงค์   เลื่อมใส) 
                 หวัหน้าส านักปลัด  
 
 

ลงชื่อ...................................................ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายอธิภัทร    ปุราชะโก) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสมปอง   จันปัญญา) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 


