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บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับใหญ่ 
วันที่  25  ธันวำคม  2563  เวลำ 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลซับใหญ ่
อ ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูม ิ

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

ผู้มาประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายสุระ            ตั้งใจ นายก อบต.ซับใหญ ่ สุระ          ตั้งใจ 
2 นายจิตรภาณุ      แพงด ี รองนายก อบต.ซับใหญ่ จิตรภาณุ    แพงด ี
2 นายสมาน         อมฤกษ ์ รองนายก อบต.ซับใหญ่ สมาน         อมฤกษ ์
3 นายทอง           บุสด ี เลขานายก อบต.ซบัใหญ่ ทอง          บุสด ี
4 นายอังกูร         โรจนวิริยางกูร ปลัด อบต. อังกูร         โรจนวิริยางกูร 
5 นางสาวภัทรา     อยู่ส าราญ หัวหน้าส านักปลัด ภัทรา         อยู่ส าราญ 
6 นางสาวอมร      โคจ านงค ์ จนท.บริหารงานทั่วไป อมร      โคจ านงค ์
7 นางวชัราภรณ์  หาญณรงค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัชราภรณ์  หาญณรงค ์
8 นางสาวสุพรรณษา บรรณศรี บุคลากร สุพรรณษา บรรณศร ี
9 นางสาวทพิวรรณ  ปิ่นประเสริฐ ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ ทิพวรรณ  ปิ่นประเสริฐ 

10 นางกาญจนา       ขุนณรงค ์ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ กาญจนา       ขนุณรงค ์
11 นายอนุวัตร์         มาศนอก พนักงานผลิตน้ าประปา อนุวัตร์  มาศนอก 
12 นางสาวพงษ์ลัดดา   รองพล หัวหน้าส่วนการคลัง พงษ์ลัดดา   รองพล 
13 นางสาวพชัรี          โพธสิาร ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ พัชรี          โพธิสาร 
14 นางสาวญพิภา       โสนิราช ผอ.การศึกษา ญพิภา       โสนิราช 
15 นางกาญดา          ก้านสนัเทียะ ครู กาญดา       ก้านสนัเทียะ 
16 นางค าปลาย        บุญลาภ ครู ค าปลาย        บุญลาภ 
17 นางวราภรณ์        เคณทอง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วราภรณ์        เคณทอง 
18 นางสาวชุติมน       เวนิขุนทด ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ชุติมน       เวินขนุทด 
19 นางสาวสุรินธร      เขตจัตุรัส ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สุรินธร      เขตจัตุรัส 
20 นายธนาวฒุิ         ก้านสันเทียะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ธนาวฒุิ         ก้านสันเทียะ 
21 นายธีระวฒุิ         พงศ์ศรี ผอ.กองช่าง นายธีระวฒุิ         พงศ์ศรี 
22 นายเกียรติทวี      วงษ์มาตร ผช.นักวิชาการเกษตร เกียรติทวี      วงษ์มาตร 
23 นายเสกสนัต์       ศึกขุนทด ผช.ชา่งไฟฟ้า นายเสกสนัต์       ศึกขุนทด 
24 นางสาวพนัธิวา    แก้วสีไว ผช.จนท.ธุรการ นางสาวพนัธิวา    แก้วสีไว 
25 นายประดิษฐ์      ฎาชา พนักงานผลิตน้ าประปา นายประดิษฐ์      ฎาชา 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุระ  ตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซบั กล่าวเปิดการประชุม  และ
ด าเนินการตามวาระการประชุม   

ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายสุระ ตั้งใจ นายกฯ  -การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ และเวรรถ Ems                   

ก็ขอให้พนักงานทุกทา่นได้เคร่งครัดในเร่ืองนี้ด้วย เพราะหากมีเหตุจะได้แก้ไขไดท้ัน และการตั้งจุด
ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 
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ระเบียบวำระที่ ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชมุครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม   -รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวำระที่ ๓  เรื่อง เสนอเพ่ือทรำบและปฏิบัติ 
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร      -ล าดับถัดไปก็ขอให้ส่วนราชการแจ้งงานในส่วนของตัวเองให้ที่ประชุมราบ   
น.ส.ภัทรา อยู่ส าราญฯ  -ในส่วนของส านักงานปลัดก็มีเรื่องแจ้งให้พนักงานทุกทา่นทราบ ถือเป็นการให้

ความรู้แก่พนักงานควบคู่กันไป ซึ่งมีอยู่ 3 เร่ือง คือ การปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540 , มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และการสร้างมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล 

   1. กำรปฏิบัตติำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 ตำม
เอกสำรที่แจกจ่ายให้ทุกท่าน จะเห็นได้ว่า รัฐบาลได้เนน้ย้ าให้สว่นราชการมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน นิยาม “ขอ้มูลข่าวสาร” ตามกฎหมาย สามารถจ าแนกได้ดงันี้ 

       1) สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เร่ืองราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ 
       2) การสื่อความหมายท าไดโ้ดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวธิีการใดๆ 
       3) จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม  รายงาน  หนงัสือ  แผนผัง  แผนที่ ภาพวาด 

ภาพถ่าย  ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยคอมพิวเตอร์หรือวิธีที่ท าให้สิ่งที่
บันทึกไว้  ปรากฏได้  

    ความหมาย “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” คือ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเปน็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร 
เก่ียวกับเอกชน 

   “ หน่วยงานของรัฐ ”  หมายความว่ำ  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล เฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชพี หน่วยงานอิสระของรัฐ และ
หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

   “เจ้าหน้าที่” หมายความวา่ ผูซ้ึ่งปฏิบัตงิำนให้แก่หน่วยงำนของรัฐ  
   “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” สามารถเปิดเผยได้โดยการ 
       -การลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  (ต้องรู้) 
         -การจัดไว้ให้ประชาชนไดต้รวจดู (ควรรู้)  
    -การจัดหาให้ตามค าขอเฉพาะราย (อยากรู้) (การเปิดเผยตามกฎหมาย

ก าหนดไว้เฉพาะ (ม.10) หากมีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย ให้ลบ / ตัดทอนข้อความส่วนนั้น 
  - การจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดู    (มาตรา 9) 

(1) ผลการพิจารณาที่มผีลต่อเอกชนโดยตรง 
(2) นโยบายและการตีความ 
(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณ 
(4) คู่มือหรือ ค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน 
(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 

  ลักษณะข้อมูลที่จดัให ้
(1) ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว 
(2) ไม่ต้องจัดท าขึ้นใหม่ เว้นแตก่ารแปรสภาพเปน็    
       เอกสาร แต่หากเห็นว่ามิใช่เป็นการแสวงหา 
      ประโยชน์ทางการค้า และเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ  
      หรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ  อาจจัดหาให้ก็ได ้



-๓- 
 

  ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
      ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
(มาตรา 14) 

                   ข้อมูลข่าวสารที่อาจไม่ต้องเปดิเผย  
ต้องเข้าข้อยกเว้นต่อไปนี้ (มาตรา 15 ) 
(1) ความมั่นคงของประเทศ 
(2) การบังคับใช้กฎหมาย 
(3) ความเห็นภายใน 
(4) ความปลอดภัยของบุคคล 
(5) ข้อมูลข่าวสารสว่นบุคคล 
(6) กฎหมายหรือบุคคลเจ้าของข้อมูลก าหนดมิให้เปิดเผย 

  การใช้ดุลยพินิจก่อนมีค าสั่งไมเ่ปิดเผยต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปน้ี ประกอบกัน 
      1) การปฏิบัติหนา้ที่ของหน่วยงานของรัฐ 
           2) ประโยชนส์าธารณะ 
           3) ประโยชน์ของเอกชนที่เก่ียวข้อง 

   ประเด็นประกอบพิจารณา 
  1) วิธีการเปิด - เปิดอย่างไร     (ให้เข้าตรวจดู-ให้ส าเนา -รับรองส าเนา) 

2) เนื้อหาที่เปิด – เปิดแค่ไหน   (เปิดทั้งหมด - ปิดบางส่วน) 
3) เวลาที่เปิด – เปิดเมื่อใด  (กรณีความส าคัญของข้อมูลขึ้นกับเงื่อนเวลา) 

                2. เร่ือง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
 ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เร่ือง มาตรการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2559 เพือ่ให้การบริหาร
ราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทัง้เพื่อให้เกิด
ความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค าสั่งดงัต่อไปนี ้

ข้อ 1 ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเนน้การสร้าง             
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝา้ระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
กระท าการหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนบัสนุน ให้
หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ภายใต้พระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล โดยให้บังคบัใช้มาตรการทางวนิัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยา่งเฉียบ
ขาดและรวดเร็ว 

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่าง
เคร่งครัด 
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ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 
และข้อ3 ให้ถือเป็นความผิดวนิยัหรือความผิดทางอาญาแล้วแตก่รณี 

ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐด าเนนิการ
แสวงหารวบรวม และด าเนนิการอ่ืนใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการทีจ่ะทราบ
รายละเอียดและพสิูจน์เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนนิงานตามข้อ 1 
ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏบิัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 โดยให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเนน้การสร้าง               
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝา้ระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

3. กำรสร้ำงมำตรฐำน คุณธรรม จริยธรรม ของพนักงำนส่วนต ำบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ   มีกรอบแนวคิด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลซับใหญ่ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และด าเนิน
ชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล   เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
๒. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของ

องค์กร 
๓. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานาทางชีวิตมีความขยันประหยัดและ

ซื่อสัตย์ 
๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
๕. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาค

ส่วนเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านจริยธรรมใน
ระบบราชการ  และมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ  และให้บริการแก่
ประชาชน  ส่วนรายละเอียดก็ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาตามเอกสารที่แจกไป ส าหรับส านักงานปลัดก็มี
เร่ืองแจ้งให้ทราบเท่านี้ค่ะ 

นายอังกูร โรจนวิริยางกูร  -ต่อไปเชิญกองคลัง 
น.ส.พงษ์ลัดดา รองพล  -สรุปงานในรอบเดือนที่ผา่นมา ก็จะอยู่ในช่วงปิดงบประจ าปี 2559 และการ

ตรวจสอบพัสดุ ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ในงานของส่วนการคลังก็มีเท่านี้ 
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร  -ในส่วนของการคลังในรอบปีทีผ่่านมา เร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างกด็ี ถึงมีจะการติดขัด

เล็กๆ น้อยๆ บ้าง เนื่องจากขาดก าลังคน ก็ได้แก้ไขในส่วนนัน้ไปแล้ว  ต่อไปเชิญกองการศึกษา
ครับ 

น.ส.ญพิภา โสนิราช  -ในส่วนของกองการศึกษา ช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรค่ะ 
 
 
 
         /นายอังกูร.... 
 
 
 



-๕- 
 

นายอังกูร โรจนวิริยางกูร  -ขอเชิญกองช่าง 
นายธีระวฒุิ พงศ์ศรี   -กองช่าง ก็จะมีงานที่ด าเนนิการเร่ืองงานไฟฟ้า จะมีไฟฟ้าสาธารณะที่ไม่ติดเมื่อได้รับ

แจ้งเหตุก็จะให้พนักงานรีบออกไปด าเนินการทนัที  ส่วนเร่ืองประปา เปน็ที่ทราบกันดีวา่
ในช่วงนี้เป็นฤดูแลง้ แหล่งน้ าตืน้เขิน ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า น้ าประปามปีัญหาบ่อยมาก ก็ให้
พนักงานรีบออกไปด าเนินการแก้ไขโดยรีบด่วนเช่นกัน ช่วงนี้ต้องแจกจ่ายน้ าทุกวัน และ
รถบรรทุกน้ าก็มีปัญหาอยู่  

นายอังกูร โรจนวิริยางกูร  -เชิญส่วนงานป้องกันครับ 
สอ.ขวัญชัย ศรีสุวรรณ ์  -ในส่วนงานป้องกันช่วงนี้ก็ใกลป้ีใหม่ ก็คงมีการเตรียมการในจุดบริการประชาชน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งคงต้องรอหนังสือสั่งการจากอ าเภออีกทีว่าจะให้ตั้งกี่จุด 

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ   (ถ้ำมี) 
นายสุระ  ตั้งใจ   -มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกทา่นที่เข้าร่วมประชุม

ในครั้งนี้  และขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ 
  
ปิดประชุมเวลำ  16.00 น. 

 
**************************** 
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                            (ลงชื่อ)    ภัทรา   อยู่ส าราญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นางสาวภัทรา  อยู่ส าราญ) 
          หัวหน้าส านักปลัด อบต.ซับใหญ่ 


