
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ครู และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
วันอังคาร ท่ี  15  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
 

 

ผู้มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายศิริพรหม  วงศ์พรหมศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นางวัชราภรณ ์ ค าควร ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสาวสาวิตรี อุปชา นิติกร 
4. นางสาวกัญญาภัค  รา่เรงิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นางสาวอรลักษณ  หงษ์ค าม ี เจ้าพนักงานธรุการ 
6. จ่าสิบเอกวีรยุทธ  โยปัดทุม เจ้าพนักงานพัสด ุ
7. จ่าสิบเอกทองใส  ศรีสวสัดิ์ เจ้าพนักงานธรุการ 
8. นายภัทรพล  ศรีจ าพลัง เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ 
9. นายธงชัย  พรหมพินิจ เจ้าพนักงานธรุการ 

10. นางกฤษณา  กลิ่นล าดวน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสาวกีลติกา  นามบุตร นักพัฒนาชุมชน 
12. นางสาวรัชดา  ศรีแก่บ้าน ครู คศ.2 
13. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมวงษ์ ครู คศ.2 
14. นางสาวลดัดาว  ชื่นบาน พนักงานจ้าง 
15. นางสาวกชนนท์  พลรักษา ครู คศ.1 
16. นางณะริน  ณ  ล าปาง ครู คศ.1 
18. นางสาวจรีะพร  นวลขาว ครู คศ.1 
19. นายธนพงษ์  พจนติย ์ พนักงานขับรถดับเพลิง 
20. นางสาวกัณนติา  พาเวศ ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
21. นายคมสัน  พลขันธ์ พนักงานขับรถดับเพลิง 
22. นายพรชัย  ณ  ล าปาง พนักงานขับรถดับเพลิง 
23. นางสาววลัลภา  เชื้อแกว้ ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
24. นางสาวนิตยา  ธริาชรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
25. นางสาวเพียงใจ  ป่าหวาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางสาวสพุัตรา  วิภกัดิ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
27. นายวราวุฒิ  ดวงโทโคตร์ ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ 
28. นางสาวยลดา  ค าภูนจิ ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
29. นางสาวเตือนจติร  พลขันธ์ ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
30. นางสาวชัชฎา  สิมะเดชาชาติ ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
31. นายสุรศักดิ์  ชิณหงส์ พนักงานขับรถยนต์ 
32. นางสาวณัฐมน  ประพทุธา พนักงานจ้าง 
33. นายอาณัต ิ มะณพีราว ผู้ช่วยนายชา่งส ารวจ 
34. นายจตุพล  โยธา พนักงานจ้าง 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
35. นางสาวจันทรา  ชรูัตน ์ ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
36. นายค าปิว  ค าแนบ พนักงานจ้าง (ยาม) 
37. นางสาวสุจติตรา  ท าสุนา พนักงานจ้าง 

38. นางสาวอุไรรตัน์  โอวรรณประเภา พนักงานจ้าง 
39. นายบุญรัตน์  ผกูธรรม พนักงานจ้าง 
40. นางสาวธัญรดา  บุญเฮ้า พนักงานจ้าง 
41. นางสาวณัฐณชิา  พลขวา พนักงานจ้าง 
42. นางสาวจติวรรณ  พิมประเสริฐ พนักงานจ้าง 
43. นางสาวมุทติา  วะหาโล พนักงานจ้าง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นางอรุณี  ผ่องแผ้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 
2. นางสาวลักขณา  สุขานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ  พทุธแล่ม นักวิชาการศกึษา 
4. นางสาวปัทธรรมมา  เชยีงชุม ครู คศ.1 
5. นางสาวนิตยา  น าสุย นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
6. นายเอกไชย  วงศ์พรหมศิลป์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ส านักปลัด) 
7. นายณัฐพล  ชาติสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. นางสาวอ าภา  ตั้งเทียน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ 
9. นายวิเชียร  เรืองจติ พนักงานขับรถยนต์ 

10. นางสาวมพีร้อม  โอปาก พนักงานจ้าง (แม่บ้าน) 
11. นางสาววชัรพีร  สิทธิบุ่น พนักงานจ้าง 
12. นางสาวธดาภรณ์  พลขนัธ์ พนักงานจ้าง 

 

เริ่มประชุมเวลา   15.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายศิริพรหม  วงศ์พรหมศิลป์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ประธานที่
ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 หนังสือจากหน่วยงานราชการ  

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รายงานการประชุมครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 8 กมุภาพันธ ์2563 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

/3.1 เรื่อง... 
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 3.1 เรื่องระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี  
เจ้าพนักงานธุรการ สวัสดีคะ ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัด 
    (ส านักปลัด) สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณ และ

หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม 
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นะคะ ด้วยหลักสูตรที่จัดระยะเวลาในการอบรมน้อยมาก 
บรรยายเนื้อหาจริงๆก็คือช่วงเช้าครึ่งวันที่ ช่วงบ่ายจะเป็นการวิพากษ์หนังสือ ที่ให้แต่ละที่
จัดท าไปเพื่อประเมินความรู้ตั้งแต่ช่วงที่ให้ส่งแบบตอบรับแล้ว ก็จะมีหนังสือ 3 ชนิด คือ 
หนังสือภายใน หนังสือภายนอก และบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา คะเนื้อหาที่บรรยายนะคะ ที่
ส าคัญๆ ที่เราใช้งานกันจริงๆ ก็เริ่มตั้งแต่การตั้งค่าหน้ากระดาษ ซึ่งแต่ละที่ ที่ปฏิบัติงานจริงก็
ไม่สามารถตั้งได้ตามมาตรฐาน เนื่องจาก ค านึงถึงความสะดวก และทรัพยากรที่ใช้ เพราะถ้า
เอาตามแบบเลยจะใช้ทรัพยากรกระดาษมาก การใช้ครุฑ ครุฑที่ใช้ก็มี 2 แบบ คือ แบบเท้าตั้ง
ตรง และแบบเท้าเหยียด ถ้าใช้ในหนังสือราชการทั่วไป ใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในงานราชการ
นะคะ จะใช้ครุฑแบบเท้าตั้งตรง แต่ถ้าเป็นหนังสือเดินทาง ของกระทรวงการต่างประเทศ จะ
ใช้ครุฑแบบแบบเทา้เหยียด  การท าส าเนาถูกต้อง ข้อแนะน าในการท าส าเนาถูกต้องนะคะให้ใช้
ปากกาหมึกสีด าในการเซนต์ก ากับเอกสาร หลักฐานส าคัญ เนื่องจาก มีเครื่องถ่ายเอกสารบาง
รุ่นสามารถดูดหมึกสีน้ าเงินออกได้ จึงสามารถน าเอกสารไปปลอมแปลงท าธุรกรรมต่างๆได้ จึง
ควรระวังในการท าส าเนาถูกต้องต่างๆ การออกค าสั่งจะไม่สามารถออกย้อนหลังได้ การท า
ส าเนาหนังสือ ก็ให้ท า 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ และส าเนาเก็บ 1 ชุด การเขียนหมายเลขโทรศัพท์
ที่ถูกต้อง เรื่องการระบุเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ยังมีอีกมากนะ
คะ ส าหรับงานสารบรรณ แต่ผู้บรรยายไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมด เนื่องจากเวลาน้อยจึงส่ง
เอกสาร หนังสือราชการ และวิธีการต่างๆให้ในไลน์ ซึ่งสามารถสอบถามข้อสงสัยในการท างาน
ได้หากมีข้อสงสัยอย่างอื่นช่วงบ่ายก็เป็นการวิพากษ์หนังสือตามที่ไปอบรมมาก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ 

ปลัด อบต. ครับ งานสารบรรณก็เป็นงานที่ส าคัญนะครับ เพื่อเป็นเริ่มแรกของการท างาน ในการท าส าเนา
ต่างๆ ก็ให้ดูให้ดีๆ ใช้ความระมัดระวังให้มากด้วย ต่อไปครับ ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในพื้นที่จังหวัดสกลนครฯ ขอเชิญครับ 

 

4.๑ เรื่องการให้ความรู้เรื่องวินัยและการด าเนินการทางวินัย 
นิติกร   วินัยแบ่งเป็น  2  ประเภท     

(1) วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
(2) วินัยอย่างร้ายแรง 
โทษทางวินัยของข้าราชการ  มี  5  สถาน 
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงมีโทษ  3  สถาน ดังนี้  ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน 
วินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษ  2  สถาน ดังนี้   ปลดออก และไล่ออก 
โทษทางวินัยของพนักงานจ้าง  มี  4  สถาน  
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงมีโทษ  3  สถาน ดังนี้  ภาคทัณฑ์  ตัดค่าตอบแทน และลดค่าตอบแทน 
วินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษ  1  สถาน ดังนี้   ไล่ออก 
 
 

/ความผิดวินัย... 
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ความผิดวินัย มี  18  ฐาน  (ไม่มีความผิดเก่ียวกับเพศ) 
(1) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(2) สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
(3) ปฏิบัติราชการให้เกิดผลดี 
(4) ไม่ประมาณเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  
(5) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ 
(6) สนใจทราบเหตุเคลื่อนไวอันตราย  
(7) ไม่เปิดเผยความลับของทางราชการ  
(8) ไม่ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการชอบ  
(9) ไม่ท าการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
(10) ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
(11) ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมราชการ 
(12) ไม่ขาดราชการละทิ้งหรือทอดท้องหน้าที่ 
(13) สุภาพเรียบร้อย  หรือกลั่นแกล้งกัน 
(14) ไม่ดูหมิ่น กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ 
(15) ไม่กระท าการให้เสื่อมเกียรติข้าราชการ 
(16) ไม่เป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
(17) วางตนเป็นกลางทางการเมือง 
(18) ไม่ประพฤติชั่ว 
ประกาศก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่องเงื่อนไขในการสอบสวนท่านสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์
ของ อบต.หนองแปน และได้จัดวางไว้ตู้หนังสือด้านหน้าห้องของปลัดอบต.หนองแปน  

ที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ  
4.2 เรื่องประมวลจริยธรรมและประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของ อบต.หนองแปน 

นิติกร  ประมวลจริยธรรมของอบต.หนองแปน ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 และได้มี
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน เมื่อวันที่1 ตุลาคม 2562 ก าหนดให้การด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การมุ่งมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในหลักวิชาชีพขององค์กร 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

 
/ทั้งนี้... 



-๔- 
 
 

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
ที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ  

 
4.3 เรื่องการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

นิติกร เรื่องแรก คือ เรื่องคลินิกสุจริต และเรื่องอ านาจหน้าที่ของ ปปช. คลินิกสุจริตเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่ให้ค าปรึกษา หรือรับเรื่องร้องเรียนใครที่มีเรื่องคับข้องใจ ปัญหาอะไรก็สามารถเข้าไปปรึกษา
ได้ในเรื่องการทุจริตในการท างาน ก็จะมีหน่วยงานที่เค้าท า MOU อยู่ 3 งาน คือ 1.ปปช. 
เบอร์โทรติดต่อ 0 4271 6679 , 2.สตง. เบอร์โทรติดต่อ 0 4271 3806 , 3.คลังจังหวัด 
เบอร์โทรติดต่อ 0 4271 1045 นอกจากจะโทรไปนะคะ ก็จะให้เข้า 
ไปปรึกษาได้ หรือแอดไลน์ได้ผ่าน คลินิกสุจริต อันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่ง ที่เราจะเข้าไปปรึกษา
เรื่องงานด้วยไม่ใช่ร้องเรียนอย่างเดียวนะค่ะ 

 หัวข้อที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องอ านาจหน้าที่ของ ปปช.นะคะ ปปช.เค้าได้อ านาจตามมาตรา 232 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 มีอ านาจในการตรวจสอบ ไต่สวน เมื่อมีการ
ร้องเรียนขึ้นมา คณะกรรมการ 2 ชุดที่จะเข้ามาหาเรานะค่ะ ก็คือ ชุดแรกที่เข้ามาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนไม่ใช่ชุดไต่สวนนะค่ะ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีมูลตามที่กล่าวหาไหม ทุจริต
หรือเปล่า ถ้าไม่มีมูลก็จะไม่รับเรื่อง แต่เมื่อไหร่ถ้ามีมูลเขาก็จะรับเรื่องและส่งแต่งตั้งกรรมการ
ไต่สวนคดี คณะแรกสอบข้อเท็จจริง คณะที่สองถึงจะได้ไต่สวน อันนี้นะคะจะส าคัญจะชี้มูลว่า
เราผิดเท่าไหร่ ผิดจริงรับผิดเท่าไหร่ ผิดกฎหมายข้อไหน อันนี้คือการชี้มูลส าหรับ ปปช. ชุดนี้นะ
ค่ะ และหลังจากนั้นก็จะส่งเรื่องมาฟ้องต่ออัยการเป็นคดีอาญาต่อไป นี่คือขั้นตอนของเขา เน้น
อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้เป็นหัวใจหลักที่ เราไปประชุมมา ขั้นตอนในการ
จัดซื้อจัดจ้างนี้มีการกระท าผิดนะค่ะ มี 7 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก การก าหนดหลักการเหตุผล ที่
ก าหนดเข้าไปในแผนฯในข้อบัญญัติ เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง อันสามารถเข้าสู่
การทุจริตได้ หัวข้อที่ 2 การก าหนดแนวทาง ขอบเขต งาน TOR เราจะก าหนดคุณลักษณะ ให้
เข้าข่ายผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ได้ นี่คือการทุจริตแต่มันก็มีกฎหมายนี่ก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่สามารถจะ
ท าผิดได้ หัวข้อที่ 3 การก าหนดแบบรูปรายการ อันนี้จะเป็นของงานกองช่างนะค่ะ ต่อไปการ
จัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการต่างๆ ถ้ากระท าผิดกฎหมายมีความผิดทางอาญาทั้ งนั้น วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างมีทั้ง ประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเหล่านี้ก็เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส เราก็ต้องลงในระบบ EGP นะค่ะ ถ้าไม่ท าตามขั้นตอนก็มีความผิดเช่นกัน ต่อไป
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อันนี้จะเป็นไปตามแบบไม่เป็นไปตามแบบก็แล้วแต่
คณะกรรมการตรวจต่อไป ช่างควบคุมงาน อันนี้ก็คือคนที่อยู่หน้างานคอยควบคุมงาน อีก
หน่วยงานหนึ่งที่เข้าให้ความรู้ในวันนั้นนะค่ะ คือ คลังจังหวัด จะเน้นไปที่หนังสือสั่งการ ฉบับ
แรกหนังสือว 452 หนังสือกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณางาน
ก่อสร้าง กรณีการยื่นใบปริมาณงาน และใบเสนอราคา  

  
 

ที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
 

/ปลัด อบต. ... 



 
-๕- 

 

ปลัด อบต.  ถ้าไมม่ีอะไรเพิ่มเติม ก็ขอปิดการประชุมเท่านี้ครบั ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา  16.30 น. 
 
                      ลงชือ่                                   ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                                      (นางสาวอรลกัษณ  หงษ์ค ามี) 
                                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
                                                        
          ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นายศิริพรหม  วงศ์พรหมศิลป์) 
                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
 
                    ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                         (นายนิพนธ์  ตะติยรัตน์) 
                                  รองนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแปน  
 

ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                         (นายประดิษฐ์  ดีกดุเรือ) 
                                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแปน 


