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--------------------------นายอุทัย ไชยขันธN
กล$าวเป)ดประชุม เวลา 13.00 น.
ปลัดเทศบาลตำบลแมIสรวย
ประธานในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ
ปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม
ระเบียบวารถที่ 3

การจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำป> 2563 ที่ผ$านมาขอขอบคุณ และ
ชื่นชม การทำงาน ของทุกฝNายทีใหQความร$วมมือเปRนอย$างดี ในการจัดงานและสำเร็จลุล$วง
ไปดQวยดี
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผIานมา
ไม$มี

สรุปผลการดำเนินการที่ผIานมาของแตIละกอง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม
นางชุติกาญจนN สืบศรีวิชัย
การนำเสนอ การจัดการขยะในโรงเรียน
ผอ.สาธารณสุขฯ
การปTองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่สำคัญ คือ การลดขยะที่
แหล$งกำเนิ ด โดยอาศัย กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน การลด
ปริม าณขยะจะสามารถลดค$ าใชQ จ$ ายในการจั ด การขยะตั้ งแต$ ก ารเก็ บ รวบรวม ขนส$ ง
การคัดแยก และใชQประโยชน] ตลอดจนการกำจัดขั้นสุดทQายลดป^ญหาสภาวะสิ่งแวดลQอม
และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแลQวหน$วยงานองค]กรและ ชุมชน สามารถลด
ปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นไดQ ก$อนจะทิ้งขยะ หยุดคิดสักนิดว$าเราจะสามารถลดปริมาณขยะ
และนำขยะกลับมาใชQประโยชน]ไดQไหม
2. โครงการอาการปลอดภัย
อาหารเปRนป^จจัยหนึ่งในป^จจัยสี่ ที่มีความสำคัญต$อสุขภาพร$างกายของมนุษย] อาหาร
ปลอดภัยที่ควรบริโภคนั้น ตQองปราศจากเชื้อโรค และสารเคมีที่มีพิษต$าง ๆ การบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยจึงตQองมีระบบการกำกับดูแล การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหาร
การสื่ อ สารขQ อ มู ล ข$ า วสารใหQ ค วามรูQ แ ก$ ผูQ ป ระกอบการรQ า นคQ า และผูQ บ ริ โภค รวมถึ ง
ผูQเกี่ยวขQองในระบบความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตและจำหน$ายทุกขั้นตอนตลอดห$วงโซ$
อาหาร (Food Chain) ตั้งแต$วัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การจัดจำหน$ายจนถึงผูQบริโภค
อาหาร ซึ่งป^จจัยความสำเร็จของการสรQางอาหารปลอดภัย คือ ทัศนคติและความ
/ตระหนักในการเลือก...

-2ตระหนักในการเลือกบริโภคผลิตและจำหน$ายอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพ เพื่อใหQเกิด
ประโยชน] สูงสุ ดต$ อผูQ บ ริโภค การเลื อกซื้ อและเลื อกบริโภคอาหารตQ องคำนึ งถึ งคุ ณ ค$ า
ทางดQานโภชนาการใหQไดQ อาหารที่มีคุณค$า มีคุณประโยชน]ที่ไดQสัดส$วนเหมาะสม กับ
ความตQองการของร$างกายและทำใหQสุขภาพแข็งแรง
3. ภาชนะบรรจุอาหารที่ผลิตจากธรรมชาติ
อย$างเยื่อชานอQอยเปRนอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ]ที่ปลอดภัยต$อสุขภาพ และยังเปRนมิตร
ต$อสิ่งแวดลQอม คือเปRนอีกหนึ่งทางเลือกที่ผูQประกอบการรQานอาหารจานด$วน ควรตัดสินใจ
เลือกใชQเพื่อความปลอดภัยของลูกคQา
ที่ประชุม
รับทราบ
สำนักปลัด
นางสาวศศิพิมพN ศรีธิ
การนำเสนอ การเสริมสร.างวัฒนธรรมองคNกร
หัวหน.าสำนักปลัด
ดQวยสำนักปลัดมีภารกิจงานดQานการเสริมสรQางวัฒนธรรมองค]กรใหQเจQาหนQาที่ของ
หน$วยงานมีทัศนคติ ค$านิยม ในการปฏิบัติงานอย$างซื่อสัตย]สุจริต ดังนั้นในส$วนของงาน
นิติการจึงขอนำเสนอขQอมูลดQานการทำงานภายใตQหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชQเปRนความรูQใน
การประกอบการทำงานค$ะ
นางสาวพรวรท เขียวป[ญญา กราบเรียนผูQเขQาร$วมประชุมทุกท$าน ในการประชุมขQาราชการ พนักงานเทศบาล
นิติกร
ลูกจQางประจำ และพนักงานจQางประจำเดือนมกราคม 2563 ในวันนี้งานนิติการขอ
นำเสนอขQอมูลดQานการทำงานภายใตQหลักธรรมาภิบาลมีองค]ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ
ดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขQอบังคับและกติกาต$าง ๆ ใหQทันสมัย
และเปRนธรรม
2. หลักคุณ ธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตQองดีงาม ไดQแก$ ความซื่อสัตย]
สุจริตความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปRนตQน
3. หลักความโปรIงใส คือ การทำใหQสังคมไทยเปRนสังคมที่เป)ดเผยขQอมูลข$าวสารอย$าง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตQองไดQโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงาน
ขององค]กรใหQมีความโปร$งใสมีการเป)ดเผยขQอมูลข$าวสารหรือเป)ดใหQประชาชนสามารถเขQาถึงขQอมูล
ข$าวสารไดQสะดวก
4. หลักความมีสIวนรIวม คือ การทำใหQสังคมไทยเปRนสังคมที่ประชาชนมีส$วนร$วมรับรูQ
และร$วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม โดยเป)ดโอกาสใหQประชาชนมีช$องทาง
ในการเขQามามีส$วนร$วม ไดQแก$ การแจQงความเห็น การไต$สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ]การ
แสดงประชามติ หรืออื่น ๆ
5. หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ ผูQ บ ริ ห าร ตลอดจนคณะขQ า ราชการ ทั้ งฝN า ยการเมื อ งและ
ขQาราชการประจำ ตQองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนQาที่อย$างดียิ่ง โดยมุ$งใหQบริการแก$ผูQมารับบริการ
/มีความรับผิดชอบ...
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ที่ประชุม

มีความรับผิดชอบต$อความบกพร$องในหนQาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู$ และพรQอมที่จะปรับปรุง
แกQไขไดQทันท$วงที
6. หลักความคุ.มคIา ผูQบริหาร ตQองตระหนักว$ามีทรัพยากรค$อนขQางจำกัด ดังนั้นในการ
บริหารจัดการจำเปRนจะตQองยึดหลักความประหยัดและความคุQมค$าซึ่งจำเปRนจะตQองตั้งจุดมุ$งหมาย
ไปที่ผูQรับบริการหรือประชาชนโดยส$วนรวม
การสร.างความโปรIงใสตามหลักธรรมาภิบาล (Transparency)
หมายถึง การกระทำการใด ๆ ของภาครัฐทั้ง ใน ระดับบุคคลและองค]กรที่ผูQอื่นสามารถ
มองเห็นไดQคาดเดาไดQและเขQาใจไดQ ครอบคลุมถึงทุกการ กระทำที่เปRนผลจากการ ตัดสินใจของ
ผูQบริหาร การ ดำเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณะประโยชน] ต$าง ๆ เช$นการมีระบบงานและ
ขั้นตอนการทำงาน ที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูไดQจากกฎระเบียบหรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ]ประเมิน
หรือการใหQคุณใหQโทษที่ ชัดเจน การเป)ดเผยขQอมูลข$าวสารที่ถูกตQอง อย$าง ตรงไปตรงมา ความ
โปร$งใสจึงเปRนเครื่องมือที่สำคัญ ในการตรวจสอบความ ถูกตQองและช$วยปTองกันไม$ใหQ เกิดการ
ทุจริต รวมทั้งนาไปสู$การสรQางความ ไวQวางใจ ซึ่งกันและกันทั้งระหว$างผูQปฏิบัติร$วมกัน ในองค]กร
เดียวกันระหว$างประชาชนต$อรัฐไปจนถึง ระหว$างคนในชาติดQวยกัน
ดังนั้น ทุกองค]กรไม$ว$าจะเปRนหน$วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรปรับปรุงกลไกการ
ทำงานใหQมีความโปร$งใส มีการเป)ดเผยขQอมูล ข$าวสารที่เปRนประโยชน] อย$างตรงไปตรงมาดQวย
ภาษาที่เขQาใจง$าย เพื่อประชาชนจะไดQเขQาถึงขQอมูล ข$าวสารไดQโดยสะดวก และช$วยตรวจสอบความ
ถูกตQองในการทำงานไดQ
ความโปรIงใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแมIสรวยด.านการเผยแพรIและการ
ประชาสัมพันธN
(1) จัดใหQมีศูนย]ขQอมูลข$าวสารสำหรับใหQบริการ ขQอมูลข$าวสาร และจัดทำขQอมูลข$าวสาร
ตามมาตรา ๙ ครบถQวน และเปRนป^จจุบัน
(2) จัดใหQมีการเผยแพร$ประชาสัมพันธ]การจัดซื้อจัดจQางผ$านทางเว็บไซต]เทศบาลตำบล
แม$สรวย
(3) จัดทำมาตรฐานและขั้นตอนการใหQบริการ ประชาชนสำหรับงานบริการ และประกาศ
ใหQ ประชาชนทราบ
4) การเป)ดโอกาสใหQประชาชนเขQามามีส$วนร$วมใน การปฏิบัติราชการ เช$น การประชุม
ประชาคม การประชุมรับฟ^งความคิดเห็นฯลฯ
(5) จัดใหQมีช$องทางการรับเรื่องรQองเรียนของ ประชาชน เช$น เว็บไซต]เทศบาล เฟสบุzค
เทศบาลประชาสัมพันธ]ขQอมูลข$าวสาร กลุ$มไลน] ฯลฯ
งานนิติการขอนำเสนอขQอมูลเพื่อเปRนความรูQแก$ทุกท$านในที่ประเพียงเท$านี้ค$ะ
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...

-4ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
ปลัดเทศบาล
ใครมีอะไรสงสัย หรือจะสอบถาม เชิญเลยครับ ถQาไม$มีผลขอป)ดประชุม
ปiดประชุม เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)

นิราตรี ป)งเมือง
ผูQจดรายงานการประชุม
(นางสาวนิราตรี ป)งเมือง)
ตำแหน$ง นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ศศิพิมพ] ศรีธิ
ผูQตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวศศิพิมพ] ศรีธิ)
หัวหนQาสำนักปลัดเทศบาล

การประชุมข.าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ.างประจำ และพนักงานจ.าง
ประจำเดือน มกราคม 2563

