
บันทึกรายงานการประชุมพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานงานจ้างเทศบาล 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 

เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะรัง 

………………………………….. 
ผู้มาประชุม  
 
 1.นายอาแซ  วาแม  นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 2.นายสะมาแอ  เจะอาแว รองนายกเทศมนตรี 
 3.นายหามะ  จาลง  รองนายกเทศมนตรี 
 4.นางสาวนริศรา  แดสามัญ นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
 5.นายอาณัติ  มานะรี  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 
 6.นายศุภชัย  กลั่นศิริ  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
 7.นางสาววารุณี  ศรีสุข  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

8.นายอัซรีย์            ศุภศิริ  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
9.นายอฌราฝ อะหะหมัด สาและอารง นักจัดการงานทะเบียนฯ ช านาญการ 
10.นางสาวริสมาร์ เซพโฆลาม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11.นางมูรือนีห์  เด่นอุดม  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
12.นางอาซียะห์     อุมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
13.นางแวรูณี    วาแม  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
16.นายมะซาลี             สะน ิ  พนักงานดับเพลิง 
17.นางสารภี             สะน ิ  พนักงานพัสดุ 
18.นายศุภชัย  บุรีรัก  พนง.ผลิตน้ าประปา 
20.นางซวายบะห์          กิติชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21นายอิบรอเฮม          จาลง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22.นายต่วนอาแฟนดี เด่นอุดม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
23.นายอดุลย์               สาแม  พนักงานดับเพลิง 
24.นายแวแม  แวเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
25.นายอนัส  วาแม  พนักงานดับเพลิง 
26.นายสุไลมาน  ยามา  พนักงานดับเพลิง 
27.นายมาหาหมัดสุกรี หะยีแวกะจิ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
28.นายบูรฮัม  มูละ  พนักงานดับเพลิง 
29.นายยะยา  ฆาเราะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ 
30.นางสาวฟารินทร์ญา  แวหนิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
31.นายมะสากี  อาเย๊าะแซ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
32.นางสมใจ               นิลวิเชียร นักการ 
33. นางเบญจมาศ สัมฤทธิ์ผล พนักงานจ้างเหมา 



34.นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะเละ  คนงานทั่วไป 
35.นายเจ๊ะนูยี  สามะ  คนงานทั่วไป 
36.นายอับดุลรอซะ ตือนง  คนงานทั่วไป 
38.นายมาหะมะ  ลอเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
37.นายสะอารี  ฮะซา  คนงานทั่วไป 
39.นางซายีนะ  เจะฮามะ คนงานทั่วไป 
40.นางมารีเยาะ  สมานสกูล พนักงานจ้างเหมา 
41.นายกิตติ  เจะโวะ  คนงานทั่วไป 
42.นายดอเล๊าะ  ฮะซา  คนงานทั่วไป 
43.นางสาวปาตีเมาะ    บูละ  พนักงานจดมาตรวัดน้ า 

 45.นายมะแอ  เจ๊ะเละ  พนง.จ้างเหมาขับรถขยะ 
46.นายสุกรี  เฮงปิยา  พนง.จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ าประปา  
47.นางสาวนิอัครีมา   เจะโกะ  พนง.จ้างเหมา 
48.นางสาวต่วนฟาซียะห์ ยือแร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
49.นายสะอุดี     ดูมีแด  พนักงานจ้างเหมา 
50.นายอิสมาแอ   สามะ  พนักงานจ้างเหมา 
51.นายมะเย็ง    ยูโซ๊ะ  พนักงานจ้างเหมา 
52.นายรอมลี      อาเยาะแซ พนักงานจ้างเหมา 
53.นายอดินันท์  ฮะซา  พนักงานจ้างเหมา 
56.นายไซดี     ซอแนะ  พนักงานจ้างเหมา 
57.นางสาวซารีนะห์   ดอกา  พนักงานจ้างเหมา 
58.นางสาวนูรมา   วาแม  พนักงานจ้างทั่วไป 
59.นายสะมะแอ   ลอเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
60.นายอิสมาแอ    อิสมาน  พนักงานจ้างเหมา 
61.นายรอหีม     หะมิ  พนักงานจ้างเหมา 
62.นางสาวรอสือนะห์   ยือแร  พนักงานจ้างเหมา 
63.นายอาหามะ    มอลอ  พนักงานจ้างเหมา 
64.นางสาวรอฮานะห์   อารี  พนักงานจ้างเหมา 
65.นายรอสือดี    วาแม  พนักงานจ้างเหมา 
66.นายซัซวี่ย์      เจะอาแว คนงานทั่วไป 
67.นางสาวอาอีเซ๊าะห์  โดดะแซ  พนักงานจ้างเหมา 
68.นางสาวซูรอยนี    เต๊ะเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
69.นางสาวต่วนซาลูมา โต๊ะกูบาฮา พนักงานจ้างเหมา 
70.นายไซดิง  สะมาแอ  พนักงานจ้างเหมา 
71.นายต่วนอาหามะ โต๊ะกูบาฮา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
72.นางจ าเนียร  บุญมากช่วย แม่บ้าน 
73.นายมะซาลี  ดูมีแด  พนักงานขับรถยนต์ 
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74.นายอุเซ็ง    บาบูมาเร๊าะ พนักงานจ้างเหมา 
75.นายมะเย็ง    ยูโซ๊ะ  พนักงานจ้างเหมา 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

นายกเทศมนตรี   สวัสดีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกคน วันนี้เป็นการประชุมประจ าเดือน 
(นายอาแซ  วาแม) กรกฎาคม 2561 เดือนนี้เราได้ประชุมเร็วกว่าทุกเดือน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราได้เจอกัน

เร็วขึ้น เราเริ่มประชุมกันเลยครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรี  สืบเนื่องจากทางอ าเภอยะรัง ได้จัดโครงการของดีเมืองยะรังโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 

19 กรกฎาคม ประจ าปี 2561  และจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดซุ้มก่อนวันเดิน
พาเหรด ในวันที่ 18 กรกฎาคม พวกเราต้องมาช่วยกันจัดซุ้ม ที่โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 
ซึ่งได้จัดบริเวณให้แต่ละ อปท.เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ให้พวกช่วยกันจัดซุ้ม ปลัดมีอะไร
เสริมบ้างครับ   

 
ปลัดเทศบาล   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ตามที่ได้รับหนังสือในเรื่องการจัดงานของดีเมืองยะรัง 
(นางสาวนริศรา  แดสามัญ) รายละเอียดต่าง ๆ จะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องค่ะ แต่ช่วงนี้เราสามารถท่ีจะ  
   ปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดท าซุ้มและเครื่องแต่งกายในการเดินพาเหรด คิดคร่าวๆ ก็ 

ได้ ใครที่จะน าเสนอในการจัดโครงการของดีเมืองยะรังเสนอได้ เสนอที่ห้องปลัดก็ได้ค่ะ 
     
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
นายกเทศมนตรี   รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อทราบ / ถือปฎิบัติ 
 
นายกเทศมนตรี   1.ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ 
(นายอาแซ  วาแม)  การปฏิบัติงานของแต่ละกองในช่วงนี้  ผมขอชื่นชมกับทุกกองที่ท างานและ

บริการผู้มาใช้บริการที่ส านักงานเทศบาลเป็นอย่างดี ผมไม่ได้ชมแต่ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 
เพราะจากการพูดคุยกับประชาชนที่ใช้บริการของเทศบาล ส่วนใหญ่พูดในทางที่ดี 
เจ้าหน้าที่พูดดี แนะน าการบริการต่าง ๆ ดี ยิ้มแย้มดูแล้วประทับใจ จนชาวบ้านบอกว่า 
ถ้าเป็นแบบนี้ตลอดเทศบาลคงจะสดชื่นและน่าเข้ามาใช้บริการ  ซึ่งผมฟังแล้วดี ใจแทน
เจ้าหน้าที่ทุกคนและขอบคุณที่ให้ความร่มมือในการให้บริการประชาชนแบบนี้ และผม 
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อยากให้เป็นอย่างนี้เรื่อยๆ ไป ขอให้เก็บสิ่งดีๆ นี้ไว้ให้อยู่กับทุกคน รวมทั้งอย่าเลือก
ปฎิบัติเพราะประชาชน คือบุคคลที่เราต้องให้บริการอย่างจริงใจ  

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เพื่อพิจารณา/ติดาตาม/ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 
นายกเทศมนตรี   ในฐานะที่เทศบาลเป็นหน่วยงานที่ต้องรักษาซึ่งไว้ของระเบียบวินัยในการท างาน  
(นายอาแซ  วาแม) ตลอดจนการรักษาจริยธรรมของการท างานในทุก ๆ ด้าน ผมได้พูดทุกครั้งถึงเรื่อง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ว่าอย่าลืมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยึดแนวทางการท างาน
และการก าจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

สาเหตุที่ 1 สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.เกิดจากปัญหาด้าน
งบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง เพราะมีช่องว่า งการ
บริหารด้านการคลัง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่
ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการจัดท าและไม่
จัดท าโดยในส่วนที่ อปท. ไม่จัดท าซึ่งก่อให้เกิดการทุจริต ดังเช่น (1) ไม่ท าทะเบียนยืม
เงิน(2) ไม่ท าบัญชีคุมรายรับ (3) ไม่มีการท าหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ (4)ไม่มีการท า
การลงบัญชีรายรับรายจ่าย (5)ไม่มีการท ารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือน (6)การจัดท างบแสดงสถานะทางการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ 
(7)จัดท าการบันทึกข้อตกลงการจ้างเพ่ือก าหนดระยะเวลาให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ความช ารุดบกพร่องของงานที่จ้าง (8)ไม่จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (9)ไม่มีการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (10)ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน หรือผู้แทน
ประชาคม 

สาเหตุที่ 2 สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากตัวบุคคล โดย
ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นบางส่วนได้ใช้ต าแหน่งของตนแสวงหาประโยชน์ 
เช่น การเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือมีการแก้ไขหลักฐานการเงิน การจ่ายเงินโดยไม่มี
หลักฐานการเรียกเงินตอบแทนแลกกับต าแหน่งที่สอบบรรจุ การโยกย้าย การแต่งตั้งการ
เลื่อนต าแหน่ง นอกจากนี้บุคลากรในท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น มี
ญาติหรือพวกพ้องเป็นผู้รับเหมา เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและกลุ่มเครือญาติ 

สาเหตุที่ 3 สภาพปัญหาการทุจริตใน อปท. เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ซึ่ง
หมายถึงการขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือการใช้ช่องทางชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กิจการในการบริหารงานของอปท. โดย อปท. ต้องมีวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได้รับรู้ ทั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พบว่าศูนย์ ข้อมูล
ข่าวสารของ อปท.ไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบและไม่เป็นปัจจุบัน โดยบางส่วนยังขาดการ
ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
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สาเหตุที่ 4 สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดการขาดความรู้
ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม โดยมีบาง อปท. ที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่น
ที่บรรจุเข้ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไปและผ่านการนิเทศงานมา
น้อยหรือไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอ ตลอดจน ส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน 
ท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึง
การไม่มีคุณธรรม จริยธรรม 

สาเหตุที่ 5 สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากช่องว่างของ
ระเบียบและกฎหมายซึ่งเกิดจากช่องว่างกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ยังไม่มีความ
ชัดเจนและมีความรัดกุมเพียงพอ อีกทั้งโครงสร้างของ อปท.ที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งโดยไม่ก าหนดวาระ (สมัย) การด ารงต าแหน่ง รวมทั้งกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร อปท. ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทางให้ทุจริตได้ เพราะขาดระบบ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ 

สาเหตุที่ 6 สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากการตรวจสอบ
ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ จากการศึกษาพบว่า ผู้
ตรวจสอบ อปท. ที่เป็นสตง. เพียงหน่วยงานเดียวมีก าลังคนไม่เพียงพอไม่สามารถลงไป
ตรวจได้ทุกพ้ืนที่ ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ช. ก็มีลักษณะ เช่นเดียวกัน ส่วนฝ่ายสภา
ท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่กลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่นจึงท าให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ท าให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย 

สาเหตุที่ 7 สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากอ านาจบารมี 
อิทธิพลท้องถิ่นจากการศึกษา พบว่า ใน อปท. บางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผล
ให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบง าหรือ
สามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่
หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืนๆ การบีบบังคับให้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการ
ต่างๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพ่ือเอาผิดกับผู้
ทุจริตและส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรง
กลัวอิทธิพล การนับถือผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณสิ่งเหล่านี้ท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 

นอกจากนี้ปัญหาส่วนหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นกลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ กลุ่มบุคคลเหล่านี้
ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 
ดังนั้นสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ การท าให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพ่ือคานอ านาจ
อิทธิพลเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันได้ 

ผมขอให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ด้วยครับ ขอบคุณ  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 
ปลัด  ขอฝากเรื่องการส่งงานต่าง ๆ ของทุกกอง ขอให้บันทึกขั้นตอนการส่งงาน ว่า

เดือนในต้องส่งอะไรบ้าง จะได้ตามเรื่องถูก โดยเฉพาะหนังสือสั่งการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ไทยนิยม วาระแห่งชาติ ประชารัฐ ยาเสพติด ขยะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
นายกเทศมนตรีฯ  การจัดท าฏีกาก็เช่นกันน่ะครับ ฝากด้วย เวลาน าเสนอแล้วให้ตามเรื่องด้วย 

บางครั้งอาจจะมีกระทบกับห้างร้านต่าง ๆ ที่เราไปขอใช้บริการต่าง ๆ หรือมาใช้ในการ
ด าเนินงาน เตือนพวกเราช่วยกันดูแลและสนใจในเรื่องเหล่านี้ให้มาก ๆ ด้วย เพราะเราใช้
บริการของเขาเราต้องเกรงใจเขาด้วย บางทีกว่าจะได้จ่ายก็เป็นเดือน ขอฝากด้วย ส่วน
เรื่องเวรยามก็เช่นเดียวกัน พยายามให้อยู่เวร ถ้ามีภารกิจก็ขอให้ฝากเวรให้อีกคน เพ่ือ
ความปลอดภัยของส านักงาน เวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันและการรับฟังค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาถือเป็นค าสั่งที่สุด ๆ แล้ว ขอให้ปฎิบัติตามด้วย พูดคุยกันแล้ว ปฎิบัติกัน
บ้าง อย่าให้เข้าใจคนละทิศคนละทางการท างานจะไม่ส าเร็จ ไม่เข้าใจอะไรให้มาถาม มา
คุยกันให้เข้าใจ เข้าใจตรงกันน่ะครับ ใครมีเรื่องใดอีกหรือไม ่

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายกเทศมนตรี  หากไม่มี  ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมเพียง 

เท่านี้ 
 
ปิดประชุม เวลา 16.10 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)                      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                       (นางแวรูณี  วาแม) 
              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 

  
                                          (ลงชื่อ)                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นายอัซรีย์  ศุภศิริ) 
                                                  หัวหน้าส านักปลัด 
 
 



 
 
 
  
 

 

 


