รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ-สกุล
นายบุญทัน พลานชัย
นายทองไพร โชติชุม
นายบุญโฮม คุณสาร
นายถวิล กองไธสง
นายปรีชา กระจ่างโพธิ์
นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์
นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา
นายวัชระ คาแดง
นางพรชนก สุระศร
นางพัชรี ลาภเจริญ
นางสาววารุณี พูนศรี
นางยุพิน พลานชัย
นางวนิดา อินทร์วิเศษ
นางสาวธัญจิรา ชุนปิยภักดี
นางสาวปิติยาพร เกรัมย์
นางสาวมัณฑกา ธนบัตร
นางธัญมน แสงปราบภัย
นางสาวรัชนีกร จบพรมราช
นางสาวกันยรัตน์ วรรณวิจิตร
นายสุรศักดิ์ พลานชัย
นางถิรดา พลานชัย
นายบุญทัน สุทธิสน
นางสาวปิยารมณ์ โคตรสมบัติ
นางจันทร์สุดา ทับวิเศษ
นางสาวอาทิติยา นุหนุนจันทร์
นางสาวรัญชิดา นาหนองขาม
นางสาวรามาวดี สมบัติดี
นางสาวนันทนา แสงแก้ว
นางเอมอร คาพิมูล

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดฯ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ครู
ยาม
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

หมายเหตุ

/นางภคพร...

-230
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
47
48

นางภคพร สาดนอก
นางสาวกอบกุล สนงูเหลือม
นางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ ภักดีนอก
นายพงษ์พันธ์ สาดนอก
นายธิตวัน อรุณโน
นายชัยสิทธิ ทานกระโทก
นางจุฑามาศ สมน้อย
นางสาวภักดีวรรณ พรมมาแข้
นางสุนัน เพ็ชรนางรอง
นางสาววิภาดา เพ็ชรพักดี
นายภูวนาท จันทีนอก
นางสาวรวิวรรณ สุทธิสน
นายศราวุฒิ พุทไธสง
นายอุดม ปะโมทาติ
นางสาวสุกัญญา เกตุรุ่งเรือง
นางสาวอัยลดา อนันต๊ะยศ

ผู้ดูแลเด็ก
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
ผช.จพง.สาธารณสุข
ผช.จพง.ธุรการ
คนงาน
ผช.นายช่างโยธา
ผช.นายช่างไฟฟ้า
ผู้ดูแลเด็ก
ผช.จพง.พัสดุ
ผช.จพง.พัสดุ
ผช.จพง.เกษตร
คนงาน
คนงาน
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
คนงาน
จ้างเหมา

ผู้ไม่เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายจิรายุทธ นามศิริพงศ์พันธุ์
2
3
4

นายสุริยัน ศรีเตชะ
นายเสริมสุข พลานชัย
นายฉะริน ลาภเจริญ

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
จพง.ธุรการปฎิบัติงาน
พนักงานขับรถ
คนงาน

หมายเหตุ

/ระเบียบวาระ...

-3ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- ในช่วงนี้ก็เป็นการออกประชาคมเรื่องการจัดทาแผนหมู่บ้าน ถือว่าเป็นสาระสาคัญใน
การลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

2.1 รับรองรายงานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลลูกจ้าง อบต. คลองเมือง
ประจาเดือน ธันวาคม 2564 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564
2.2 รับรองรายงานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลลูกจ้าง อบต. คลองเมือง
ประจาเดือน มกราคม 2565 ในวันที่ 7 มกราคม 2565

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ประจาเดือน ธันวาคม 2564 ในวันที่ 7 ธันวาคม
2564 และรายงานการประชุมประจาเดือน มกราคม 2565 ในวันที่ 7 มกราคม
2565

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามข้อราชการครั้งที่ผ่านมา

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- ให้ทุกส่วนราชการชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ

นายวัชระ คาแดง
ผอ.กองช่าง

3.1 เรื่ อง การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น/การดูแลบารุงรักษาเขตทาง ตอนนี้ได้
ดาเนินการ เส้นที่ 1 กับเส้นที่ 2 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ขณะนี้มีจุดรอยต่อที่ได้สร้างถนน
เส้นหนองบัวขาว ไปบ้านทรัพย์เจริญ ได้คุยกับทาง ผอ.กองช่าง อบต.สีสุก และ อบต.
หนองขาม เพื่อมาดูพิกัดเขตว่าตรงไหน เนื่องจากป้ายที่เคยปักไว้สูญหายไป อาทิตย์
หน้าจะดาเนินการคุยกับทีมงาน ผอ.กองช่างทั้ง 2 ท่าน อีกครั้ง เส้นที่ 2 เขตโคกสว่าง
เส้นที่ไปหนองเต็ง โจดกระทิง ผ่านหัวนาคาและติดกับ ทางป่าสาธารณะเขตหนองขาม
ซึ่งจะนัดหมายพูดคุยกับทางท่านผอ.กองช่าง ทั้ง 2 ท่านต่อไป

นายบุญทัน พลาชัย
นายก อบต.

-ฝาก ผอ.กองช่างเร่งรัดเพื่อที่จะได้รู้พิกัดแนวเขตทางที่ชัดเจน การทาแผนประชาคม
หมู่บ้ านอยากให้ แทรกเรื่องเขตทาง, การขยายเส้ นทางต่างๆ ทั้งนี้ให้ดูความจาเป็น
เหมาะสมในการกาหนดเขตทางด้วย
- ต่อไป ข้อ 3.2 การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ราชการและเวรรักษาสถานที่
ราชการ
/นางสาว...

-4นางสาวรัชนีกร
จบพรมราช
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

- ข้อ 3.2 การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ราชการและเวรรักษาสถานที่ราชการ
งานเกษตร แม่บ้าน และงานป้องกันได้ร่วมกันทาความสะอาดสถานที่ต่างๆ และการ
ตัดแต่งต้นไม้รอบๆ บริเวณสานักงาน

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- บริเวณด้านหน้าสานักงาน อยากให้มีการรับผิดชอบในการทาความสะอาด ต้นไม้ที่
ตายฝากงานเกษตรดูแลต้นไม้ทางด้านหน้าสานักงาน
-ให้ทุกส่วนรับผิดชอบในการทาความสะอาดสานักงานและ สวนเฉลิมพระเกียรติหน้า
งานป้องกันด้วย
- ฝากทางสานักปลัด มีคาสั่งรับผิดชอบให้ชัดเจนในการดาเนินการทาความสะอาดสวน
เฉลิมพระเกรียติ, ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ในสานักงานที่ชารุดเบื้องต้น
ต่อไปข้อ 3.3 การบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีเรียกร้องค่าเสียหายกับ
บริษัท เรืองกิตติกร จากัด

นางพรชนก สุระศร
หัวหน้าสานักลัดฯ

- ข้อ 3.3 การบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีเรียกร้องค่าเสียหายกับ
บริษัท เรืองกิตติกร จากัด ได้ดาเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้อัยการจังหวัด
นครราชสีมาในการยื่นฟ้อง จานวน 2 รายการ เรียบร้อยแล้ว รออัยการตอบกลับว่าจะ
ให้ดาเนินการอย่างไรต่อไป และการคานวณเบี้ยปรับว่ามีจานวนเท่าไหร่

นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา - ข้อ 3.4 การแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน (กองคลัง) โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 11, โครงการ
ผอ.กองคลัง
ก่อสร้างรั้ว, โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้าการรับประกันสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย
กรณีซื้อรถบรรทุกน้า ได้รวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ในวันพฤหัสบดีนี้จะทาหนังสือ
นาส่งต่อไป
นางพัชรี ลาภเจริญ
นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ

- 3.5 การเร่งรัดกรณีผิดสัญญาเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่บ้านละ 100,000 บาท และ
กลุ่มเกษตรกรทานา ในการประชุมครั้งที่ผ่านได้มีการเร่งรัด และตรวจสอบเรื่องอายุ
ความแล้ว จาการตรวจสอบมี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรทานาได้ชาระบางส่วน เป็นเงิน
103,08.80 บาท ยังคงค้างชาระอีก 196,911.20 บาท ในส่วนของการเร่งรัดได้มี
การปรึกษาทาง อบต.สีสุก ซึ่งได้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ แจ้งว่า ภายในระยะเวลา 10
ปี อายุความยังไม่หมด นับจากสัญญาให้ทาหนังสือทวงถามเร่งรัด 3 ครั้ง ถ้าหากยังไม่
ชาระให้ดาเนินการยื่นฟ้องและดาเนินการตามระเบียบต่อไป

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรทานาทราบและออกหนังสือติดตามต่อไป
/นางวนิดา...

-5นางวนิดา อินทร์วิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

- 3.6 มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 สาหรับตอนนี้ยังไม่มีมาตรการ
เปลี่ยนแปลง หากมีการประชุม อบรม ต้องไม่เกิน 500 คน แต่ต้องมีการขออนุญาต
เช่นเดิม
- จากข้อมูลที่ได้ประสานกับทาง รพ.สต.ดงพลอง ตั้งแต่ผู้ป่วยในตาบลคลองเมืองตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2564 ถึงกุมภาพันธ์ 2565 มีทั้งหมด 22 ราย และมีผู้กักตัวเสี่ยงสูง 7
คน ระยะหลังให้กักตัวเป็นระยะเวลา 10 วันแล้ว
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายในไตรมาสแรกถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งค่าอาหารและการอยู่เวร
ค่าอาหาร จานวนเงิน 120,050 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง จานวนเงิน 116,160
บาท

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

-ให้ทุกท่านดาเนินตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา 3.7 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ/งบประมาณ กรณีมีการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ผอ.กองคลัง
ประจาปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ก่อสร้างอาคารสานักงาน อบต., รั้ว
ในส่วนของอาคารสานักงานได้ดาเนินการในระบบ e-gp แล้ว ในขั้นตอนการกาหนด
ราคากลาง, รั้วดาเนินการในระบบแล้วเหลือขั้นตอนการกาหนดราคากลางซึ่งได้มีการ
ร่าง TOR แล้ว
นายวัชระ คาแดง
ผอ.กองคลัง

- ขอเพิ่มเติมในเรื่องของอาคารสานักงาน ตอนนี้ดาเนินการอยู่ที่ 70% แล้ว หลังจาก
อนุมัติราคากลางอยู่ที่ 1 สัปดาห์ จึงแล้วเสร็จในส่วนของรายละเอียด และกองคลั ง
ประกาศในระบบต่อไป ส่วนระยะเวลาในการลงเสาเอก ขออนุญาตสอบถามท่านนายก
ในเรื่องของฤกษ์ลงเสาเอก

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- ในเรื่องของฤกษ์ลงเสาเอก หากได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้แจ้งผมเพื่อจะดาเนินการหาฤกษ์
ต่อไป

นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา - 3.9 การประกาศรายงานการรับ - จ่าย เงินงบประมาณประจาปี 2564 ตามระเบียบ
ผอ.กองคลัง
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 39 ได้ดาเนินการแล้ว
นักวิช าการเงิน ละบัญชีดาเนินการและจะเสนอท่านปลั ดฯต่อไป ซึ่งจะต้องรายงาน
ภายใน 30 วัน หลังจาก 30 กันยายน
นางสาวสมลักษณ์
เจริญรัมย์
รองปลัด อบต.

- 3.10 การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ยังเปิด
ภาคเรียนเป็น 5 ศูนย์กรมฯ จะ รวมเป็น 3 ศูนย์ เมื่อเปิดเทอมใหม่ ทั้งนี้การเปิดภาค
เรียนได้มีการตรวจ Atk เด็กแล้วโดยบุคลากรทาง รพ.สต.ดงพลอง ผลเป็นลบทั้งหมด
แต่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลองยังไม่ได้เปิดภาคเรียนเนื่องจากมีเด็กนักเรียนที่เป็น
/นางสาว...

-6กลุ่มเสี่ยงสูง ในส่วนของการจัดการศึกษาให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
นางถิรดา พลานชัย
ครู

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดาเนินการตรวจ ATK ในวันที่ 14 ก.พ. 2565 จานวน 113
คน ได้รับการตรวจทั้งสิ้น 84 คน ผลเป็นลบทั้งหมด และวันนี้ได้เปิ ดการเรียนการสอน
ครั้งแรก ให้นักเรียนได้ป รับตัวโดยให้เรียนครึ่ง ในอาทิตย์หน้าจะดาเนินการเปิดเรียน
ตามปกติ ทั้งนี้ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- ข้อ 3.11 การบริหารงานบุคคล การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ, การลา, การทา
บันทึกข้อตกลงของการปฏิบัติราชการ

นางสาวมัณฑกา ธนบัตร - ในส่วนข้อ 3.11 การบริหารงานบุคคล การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ, การลา,
นักทรัพยากรบุคล
การทาบันทึกข้อตกลงของการปฏิบัติราชการ ตอนนี้การบันทึกข้อมูลได้มีการทยอยลง
ปฏิบัติการ
ข้อมูล อยู่ การทาบันทึกข้อมูล ในระบบสารสนเทศประสานกับงานธุรการในการลง
บันทึกแล้วรวมทั้งเว็บไซต์ อบต. ส่วนการทาบันทึกข้อตกลงได้ติดตามแล้วเกือบครบ
แล้วและจะนาเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป
นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- ท่านปลัดมีข้อใดเพิ่มเตอมหรือไม่ เชิญครับ

นายปรีชา กระจ่างโพธิ์
ปลัด อบต.

- ขอเพิ่มเติมในประเด็นที่ได้ชี้แจ้งไปแล้ว
ข้อ 3.2 เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ และเวรรักษาสถานที่ราชการ
ขอความร่ ว มมือให้ ช่ว ยกันดาเนินการในเรื่องการรักษาความสะอาด และเวรรักษา
สถานที่ราชการเพราะอาจมีทรัพย์สินสูญหายหากมีการละเลย
- ให้พัสดุตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วยเมื่อเกิดเหตุแล้วจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา
- งดการเผาใบไม้ให้งานเกษตรดาเนินการทาที่ทิ้งไว้แล้ว ให้นาไปทิ้งในจุดที่เตรียมไว้
- ฝากทุกท่านร่วมกันทาความสะอาดสานักงานให้เป็นกิจวัตร
3.8 เรื่อง การลาดับความสาคัญความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ไม่ต้องรอหนังสือจาก
อาเภอหากมีหนังสือแจ้งเวียนทางไลน์หรือช่องทางต่างๆ สามารถดาเนินการได้เลย
และหนังสือส่งออกภายนอก สาเนาคู่ ฉบับให้เก็บไว้ที่งานธุรการถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้นามาแทรกกับคู่ฉบับด้วยจะได้ง่ายต่อการสืบค้นหรือสร้างระบบเก็บเอกสารเช่นการ
scan หนังสือเก็บไว้เป็นไฟล์ ได้มอบงานธุรการดาเนินการไปแล้ว
/3.4การแจ้ง...

-73.4 การแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน (กองคลั ง) โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 11, โครงการ
ก่อสร้างรั้ว, โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้าการรับประกันสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย
กรณีซื้อรถบรรทุกน้า และข้อ 3.7 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ/งบประมาณ กรณีมีการ
กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ ก่ อ สร้ า งอาคาร
สานักงาน อบต., รั้ว ให้ดูเรื่องของเงื่อนเวลาไม่ให้ล่าช้า จากการที่หน่วยตรวจสอบมาจะ
ตรวจสอบในทุกห้วงเวลาที่ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ฉะนั้นให้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน
- เรื่องเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจที่จังหวัดให้ดาเนินการแก้ไขนาเอกสารถ่ายให้ ครบถ้ว น
และทาหนังสือนาส่งทุกครั้งเพราะจะง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ
- ฝากกองคลัง และกองช่างดาเนินการ 3 ตัวที่สาคัญ และติดตามเร่งรัดให้ด้วย ภายใน
วันที่ 30 กันยายน
- 3.11 การบริหารงานบุคคล การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ, การลา, การทา
บันทึกข้อตกลงของการปฏิบัติราชการ ให้ดาเนินการตามระเบียบงานบริหารงานบุคคล
- การลาของภู ว นาท สรุปเป็นการลาหรื อการราชการ หั ว หน้าส านั กปลั ดฯและนั ก
ทรัพยากรบุคคลติดตามการปฏิบัติงานด้วย
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวันลาของตน เขียนใบลาและตรวจสอบสิทธิ์การลาของตนและ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการลา
- การออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกหน่ว ยงานให้ แจ้งหั วหน้ารับทราบ ให้ แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องในผู้ที่ยังทาไมถูกระเบียบ
นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- หัวหน้าส่วนทุกท่านมีศักยภาพ อยากให้มีการช่วยเหลือกันในทุกส่วน
- การจาหน่วยพัสดุประจาปี ฝากติดตามด้วยเพื่อการตรวจสอบในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 4

- เรื่องข้อราชการเสนอเพื่อปฏิบัติ

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- 4.1 เรื่อง การมอบอานาจให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. ได้มี
การแต่งตั้งการมอบอานาจให้ 1. นายทองไพร โชติชุม รองนายกฯ คนที่ 1 ช่วยดูแลใน
การปฏิบัติราชการของกองคลัง ,กองช่าง ในกรณีมีความเร่งด่วน
2. นายบุญโฮม คุณสาร รองนายกฯ คนที่ 2 ดูแลในส่วนของกองศึกษาฯ
- ในส่ วนของเลขานายกฯ จะช่วยประสานแต่ละกองและเรื่องของการประชุมต่างๆ
ให้เลขานายกฯ ติดตามและแจ้งนายกฯ
- ในพื้ น ที่ ใ ดที่ มี ง านเร่ ง ด่ ว น มอบหมายรองนายกฯ, เลขานายกฯ ช่ ว ยกั น ดู แ ล
ประสานงานเพื่อความรวดเร็วและทั่วถึง
- ขอเชิญแต่ละส่วนชี้แจงใน ระเบียบวาระที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
/นายวัชระ...

-8นายวัชระ คาแดง
ผอ.กองช่าง

- 4.2 การติดตามเร่งรัดการบริห ารสั ญญาและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุ น
เฉพาะกิจปี 2557 - 2565 อาคาร ศพด.3, ก่อสร้างประปา หมู่ 6 หมู่ 11, หมู่ 8,
ถนน หมู่ 8 ประปา ม.6 ได้ทาหนังสือติดตามไปเดือน พ.ย. 2564 รอจังหวัดติดต่อ
กลับมา

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- ฝากให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและให้ประสานงานกันในหน่วยงานให้ดี

นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา - 4.3 การบริหารสัญญา/การตรวจสอบพัสดุประจาปี/การจาหน่ายพัสดุ ปี 2564 ผอ.กองคลัง
2565 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดาเนินการแล้ว ตอนนี้กาลังเร่งรัดอยู่
- เรื่องการบารุงรักษาและประกันสัญญา ถนน ม. 9 ม.3 ม.6 ที่ชารุด กาลังดาเนินการ
ติดตาม
นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- ให้ ผอ.กองช่างวิเคราะห์ใหม่ เรื่องถนนที่อยู่ในเขตความรับผิ ดชอบของ อบต.
ให้ดาเนินการซ่อมแซมให้สมเหตุสมผลกับงบประมาณ

นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา - 4.6 การเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB online กรมฯ เพิ่งพัฒนาระบบ ยังไม่สามารถเข้า
ผอ.กองคลัง
ไปดูได้ แต่ยังสามารถออกรายงานเช็คได้ และได้ส่งขั้นตอนวิธีการดาเนินการไปในกลุ่ม
ไลน์ อบต. แล้ว
4.7 ฏีกา/เอกสารทางการเงินที่ทานอกระบบ E-lass ให้นาเข้าระบบ E-lass ให้
ครบถ้ ว น ขอบคุ ณ ทางกองศึ ก ษาฯ ที่ ไ ด้ ช่ ว ยด าเนิ น การในเรื่ อ งของการลงฎี ก า
ดาเนินการใกล้เสร็จ คาดว่าภายในอาทิตย์นี้จะแล้วเสร็จ ของเดือน ม.ค., ก.พ.
4.9 การร่ ว มโครงการ Cost
ตาม พรบ. จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการ ความร่ ว มมื อป้ องกั นการทุ จริ ต เรื่ อ งโครงการความโปร่ง ใสในการ
ก่อสร้ างภาครั ฐ ท่านปลัดได้มอบหมายให้ดาเนินการเมื่อปีที่แล้ ว ปีนี้ได้รับคู่มือจาก
กรมบั ญ ชีก ลางแล้ ว ก าลั ง ดาเนิน การศึ กษา จะด าเนิ นการได้ โ ครงการในปี 2565
ในส่วนของ คสล. ม.8 และอาคารสานักงาน ที่จะดาเนินการประกาศ
นายวัชระ คาแดง
ผอ.กองช่าง

- 4.10 การขอเข้ า ท าประโยชน์ ใ นเขตป่ า ไม้ ต าม พรบ.ป่ า ไม้ ป่ า สงวน และขอใช้
ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ในการก่ อ สร้ า งอาคารส านั ก งาน
อบต. เมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด ฯ ได้ รั บ การประสานมาจากกรม
ทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของทางหน่วยงานจะต้องดาเนินการตรวจสอบร่วม จะต้องดู
อีกครั้งว่าจะดาเนินการเมื่อไหร่
/นางพรชนก...

-9นางพรชนก สุระศร
หัวหน้าสานักปลัดฯ

- ในส่วนของกรมทรัพยากรธรรมชาติได้ประสาน หน.สมชัย ในการออกมาสารวจว่า
ประมาณช่ ว งไหน และได้ ต อบกลั บ ว่ า ตอนนี้ ก าลั ง เตรี ย มเอกสารพร้ อ มประสาน
กรมป่าไม้เพื่อออกสารวจพร้อมกันเพื่อกาหนดแนวเขต และได้ให้ทาง อบต. หาธงแดง
เพื่อปักหมุด แนวเขตไว้ให้ และวันที่จะออกสารวจจะประสานมาอีกครั้ง
- 4.11 การตอบแบบสารวจและนาเข้าข้อมูล ITA ได้ดาเนินการลงข้อมูลจานวนผู้มี
ส่ว นได้ส่ วนเสียภายนอกและภายใน และได้รับการอนุมัติจากผู้ บริห ารแล้ว และจะ
ดาเนินการต่อไปตามปฏิทินการประเมิน

นางสาวสมลักษณ์
เจริญรัมย์
รองปลัด อบต.

- 4.8 การจัดทาบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด ศูนย์เด็กได้เสนองบประมาณมาแล้ว
มีเดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค. 2564 และ เดือน ม.ค. 2565 แต่ยังไม่ได้รับแจ้งรายการจ่าย
ตอนนี้รอรายงานจากทางกองคลัง ใน 4 เดือนนี้ เพื่อดาเนินการต่อไปค่ะ

นางสาวรัชนีกร
จบพรมราช
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อ 3.7 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก่อสร้างที่เป็น
โครงการใหญ่ๆ ที่ผ อ.กองแจ้งมา มีคณะกรรมการกาหนดราคากลางจะมี หน.ส่ ว น
อยู่ ใ นคณะกรรมการชุ ดนี้ จะเหลื อในคณะกรรมการก าหนด TOR พิ จารณาผล
และ ตรวจรับพัส ดุ เกรงว่าจะเหมือนกับโครงการที่ก่อสร้างถนนบ้านทรัพย์เจริญมา
บ้ า นดงพลอง อยากขอให้ คณะกรรมการ 3 ชุ ด ที่ เ หลื อ ในการก่ อ สร้ า งอาคาร
ส านั ก งาน ให้ ข้ า ราชการได้มี ป รึ ก ษากั น ว่า ใครจะเป็ น คณะกรรมการในชุ ด ใด เพื่ อ
กระจายความเสี่ยง

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- ก็เป็นความคิดที่ดีในการปรับเปลี่ยน เพราะเคยเจอปัญหาในเรื่องผู้ตรวจรับไม่ตรวจ
รั บ งาน อยากให้ ทุก ท่านทาความเข้า ใจในขั้ นตอนการปฏิ บัติ งาน และพูด คุยกั นใน
คณะกรรมการแต่ละชุดที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่ง
- ในระเบียบวาระที่ 4 นี้ท่านปลัดมีเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายปรีชา กระจ่างโพธิ์
ปลัด อบต.

- 4.1 เรื่อง การมอบอานาจให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.
ได้มีการเสนอคาสั่งไปแล้ว ซึ่งมีผล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
1. นายทองไพร โชติชุม รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. เกี่ยวกับ
งานในกองช่างในการสั่ง กาอนุญาต การอนุมัติ หรือดาเนินการตามกฎหมายใด
2. นายบุญโฮม คุณสาร รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. เกี่ยวกับ
งานใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการสั่ง กาอนุญาต การอนุมัติ หรือ
ดาเนินการตามกฎหมายใด
- ให้ทุกส่วนทุกกองบริหารจัดการและประสานงานในเรื่องการลงนามหนังสือ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้อาจต้องศึกษาในเรื่องการลงนามผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
/4.2 การติดตาม...

-10- 4.2 การติดตามเร่งรัดการบริห ารสั ญญาและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุ น
เฉพาะกิจปี 2557 - 2565 อาคาร ศพด. 3, ก่อสร้างประปา หมู่ 6 หมู่ 11, หมู่ 8,
ถนน หมู่ 8 การบริหารสัญญาแต่ละกองไม่ได้มีงานพัสดุของแต่ละกองเอง เพราะฉะนั้น
งานใดที่เกี่ย วกับสั ญญาและการเงิน กองคลั งต้องดูแล งานใดที่มีการประมาณการ
การซ่อมแซมเป็นสถานที่ทรัพย์สินเป็น ความรับผิดชอบของกองช่าง การซ่อมบารุง
ขอเพิ่มเติมในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ด้วย แนวทางคือกองช่าง
ตรวจสอบประมาณการว่าจะต้องซ่อมอะไรเท่าไหร่ กองคลังก็ติดต่อผู้รับจ้าง ถ้ายังอยู่ใน
ประกันสัญญาให้แจ้งผู้รับจ้างไป หากไม่ดาเนินการก็แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน
4.3 การบริ ห ารสั ญญา/การตรวจสอบพัส ดุประจาปี/การจ าหน่ายพัส ดุ (กองคลั ง ,
กองช่าง) ปี 2564 - 2565 ให้เร่งรัดรายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี เมื่อปีที่แล้ว
มี ก ารตรวจสอบจากกรมฯ และ สตง. ไม่ พ บรายงานการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี
ขอให้ดาเนินการในส่วนนี้ด้วย อะไรที่จาหน่ายได้ก็ให้ดาเนินการตามที่เคยให้แนวทาง
ไปแล้ว
4.4 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ Info มีข้อมูลที่ต้องลงข้อมูลทุกกอง
ให้ดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้ทุกกองตรวจสอบด้วย
4.6 การเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB online หน้าฎีกาให้ปริ้นด้วยและอะไรที่ต้อง
ลงเบิกจ่ายในระบบออนไลน์ให้ดาเนินจะได้ทราบในเรื่องการรายงานเช็คต่างๆ ข้อมูลใน
ระบบ e-lass ก็ดาเนินการให้จบ ตอนนี้ที่ยังไม่เห็นมีรายงานออกมาคืองบทดลอง ต.ค.,
พ.ย., ธ.ค. เพราะฉะนั้ น ให้ ด าเนิ น การให้ ห มด ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งส่ ง ให้ สตง.ตรวจสอบ
ปี 2564 ที่จะมาตั้งยอดในปี 2565 ให้ปรับปรุงในระบบให้เรียบร้อย
4.7 ฏี ก า/เอกสารทางการเงิ น ที่ ท านอกระบบ E-lass
ให้ครบถ้วน

ให้ น าเข้ า ระบบ E-lass

4.8 การจัดทาบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด กองคลังมีหน้าที่ส่งข้อมูลให้ให้ทาเป็น
หนังสือสอบทานให้ชัดเจน ข้อมูลใดที่จะต้องส่งให้หน่วยงานลูกในการที่จะนาไปบันทึก
บัญชีหน่วยงานลูกก็ให้บันทึกข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งฝากงานตรวจสอบภายในสอบทาน
เรื่องงบด้วย
4.9 การร่ ว มโครงการ Cost ตาม พรบ. จั ดซื้ อจั ดจ้ า งประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการ ความร่ ว มมื อป้ องกั นการทุ จริ ต เรื่ อ งโครงการความโปร่ง ใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ ให้ดาเนินการเพราะส่วนหนึ่งเป็นในเรื่องของกฎหมายและเกี่ยวข้องกับ
งานของ ป.ป.ช. ด้วย ให้ศึกษารายละเอียดและดาเนินการต่อไป
/4.10 การขอเข้า...

-114.10 การขอเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ป่าสงวน และขอใช้ประโยชน์
ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในการก่อสร้างอาคารสานักงาน อบต.
มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมฯ เรื่องของแนวทางการดาเนินการ
ให้ดาเนินการตามแนวทางที่ได้รับ
4.11 การตอบแบบสารวจและนาเข้าข้อมูล ITA เกณฑ์ประเมินสูงมาก การดาเนินการ
ตอบแบบสารวจ IIT ต้องได้ครบ 100% ในผู้ที่ทางานเกิน 1 ปี ส่วนการตอบแบบ
สารวจ EIT ให้ทุกงานที่มีชาวบ้านมาติดต่อให้นาแบบสารวจให้ตอบด้วยให้ได้มากที่สุด
ในส่วนของข้อมูลที่ต้อองลงข้อมูลแต่ยังไม่มีในหน้าเว็บ อบต. เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กองคลังดาเนินการลงข้อมูล ในหน้าเว็บไซต์ อบต. และให้ทุกส่วนดูและติดตามใน
ส่วนงานของตนเองด้วย
4.12 การบันทึกข้อมูลการซ่อมแซมทรัพย์สิน เพราะในทะเบียนทรัพย์สินไม่มีประวัติ
การซ่อมแซม ให้งานพัสดุติดตามและลงข้อมูลด้วยในส่ วนที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นความ
รับผิดชอบของ อบต. รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.13 การพัฒนาบุคลากรและในการอบรมออนไลน์ มีส่วนที่แยกมาบางประเด็น กับที่
หน่วยงานต่างๆที่เปิดอบรม เช่น ในเรื่องการอบรมเฉพาะตาแหน่ง ข้าราชการต้องผ่าน
การอบรม ฝากนักทรัพยากรบุคคลดาเนินเรื่ องแผนการพัฒนาบุคลากร เพราะเป็น
ตัว ชี้วัดของงานต่างๆ ในส่ว นอื่นๆที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้ ตรวจสอบหลั กสู ตรที่
ต้องการศึกษาก็สามารถดาเนินการอบรมได้และนามาปฏิบัติในงานที่ทาอยู่ การอบรม
ของสมาชิกสภาฯ ที่ต้องอบรมร่วมกับพนักงานให้จบก่อนเดือน มี.ค. นี้ ส่วนสมาชิกที่
ต้องไปอบรมของกรมฯให้ดาเนินการสมัครไป
4.14 งานเอกสารขอเน้นย้าเรื่องการจัดเก็บ ถ้า งานสารบรรณกลางไม่มีที่เก็บให้เก็บ
เป็นไฟล์เอกสารไว้ก่อน
4.15 การประเมินโบนัสและ LPA ฝาก หัวหน้าสานักปลัด ตรวจสอบเรื่องตัวชี้วัดว่ามี
อะไรบ้าง ให้แต่ละงานเริ่มจัดเก็บเอกสาร
- เรื่องการตั้งคณะกรรมการ การแจ้งเวียนคาสั่งต่างๆเคยให้แนวทางไปแล้ว
1. เมื่อตั้งใครเป็นคณะกรรมการแล้ว ให้พัสดุทาบัน ทึกแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทันทีที่
นายกลงนาม
2. ในส่ ว นของการพิ จารณาผล ให้ เป็ นหน้ าที่ ของพัส ดุกั บ คณะกรรมการที่ก าหนด
รูปแบบรายการ TOR ไปอธิบายหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการพิจารณาผลทราบและทา
ความเข้าใจให้ตรงกัน
/3. ถ้าเป็นเรื่อง...

-123. ถ้าเป็นเรื่องก่อสร้างให้ ผอ.กองช่าง กับ TOR อธิบายกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ
มาตาฐานการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับทราบเมื่อได้ผู้ชนะ เพื่อเข้าใจตรงกัน
นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายทองไพร โชติชุม
รองนายก อบต.

- 3.5 การเร่งรัดกรณีผิดสัญญาเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่บ้านละ 100,000 บาท และ
กลุ่มเกษตรกรทานา ในฐานะที่ประธาน ตอนนี้ได้ออกหนังสือทวงหนี้ผู้ที่กู้ยืนไปแล้วแต่
ตอนนี้ยังไม่มีการตอบรับ อยู่ในขั้นตอนการหารือกับกรรมการในการหาเงินมาเพื่อชาระ
ต่อไป
3.2 เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ และเวรรักษาสถานที่ราชการ
หน่วยงานราชการอยากให้รักษาความสะอาดให้ ดูดีตลอดเวลา ขอให้ร่วมมือกันดูแล
รักษาความสะอาด

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การช่วยเหลือประชาชน

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

ในระเบียบวาระที่ 5 มีท่านใดเสนอหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- การดูและผู้ป่วยติดเตียงในตาบลเรา ให้หาแนวทางที่จะช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง
ในส่วนที่ อบจ. ได้ลงสารวจบ้านผู้พิการในวันนี้เป็นอย่างไร

นางพัชรี ลาภเจริญ
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

- จากการออกสารวจ อบต. เราจะนาเรื่องบ้านของผู้พิการเข้าคณะกรรมการกองทุน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ในรอบที่ 2 เนื่ อ งจากเอกสารล่ า ช้ า เพราะตอนแรกจะยั ง ไม่
ดาเนินการ ในส่วนที่สารวจ ม.1 จานวน 1 หลัง จะต่อเติมข้างบ้านเพื่อสะดวกต่อการ
เข้าห้องน้า และอีก 1 หลังคือ ม. 5 เพราะมีผู้พิการ 3 ราย จะดาเนินการส่งเรื่องต่อไป

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- ให้ดาเนินการต่อเติมตามงบประมาณที่มีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้พิการ
- ในเรื่องอื่นๆ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่
/นางพรชนก...

-13นางพรชนก สุระศร
หัวหน้าสานักปลัด

- เพิ่มเติมเรื่ องการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่
ได้ประมาณการระยะเวลาในการอบรมไว้แล้ว อยู่ในช่วงวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2565
สถานที่ คือ วังน้าเขียว ทั้งนี้จะมีแบบสารวจในการเข้าร่วมอบรมอีกครั้ง

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต.

- เป็ น เรื่ องที่ดีเพราะเรามีส มาชิกสภาฯที่เข้า มาดารงตาแหน่ง ใหม่ จะได้ทราบเรื่อง
ข้อกฎหมายต่างๆ ฟที่เกี่ยวกับการทางาน เบื้องต้นให้สารวจจานวนบุคลากรและติดต่อ
วิทยากรให้เรียบร้อย

นางสาวสมลักษณ์
เจริญรัมย์
รองปลัด อบต.

- จากการที่ออกประชาคมหมู่บ้าน ม.7 ได้ แจ้งเรื่องไฟริมถนน คสล. ตรงโค้งที่เป็นไฟ
โซล่าเซลล์ ชาวบ้านแจ้งว่ามีไฟติดแค่จุดละดวง

นายบุญ พลานชัย
นายก อบต.

- อาจเกี่ยวเนื่องจากสภาพอากาศที่มีแสงน้อย ให้ดาเนินการตรวจสอบต่อไป
- มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา
16.30 น.
(ลงชื่อ) นางสาวปิติยาพร เกรัมย์

จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวปิติยาพร เกรัมย์)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายปรีชา กระจ่างโพธิ์)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
(ลงชื่อ) นายบุญทัน พลานชัย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายบุญทัน พลานชัย )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง

