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รายงานการประชุม 
ผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

ครั้งที่ 7/2563 
วันพุธที่  14 กรกฎาคม  2563  เวลา  10.00 น.  

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ   รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม 
2. นายพิสัย พานิชดี   รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม 
3. นางสาวนุภา เรืองศรี   เลขานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม 
4. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ  ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
5. นายอนุชา ช่อชบา   รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
6. พันจ่าโทประมวล สุขพอ  หัวหน้าสำนักปลัด 
7. นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายจิตกร อภัย   ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
10. นางสุรินธร แสงธูป   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. จ่าสิบเอกสุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
12. นางสาวเอมอร สนับบุญ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
13. นายสมควร บุญประกอบ  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
14. นางสาวณัชภัคร ข่วงทิพย์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
15. นางสาวกาญจนา สายัญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
16. นางสาวประภาพร พอดี  นักทรัพยากรปฏิบัติการ 
17. นายอุสา คนหลัก   นิติกรปฏิบัติการ 
18. นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
19. จ่าเอกนพดล พลเจริญ  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
20. นายจิรายุ พันพลู   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
21. นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเนาวนรตัน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
22. นายบัญชา ก่องแก้ว   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
23. นางรุ่งฤดี ศิริอารุณปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
24. นางนิตยาพร ยินดี   ครูผู้ดูแลเด็ก 
25. นางละออ ผันประเสริฐ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
26. นางสุดใจ ใคร่ครวญ   ครูผู้ดูแลเด็ก 
27. นางลัดดาวัลย์ นิลประพัฒน์  ครูผู้ดูแลเด็ก 
28. นางวรา ไวงาน   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
29. นางสาววิศัลยา วิถี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
30. นางสาวอารีรัตน์ สิทธิพล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
31. นายสมบัติ สายแวว   ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
32. นางสาววาสนา ผลาหาญ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
33. ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ นะตาปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
34. นางสาวปภัสรา คำปลิว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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35. นางสาวเบญจพร แสงสุข  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
36. นางสาวหทัยกานต์ แสงสุข  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
37. นายสมเด็จ บุญมี   พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 
38. นายเจษฎา หมอแพทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
39. นายสถาพร ธรรมา   ผู้ช่วยนักสันทนาการ 
40. นายยุทธพงษ์ ภูเดช   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
41. นายปราโมทย์ เชิงเขา   พนักงานดับเพลง 
42. นายวัชรินทร์ ปลื้มใจ   พนักงานดับเพลิง 
43. นายสุรัตน์ มาลัยพยุงวงศ์  พนักงานดับเพลิง 
44. นายเนรมิต มุ่งอาษา   พนักงานดับเพลิง 
45. นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว   พนักงานดับเพลิง 
46. นายสายันท์ เผ่าประจันต์  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
47. นายวิศาล ไกรสิงห์   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
48. นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญาพร   คนงาน 
49. นางสาวพิมพ์ผกา สมเคราะห์ห่วง   จ้างเหมาบริการ 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายบันเทิง  ปัญญาดี   นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม 
2. นายหมี่ ชาวดร   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม 
3. สิบเอกประภาส ไกรสิงห์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
4. นางรชนก  เรืองศรี   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
5. นางเสาวนีย์ อินทร์สุข   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นายศุภกฤต พูนเกษม   เจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางสาวอลิษา ผลารักษ์  ผู้ดูแลเด็ก 
8. นางสายฝน สนับบุญ   ผู้ดูแลเด็ก 
9. นางสาวธัญดลย์ อินทรเกตุ  ผู้ดูแลเด็ก 
10. นายพิสิษฐ์ ภูมี   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
11. นายอุทัย สีตา   พนักงานขับรถ 
12. นางสาวรจไม ไกรสิงห์   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1. ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านในการร่วมกิจกรรหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเปิดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รวมทั้งกิจกรรมปลูกต้นโพธิเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทุกคนให้ความร่วมมือและทุ่มเทใน
การจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมของเทศบาลทุกครั้ง 

2. แนะนำพนักงานเทศบาลที่โอนมาใหม่ นางสุรินธร  แสงธูป  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
และสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา โอน
มาแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม 2563 และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ นายเอกสิทธิ ส้มจีน  

3. แจ้งประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิต 
ดวงตาและอวัยวะในพื้นที่อำเภอประจันตคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม  2563 ณ 
หอประชุมอำเภอประจันตคาม 

4. การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจาย
เสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงาน 
กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่าน
ความถี่ 380 – 510 เมกะเฮริตซ์ (MHz) กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ใน
กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจกรรมประจำที่มีหลักฐานการอนุญาตและมีการใช้คลื่นความถี่
นี้ให้ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการเคลื่อนที่ทางบก และกิจการประจำปที่ ย่านความถี่ 401 – 405.9 เมกะเฮริตซ์
(MHz) 406-2 – 410 MHz เพื่อใช้งานเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสายในการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563  
 

ความเห็น/มติที่ประชุม .............................รับทราบ........................................................................................
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
  การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
   
ความเห็น/มติที่ประชุม - รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่มีการแก้ไข    
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
1. สำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงาน 

1.1  งานบริหารทั่วไป 
1) การลงทะเบียนระบบสารบรรณกลางในระบบ E-Office  

เดือน ทะเบียน
รับ 

ทะเบียน
ส่ง 

บันทึก
ข้อความ 

คำสั่ง รวม 

ต.ค.62 323 109 150 91 673 
พ.ย.62 353 88 101 74 616 
ธ.ค.62 201 103 73 59 436 
ม.ค.63 257 127 94 96 574 
ก.พ.63 332 90 104 72 598 
มี.ค.63 531 141 105 99 876 
เม.ย.63 459 91 93 89 732 
พ.ค.63 312 104 112 60 588 
มิ.ย.63 389 111 140 92 732 
ก.ค.63      
ส.ค.63      
ก.ย.63      

รวม 3,157 964 972 732 5,825 
 

2) การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 

เดือน แผนงาน
บริหาร
ทั่วไป 

แผนงาน
รักษา

ความสงบ 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
อ่ืน 

รวม 

ต.ค.62 31 3 0 5 39 
พ.ย.62 24 7 3 0 34 
ธ.ค.62 27 5 1 0 33 
ม.ค.63 18 19 1 0 38 
ก.พ.63 21 6 1 0 28 
มี.ค.63 24 11 2 1 38 
เม.ย.63 18 6 0 2 26 
พ.ค.63 16 6 4 1 27 
มิ.ย.63 18 6 5 0 29 
ก.ค.63      
ส.ค.63      
ก.ย.63      
รวม 197 69 17 9 292 
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3) จัดทำเอกสารซื้อ-จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
เดือน การซื้อ การจ้าง การเช่า ว119 รวม 

ต.ค.62 3 9 0 22 34 
พ.ย.62 4 9 0 6 19 
ธ.ค.62 2 6 0 7 15 
ม.ค.63 3 2 0 11 16 
ก.พ.63 1 5 0 6 12 
มี.ค.63 6 9 0 5 20 
เม.ย.63 3 6 0 4 13 
พ.ค.63 1 7 0 3 11 
มิ.ย.63 4 6 0 4 14 
ก.ค.63      
ส.ค.63      
ก.ย.63      
รวม 27 59 0 68 154 

 
4) รายงานค่าไฟฟ้าเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

เดือน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน 
ต.ค.62 16,435.86 54,034.92 
พ.ย.62 15,458.47 51,360.20 
ธ.ค.62 14,187.95 43,755.65 
ม.ค.63 15,192.99 50,177.36 
ก.พ.63 15,314.10 48,719.55 
มี.ค.63 17,239.89 57,532.53 
เม.ย.63 17,666.98 58,751.41 
พ.ค.63 17,900.47 58,915.22 
มิ.ย.63 17,089.53 57,475.02 
ก.ค.63   
ส.ค.63   
ก.ย.63   
รวม 102,881.24 480,397.12 

 

  

https://www.yotathai.com/passadu/act-gprocurement-60
https://www.yotathai.com/passadu/act-gprocurement-60
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5) รายงานข้อมูลสถิติผู้จองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนผู้ใช้ 

ต.ค.62 2 96 
พ.ย.62 3 240 
ธ.ค.62 2 90 
ม.ค.63 5 362 
ก.พ.63 4 245 
มี.ค.63 7 440 
เม.ย.63 6 240 
พ.ค.63 9 193 
มิ.ย.63 6 229 
ก.ค.63   
ส.ค.63   
ก.ย.63   
รวม 44 2,135 

 
6) สรุปข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับงานบริหารทั่วไป 

เดือน จำนวนลิตร จำนวนเงิน 
ต.ค.62 33.35 900 
พ.ย.62 7.21 200 
ธ.ค.62 - - 
ม.ค.63 7.53 200 
ก.พ.63 7.65 200 
มี.ค.63 7.65 200 
เม.ย.63 11.59 200 
พ.ค.63 9.78 200 
มิ.ย.63 9.78 200 
ก.ค.63 9.07 200 
ส.ค.63   
ก.ย.63   
รวม 103.61 2,500 
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7) รายงานการติดตามส่วนราชการที่ค้างส่งคำสั่งเพื่อติดสมุดคำสั่ง 
ประจำปี พ.ศ.2563 

เดือน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
ต.ค.62 - - - - - - 

พ.ย.62 - - - - - - 

ธ.ค.62 - - - - - - 

ม.ค.63 42 4/36/54/
60/71 

7/15/68/
78/79/80

/81/93 

- 49/52/75 - 

ก.พ.63 120 - 98/99/10
0/101/10
6/119/12
6/138/14
8/150/15

5/164 

108/109/
141/156 

161/162 128 

มี.ค.63 216 177/184 171/172/
188/207/
213/226/
227/228/
242/245/

246 

- 186/240/
241/263 

- 

เม.ย.63 - 314 270/280/
281/282/
283/284/
335/336/
337/338/
339/341/
342/343/
345/349/
351/352/

355 

- 286/292/
302/329/

331 

- 

พ.ค.63 390/403 405 367/382/
383/392/
395/402 

- 364/372 - 

มิ.ย.63 438/446/
450/451/
464/466 

449 433/460/
465/475/

507 

442/479/
480 

- 436/437/
482/483 

ก.ค.63       

ส.ค.63       

ก.ย.63       

รวม 11 10 61 7 19 5 
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1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1) งานบันทึกระบบออนไลน์ 

ที ่ เรื่อง/กิจกรรม จำนวน 
1. บันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 

2563 ในระบบ e-Plannacc 
40 รายการ 

2. บันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-Plannacc 
 

30 รายการ 

 
2) การโอนงบประมาณ /การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณ 
เดือน อำนาจนายก อำนาจสภาเทศบาล รวม 

โอน แก้ไขฯ โอน แก้ไขฯ 
ต.ค.62 0 0 0 0 0 
พ.ย.62 1 1 2 0 4 
ธ.ค.62 1 0 0 0 1 
ม.ค.63 1 0 0 0 1 
ก.พ.63 1 0 1 0 1 
มี.ค.63 0 0 0 0 2 
เม.ย.63 1 0 0 0 0 
พ.ค.63 1 0 1 0 1 
มิ.ย.63 1 0 0 0 1 
ก.ค.63      
ส.ค.63      
ก.ย.63      
รวม 7 1 4 0 12 

 

1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
ลำดับที ่ งาน/กิจกรรม จำนวน 

1 รับโอนพนักงานเทศบาล  มผีล 8 มิถุนายน 2563 ราย
จ่าสิบเอกสุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์ ตำแหน่งหนัวหนา้ฝา่ย
ปกครอง 
      - จัดทำคำสั่งรับโอน 
      - เงินประจำตำแหน่ง 
      - แจ้งรายงานจังหวัดรับทราบผลการรับโอน 

1 ราย 

2 บันทึกข้อมูลการรับโอนในระบบบุคลากรแห่งชาติ รายจ่า
สิบเอกสุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์ ตำแหน่งหนัวหน้าฝา่ย
ปกครอง 

1 ราย 

3 บันทึกข้อมูลการย้ายหน่วยงานในระบบ สปสช. รายจ่าสบิ
เอกสุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์ ตำแหน่งหนัวหนา้ฝ่ายปกครอง  

1 ราย 
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ลำดับที ่ งาน/กิจกรรม จำนวน 
4 จัดทำบตัรข้าราชการ (กรณีรับโอน) 1 เรื่อง 
5 - ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรง

ตำแหน่งต่างสายงาน  
ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการ ตำแหน่ง
นักวิชาการคลัง 
ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปราจนีบุรี ใน
วันที่  
12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตำแหน่ง
นักวิชาการคลัง 
- ส่งหนังสือขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนกัวิชาการคลัง ต่อ 
กทจ.ปจ 

1 ตำแหน่ง 
1 อัตรา 

6 - ประเมินพนักงานเทศบาลที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตัิ
หน้าที่ราชการ 
ตำแหน่งนักวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินทดลองปฏบิัติราชา
การ 
- ส่งหนังสือรายงาน กทจ.ปจ เร่ืองการให้พนักงาน
เทศบาลผา่นการทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 

1 ราย 
 

7 - รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหนง่พนักงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
- แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการคัดเลือกข้อสอบ 
กรรมการเก็บรักษาข้อสอบกรรมการตรวจคำตอบ  และ
กรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

1 อัตรา 

8 ส่งเร่ืองขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไปเปน็พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับตำแหน่งผู้มี
ทักษะ 

6 ราย 

9 สอบข้อเท็จจริงพนักงานจ้าง  1 ราย 
10 ออกหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการทำงาน 3 ฉบับ 
11 เช็ควันลาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  57 ฉบับ 
12 เงินเดือนพนักงานเทศบาล /พนกังานจา้ง/ผูบ้ริหาร/

สมาชิกสภา (งด.2)   
1 ชุด 

13 ขอหารือคุณวุฒิการศึกษา 1 เรื่อง 
14 โต้ตอบหนังสือ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาเปน็

พนักงานเทศบาล 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง 

1 เรื่อง 

15 เตรียมข้อมูล ITA ประกอบการประเมิน  
16  สรุปวันลามาสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจา้ง ประจำเดือน เมษายน /พฤษภาคม 
2563 

1 เรื่อง 
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1.4  งานประชาสัมพันธ์ 
1) สรุปข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

เดือน Facebook 
fan page 

Website Line@ จดหมาย
ข่าว/อ่ืนๆ 

รวม 

ต.ค.62 30 30 0 43 103 
พ.ย.62 22 20 0 43 85 
ธ.ค.62 17 12 0 43 72 
ม.ค.63 19 21 0 43 83 
ก.พ.63 36 36 43 43 158 
มี.ค.63 72 72 90 62 296 
เม.ย.63 44 48 2 62 156 
พ.ค.63 21 25 - 62 108 
มิ.ย.63 2 3 - 62 67 
ก.ค.63      
ส.ค.63      
ก.ย.63      
รวม 263 267 135 463 1,128 

 
1.5 งานนิติการ 

1) สรุปข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เดือน ด้านสาธารณ

ภัย 
ด้านการ

ป้องกันและ
ควบคุมโรค 

ด้านส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

ด้านอื่น ๆ รวม 

ต.ค.62 5 0 13 5 23 
พ.ย.62 1 0 9 2 12 
ธ.ค.62 0 0 6 3 9 
ม.ค.63 1 0 2 2 5 
ก.พ.63 1 0 10 6 17 
มี.ค.63 5 19 4 24 52 
เม.ย.63 88 0 0 12 100 
พ.ค.63 18 0 3 18 39 
มิ.ย.63 0 0 6 9 15 
ก.ค.63      
ส.ค.63      
ก.ย.63      
รวม 119 19 53 81 272 
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2) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ลำดับ เรื่องท่ีดำเนินการ จำนวน 

1. ระหว่างวันท่ี 21 มิ.ย. 63 ถึง วันท่ี 5 ก.ค.63 นิติกรเข้าร่วมอบรม
หลักสตูร นิติกร รุ่น ที่ 38 

14 วัน 

2. ให้คำปรึกษาประชาชนในเรื่อง กฎหมายที่ดิน  5 เรื่อง 
3. จำทำรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 1 ฉบับ  

จำนวน 38 หน้า 
4. ร่วมประชุมและลงพื้นที่ไกล่ กรณี การร้องเรียนเรื่องการเลี้ยงไก่ ในพื้นที่ 

หมู่ที่ 3 
1 เรื่อง 

5. ประมวลเรื่องแจ้งอำเภอประจันตคาม กรณี การร้องเรียนเรื่องการเลี้ยงไก่
ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 

1 เรื่อง 

6. ประสานและลงพื้นที่ร่วมกับผู้ปกครองพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ดินสาธารณะ
พื้นที่หมู่ที่ 12  

1 เรื่อง 

7. ประสานและลงพื้นที่ร่วมกับผู้ปกครองพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ดินสาธารณะ
พื้นที่หมู่ที่ 18 

1 เรื่อง 

8. สอบข้อวินัยพนักงานจ้าง   3 ปาก 
9. สรุปสำนวนการสอบวินัยพนักงานจ้าง 1 เรื่อง 

10. แจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี กรณี ตรวจสอบว่าการออกเอกสาร
สิทธิของประชาชนนั้นรุกล้ำเข้าไปในที่ดินสาธารณะหรือไม่ (หมู่ที่ 18) 

1 เรื่อง 

11. แจ้งสถานีตำรวจภูธรประจันตคาม กรณี ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ที่ดินสาธารณะแปลง ป่าโนนตาปรั่ง (หมู่ที่ 18)  

1 เรื่อง 
 

 

3. งานกิจการสภา  
-ไม่มีการประชุมสภา 

1.6  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) สรุปข้อมูลการช่วยเหลือสาธารณภัย และการช่วยเหลือด้านอ่ืน 

เดือน แจกจ่าย
น้ำ/คร้ัง 

ปริมาณ
(ลิตร) 

ดับเพลิง ซ่อมแซม
ไฟฟ้า 

งานอื่น รวม 

ต.ค.62 7 42,000 1 6 12 26 
พ.ย.62 5 30,000 3 9 6 23 
ธ.ค.62 8 48,000 10 2 17 37 
ม.ค.63 7 42,000 13 1 8 29 
ก.พ.63 20 120,000 21 0 7 48 
มี.ค.63 24 147,000 14 4 12 54 
เม.ย.63 23 138,000 18 5 9 55 
พ.ค.63 26 156,000 1 3 4 34 
มิ.ย.63 17 102,000 1 1 6 25 
ก.ค.63       
ส.ค.63       
ก.ย.63       
รวม 137 825000 82 31 81 331 
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2) สรุปข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน  สำหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เดือน รถทะเบียน  
1727 

รถทะเบียน  
81-4257 

รถทะเบียน บท 
4566 

รวม 

จำนวน
ลิตร 

จำนวน
เงิน 

จำนวน
ลิตร 

จำนวนเงิน จำนวน
ลิตร 

จำนวน
เงิน 

จำนวน
ลิตร 

จำนวนเงิน 

ต.ค.62 136.77 3500 136.77 3500 92.70 2400 336.24 9400 
พ.ย.62 133.64 3500 133.19 3500 92.88 2400 359.71 9400 
ธ.ค.62 131.13 3500 0 0 89.26 2400 220.39 5900 
ม.ค.63 126.86 3500 126.86 3500 85.59 2400 339.31 9400 
ก.พ.63 399.96 10500 0 0 92.17 2400 492.13 12900 
มี.ค.63 139.50 3500 158.65 3,330.10 158.39 3600 456.54 10,430.10 
เม.ย.
63 

171.63 3500 163.37 3,380.10 0 0 335 6,880.10 

พ.ค.63 0 0 157.98 3000 60.03 700 218.01 3700 
มิ.ย.63 154.93 3500 158.44 3500 54.08 1200 367.45 8200 
ก.ค.63         
ส.ค.63         
ก.ย.63         

รวม 1,394.42 3500 1,035.26 23,710 725.10 17,500 3,154.78 76,210 
 

1.7  แผนปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2563 
1) การเตรียมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ. 2564 
ระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 

14 ก.ค. 63  - เจ้าหน้าที่งบประมาณประชุมซักซ้อมการ
จัดทำงบประมาณ ประจำปี 2564 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

16 ก.ค.63 - ทุกส่วนราชการจัดส่งร่างเทศบัญญัติฯ  
จากระบบ e-laas พร้อมรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม (ครั้งที่ 1) 
- กองคลังจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงิน  
สถิติและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการ
คำนวณขอตั้งงบประมาณฯ  

- ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
- ผู้อำนวยการกองคลัง 
- เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

17 ก.ค. 63 - ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ครั้งที่ 1 
- พิจารณารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
และวงเงินงบประมาณ และให้ปรับแก้ไข (ถ้า
มี) 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
21 ก.ค.63 -ทุกส่วนราชการจัดส่งร่างเทศบัญญัติฯ จาก

ระบบ e-laas พร้อมรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  (ครั้ง
ที่ 2) 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

22 ก.ค.63 - ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ครั้งที่ 2 
- พิจารณารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
และวงเงินงบประมาณ และให้ปรับแก้ไข (ถ้า
มี) 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

23 ก.ค.63 - เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณา 
ตรวจสอบ  วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ
ขั้นต้นแล้วเสนอต่อผู้บริหาร 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

23 ก.ค.63 - นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติตั้งวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

23 ก.ค.63 - เจ้าหน้าที่งบประมาณแจ้งผลการพิจารณา
วงเงินงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ 
ที่ได้รับความเห็นชอบ  และให้ทำการแก้ไข 
ตามคำสั่งนายกเทศมนตรี  

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

24 ก.ค.63 - เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณา 
ตรวจสอบ  วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ
แล้วเสนอต่อผู้บริหาร (ถ้ามี) 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

24 - 29 ก.ค.
63 

- ผู้อำนวยการกองช่างจัดส่งงบประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- ผู้อำนวยการกองทุกกองจัดส่งงบประมาณ
การค่าใช้จ่ายโครงการให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณ 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

30 ก.ค. 63 - นายกเทศมนตรีพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ และส่งร่างเทศบัญญัติ
เสนอต่อสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี 

7 , 13 ส.ค. 
63 

- สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

- สภาเทศบาล 
- พนักงานทุกคน 

ภายใน 7 วัน 
หลังจากสภาฯ

เห็นชอบ 

- เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีฯ ต่อนายอำเภอ เพื่อเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
- ส่งประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภท
งานก่อสร้าง ให้นายอำเภอและสภาท้องถิ่น
พิจารณา 

- ประธานสภาเทศบาล 
- กองช่าง 
- งานนิติการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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2) การเตรียมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
 

ระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
17 ส.ค.63 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน

เทศบาล (2564-2566)   ประกอบด้วย 
    1) นายกเทศมนตรี     เป็นประธาน 
    2) ปลัดเทศบาล         เปน็กรรมการ 
    3) หัวหน้าสว่นราชการทุกส่วนราชการ 
                                เปน็กรรมการ 
    4) หัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                                เปน็กรรมการและ
เลขานุการ 

- งานการเจ้าหน้าที่ 

21 ก.ย.63 - ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล (2564-2566)  เพื่อ..... 
    1) กำหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณในการพัฒนา ให้
สอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสาย
งานที่ดำรงอยู่ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี 
    2) พิจารณาหลักสูตรที่บุคลากรในสังกัดต้องได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งหรือหลายหลักสูตร อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือ
ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 
    3) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ
พัฒนาในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการสำหรับการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ให้ครอบคลุมโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า 
    4) พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาให้
ครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการให้กับบุคลากรในสังกัด 
    5) พิจารณาการจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM ใน
เทศบาล เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- นายกเทศมนตรี 
- ปลัดเทศบาล 
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

24 – 27 ก.ย.63 - จัดทำร่างแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม และส่งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาปรับแต่งร่างแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

- งานการเจ้าหน้าที่ 

28 ก.ย.63 จัดส่งแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ปราจีนบุรีให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

- งานการเจ้าหน้าที่ 

1 ต.ค.63 ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลและจัดส่ง
แผน ให้ อำเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
 

- งานการเจ้าหน้าที่ 
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                       3.ปฏิทินแผนดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยท่ี 3/ 2563  
ห้วงเวลาสมัยประชุมสภา 1- 31 สิงหาคม 2563 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ช่วงเวลาดำเนินการ 

1.จัดทำประกาศเรียกประชุมและหนังสือแจ้งสมาชิก/ฝ่ายบริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ 13-14 ก.ค.63 
2.ประสานประธานสภาฯลงนาม 15-16 ก.ค.63 
3.ปิดประกาศ/จังส่งหนังสือแจ้งประกาศประชุมสภาฯ 17 และ 20 ก.ค.63 
4.สมาชิกสภาฯ/ฝ่ายบริหาร/หัวหน้าส่วนราชการส่งญัตติต่อสภาฯ ภายในวันที่ 30 ก.ค.63 
5.จัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุม/ฝ่ายกิจการสภาประสานประธานกำหนดวัน
ประชุมสภา/จัดส่งหนังสือนัดประชุม 

31 ก.ค.และ 3 ส.ค.63 

6. กำหนดการประชุมสภาฯสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1  วันที่ 7 ส.ค.63 
7. กำหนดการประชุมสภาฯสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ส.ค.63 

     
 เดือนกรกฎาคม 

 
เดือนสิงหาคม 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
      1 
2 3 4 5 6 7  8 
9 10 11 12 (หยุด) 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 
 
ประธาน  - รายงานการติดตามคำสั่งค้างส่งเพื่อติดสมุดคำสั่ง ตาม ข้อ 7 อยากให้กำหนดเวลาที่ 
  ชัดเจน 
ปลัดเทศบาล - ฝาก ผอ.กองทุกกองติดตามส่งคำสั่งให้ครบภายใน 25 กรกฎาคม 2563 
 

ความเห็น/มติที่ประชุม -รับทราบ 
 
 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
   1 2 3 4 
5 6 (หยุด) 7 (หยุด) 8 9 10 11 

12 13       14     15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26   27 (หยุด) 28 (หยุด) 29 30 31  
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2. กองคลัง รายงานผลการปฏิบัติงาน 

2.1  งานธุรการ  
1. งานสารบรรณ 

 

 

2. งานการเงิน/บัญชี 



-18- 
 

3. งานพัสดุ 
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         4  งานจัดเก็บรายได้ 
4.1  งานธุรการ 

 
         4.2 จัดเก็บภาษี 
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           4.3 จัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

 
              4.4 ภาษีที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
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          4.5  ลูกหนี้ภาษี 

 

นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์ -การติดตามการดำเนินการจัดหาพัสดุแต่ละกองที่ยังไม่ดำเนินการ 
ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักปลัด  

- โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล)  จำนวนเงิน 854,000  บาท 
- โครงการจัดหาโทรทัศน์ LED TV แบบสมาท TV  จำนวนเงิน 36,400 บาท 
- โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  จำนวนเงิน 32,400 บาท 

    กองคลัง 
- การจัดหาคอมพิวเตอร์สำงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวนเงิน 30,000 บาท 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวนเงิน 6,300  บาท 
กองการศึกษา 

- โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จำนวนเงิน  250,000 บาท 

- ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี    จำนวน  200000  บาท 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) 
- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1    จำนวนเงนิ   66,000  บาท 
กองช่าง 

- ล้อวัดระยะ จำนวนเงิน    4,500   บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเกาะโมก หมู่ 18   จำนวนเงิน 139,000 บาท 
- ซ่อมแซมดินลุกรังและหินคลุกภายในตำบลโพธิ์งาม   520,000   บาท 
- โครงการปรับปรุงห้อง ICT ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 จำนวนเงิน 

243,000  บาท 
- โครงการปรับปรุงห้องเก็บของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  

จำนวนเงิน 99,000 บาท 
- โครงการวางท่อระบายน้ำสายภายใน รร.วัดพรหมรังษีฯ ม.17   

จำนวนเงิน 86,900 บาท 
ความเห็น/มติที่ประชุม - รับทราบ 
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3. กองช่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน 
      1. งานธุรการ  

        2. การเบิกจ่ายเงิน ฎีกา 
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3. การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
4. งานขออนุญาต/อนุมัติ 
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5. สรุปโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็น/มติที่ประชุม   - รับทราบ 

 

ที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการปรับปรุงเสยีงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
2 โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
3 โครงการอุดหนุนไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอำเภอประจันตคาม หมู่ที่ 

13 บ้านคลองแก้มชำ้ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 

4 โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กสนามกีฬา หมู่ที่ 6 บา้น
อินทร์ไตรย ์

ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 

5 .โครงการต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
6 โครงการปรับปรุงห้อง ไอ.ซี.ที. ศาลาประชาคมประจำหมู่บา้น 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกบักโตด หมู่ที ่
3 บ้านม่วง 

ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 บ้านโคก
กรวด – ซอย 5 ศาลตาปู่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด 

ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 

9  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยดงบัง หมู่ที ่
19 บ้านม่วงใหม่ 

ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายหมู่บา้น หมู่
ที่ 16 บ้านทุ่งยาว 

ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชา่งผุย – 
บ้านนายล้วน ไพรพร หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง 

ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบา้น
เขานันทา หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่ 

ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหนอง
แก้ว หมู่ที่ 11 บ้านประเถท 

ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์บ้าน
มั่นคงสายใยรัก หมู่ที่ 17 บ้านยาง 

ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน หมู่ที่ 
7 บ้านโคกกรวด 

ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 

16 โครงการปรับปรุงห้องเก็บของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม 

กำหนดราคากลาง 

17 โครงการปรับปรุงห้องสนัทนาการอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม 

กำหนดราคากลาง 

18 โครงการวางท่อระบายน้ำสายภายในโรงเรียนวัดพรหมรังษี
มิตรภาพที่ 1 หมู่ที่ 17 บ้านยาง 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพธิง์าม อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
20 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์

งาม 
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
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4. กองการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน 
1. สถิติงานธุรการ 

 

2. สถิติการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

3. จัดทำเอกสารซื้อ-จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

    

https://www.yotathai.com/passadu/act-gprocurement-60
https://www.yotathai.com/passadu/act-gprocurement-60
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    4. สรุปข้อมูลยอดเด็กเล็ก ณ เดือนมิถุนายน 2563 
 

อายุ ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น 
2 ขวบ 32 คน 28  คน 60 คน 
3 ขวบ 23  คน 21  คน 44  คน 
รวม 55 คน 49  คน 104 คน 

 
ความเห็น/มติที่ประชุม - รับทราบ 

5. กองสวัสดิการสังคม  
1. สถิติงานธุรการ 

   
2. งานบริการประชาชน 
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3. รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2563 

 

4. สรุปสถิติน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน 
 

เดือน จำนวนลิตร จำนวนเงิน 
ต.ค.62 - - 
พ.ย.62 69.60 1,800 
ธ.ค.62 114.13 3,000 
ม.ค.63 11.12 3,120 
ก.พ.63 35.73 1,000 
มี.ค.63 77.39 2,000 
เม.ย.63 104.32 2,000 
พ.ค.63 52.66 1,000 
มิ.ย.63 185.93 4,000 
ก.ค.63   
ส.ค.63   
ก.ย.63   
รวม 650.88 17,920 
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ความเห็น/มติที่ประชุม     -รับทราบ 
                             6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติงาน 
       1.  งานธุรการ 

 
                                  2. ฏีกาเบิกจ่าย 

      3. สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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4. สรุปปริมาณขยะประจำเดือน 

 

5. สรุปข้อมูลการขออนุญาต /อนุมัติ/ร้องเรียน/การแพทย์ฉุกเฉิน 

 
6. สรุปน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
ความเห็น/มติที่ประชุม      - รับทราบ 
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7. หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

        

 
ความเห็น/มติที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ประธาน  4.1  เรื่องการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกเรื่องของฝาครอบท่อพังชำรุดเนื่องจาก 
   รถขนาดใหญ่วิ่งเข้าวิ่งออกภายในซอยตามหมู่บ้านฝากให้กองช่างสำรวจจุดที่ชำรุดทั้ง
   ตำบลเพื่อซ่อมแซม 
นายจิรายุ พันพลู  4.2 แจ้งรายงานแผนการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด  ครั้งที่ 2 
เจ้าพนักงานพัสดุ  -    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  เสนอรายการขอจำหน่าย 

- วันที 22 กรกฎาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ำ 
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เสนอราคาการประเมินขั้นต่ำและขออนุมัติจำหน่าย 
- วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 แจ้งเชิญผู้มีอาชีพเสนอราคา  
- วันที 31 กรกฎาคม 2563 พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา 
- วันที่ 4 สิงหาคม 2563  ขายพัสดุที่ชำรุดตามรายการที่เสนอ 

จ่าเอกสุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์  4.3 รายงานการตรวจสอบการลงเวลาการปฏิบัติเวรยามมีส่วนน้อยที่ยังไ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รายงานการอยู่เวร ที่ยังไม่ลงจะติดตามให้เรียบร้อย 
                                  4.4  รายงานการสำรวจกล้อง CCTV ภายในตำบลโพธิ์งาม มีทั้งหมด 6 หมู่  

    รวมจำนวน 41  จุด  ชำรดุ   26 จุด  ใช้ได้  15 จุด หมู่ 15 อยู่ในระหว่าง
ประกันสัญญาประสานติดต่อผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม 

นางสาวเอมอร สนับบุญ   4.5 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ           ภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 

- IIT สถานะตอบครบขั้นต่ำ 
- EIT สถานะตอบครบขั้นต่ำ 
- OIT รออนุมัติ 
4.6 แจ้งแผนการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป เพ่ิมตัวชี้วัดย่อย 
- โครงการจังหวัดสะอาด 
- การประเมิน ITA 
- โครงการโรคพิษสุนัขบ้า  

นางสาวประภาพร พอดี  4.7  เรื่องการมอบอำนาจกรณีรองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดเทศบาลในนัก
ทรัพยากรบุคคล              การกำกับดูแลงานกองสวัสดิการและกองการศึกษายกเว้นงาน ดังนี้ 

- เรื่องการลาเสนอผ่านปลัดเทศบาล 
- การฝึกอบรม บันทึกขออนุมัติฝึกอบรมให้งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเสนอ

ปลัดและนายกอนุมัติ 
- การเลื่อนข้ัน การประเมิน ผ่านปลัดเทศบาล 

จ่าเอกนพดล พลูเจริญ   4.8  แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโครงการฝึกซ้อมแผนเหตุเพลิงไหมเจ้า
พนักงานป้องกันฯ       โดยให้ความรู้เรื่องดับเพลิงเบื้องต้น ซ้อมอพยพหนีไฟเรื่องกำหนดวันเวลา 
         จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
ปลัดเทศบาล  4.9  ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งตำบลขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสรุปข้อมูล เพ่ือตั้ง 

      งบประมาณในเทศบัญญัติ 2564 
 
ความเห็น/มติที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
พันจ่าโทประมวล สุขพอ          -ติดตามเรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า 
หัวหน้าสำนักปลัด  เป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 
    ซ่ึงสำนักปลัดได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากแต่ละกองตามตัวชี้วัดโดยแจ้ง
    ให้แต่ละกองส่งข้อมูลภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ซึ่งก็ล่วงเลยเวลา
    มาแล้วก็ขอแจ้งให้ทราบและส่งข้อมูลสำนักปลัดภาย 14 กรกฎาคม 2563 

 ความเห็น/มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

เลิกประชุม 12.40 น. 
    
 
 
 
    (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางสาวณัชภัคร ข่วงทิพย์) 
           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
   (ลงชื่อ) พันจ่าเอก    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (เรืองชัย รุ่งศิริ) 
                ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

 
 
 
 


