รายงานการประชุม คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ครั้งที่ 5 / 2560
วันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตาชี

ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางสาวรัตนาพร เทพษร
นายภูมิ อนพวงรัตน
นางสาวอุบล พรหมดํา
นายฌานนท พรหมวิรัตน
นางสาวอภิฤดี สุวรรณกุล
นางสาวสิริกุล อนันตประเสริฐ
นางขวัญใจ สีสังข
นางวิไลวรรณ รมแกว
นางกาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์
นางสาวหทัยชนก สุขภาษารี
นายประพันธ ไชยรัตน
นางรัชนี ศรีเพชร
นายอํานวย จิระอํานวยเวทย

ปลัด อบต.ตาชี
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัด
นักวิชาการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
นักการภารโรง
ผูชวยผูดูแลเด็ก
จนท.วิเคราะหฯ

รัตนาพร
ภูมิ
อุบล
ฌานนท
อภิฤดี
สิริกุล
ขวัญใจ
วิไลวรรณ
กาญจนลักษณ
หทัยชนก
ประพันธ
รัชนี
อํานวย

นายธวัช วาณิชวิริยะ
นางกรรณิการ นุนเศษ
นางภัทธิวัลย ดํารงกูล

นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ลาพักผอน
ลาคลอด
ลาพักผอน

ผูไมมาประชุม
๑.
๒.
๓.

ผูเขารวมประชุม
1.
2
3
4

นายพสิษฐ ศรีสุข
นายพีระพงษ การะเกตุ
นายพิเชษฐ ดํารงรักษ
นางระพีพรรณ แซชั้น

นายก อบต.
รองนายก อบต
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

พสิษฐ ศรีสุข
พีระพงษ การะเกตุ
พิเชษฐ ดํารงรักษ
ระพีพรรณ แซชั้น

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๑๕ น. เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ปลัด อบต. ทําหนาที่ประธานที่ประชุม ได
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร ที่ 13 มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบต.

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานวันทองถิ่นไทย ประจําป ๒๕๖๐
กําหนดจัดกิจกรรมวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ปนี้งดกิจกรรมรื่นเริง จะมีเพียงกิจกรรม
ถวายสักการะ ร.๕ ณ สนามโรงพิธีชางเผือก การแตงกายเครื่องแบบกากีแขนยาวพรอม
หมวก และกิจกรรมบําเพ็ญในที่สาธารณะ

ที่ประชุม

รับทราบ

ผูอํานวยการกองคลัง

๓.๒ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๐ และ ๙๑ ประจําป ๒๕๕๙
ให บื่ น แบบภายในเดื อ น มี . ค. ๖๐ โดยสามารถยื่ น แบบผ า นอิ น เตอร เ น็ ต ได ที่
www.rd.go.th และการคืนภาษีผานระบบพรอมเพย

ที่ประชุม

รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด

๓.๓ การประเมิน ITA ประจําป ๒๕๖๐
ของ ป.ป.ช. ไดแจงปฏิทินกําหนดการตรวจประเมินไปแลว ซึ่งเพิ่งไดรับคูมือการประเมิน
ฯ จากการประชุมปลัด อปท. ที่ผานมา ในสวนที่ดําเนินการไปแลวคือ ไดแจงรายชื่อผู
ประสานงาน จํานวน ๒ คน ไดแก หัวหนาสํานักปลัดและนักจัดการงานทั่วไป และให
จัดเตรียมรายชื่อกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๐๐ คน แจงให ป.ป.ช. ทราบ

ผอ.กองชาง

ปที่แลวจังหวัดใหสงรายชื่อ ๓๐๐ คน แตไมสามารถสงรายชื่อไดครับ สวนใหญจะเปน
ผูสูงอายุ ซึ่งไมตรงกับกลุมเปาหมายที่ ป.ป.ช. ตองการ
ปลัด อบต....

-3ปลัด อบต.

สวนการสงแบบประเมินรอบที่ ๑ ใหสงภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยมีกรอบ
การประเมิน ดังนี้
๑. ดัชนี้ดานความโปรงใส
๒. ดัชนีดานความพรอม
๓. ดัชนีดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๔. ดัชนีดานวัฒนธรรมในองคกร
๕. ดัชนีดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
ตัวชี้วัดการประเมิน ไดแก
๑. การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล
๒. การมสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
๓. ความพรอมรับผิด
๔. เจตจํานงสุจริต
๕. การถูกชี้มูลความผิด
๖. การทุจริตตอหนาที่
๗. ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
๘. การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน
๙. การปองกันผลประโยชนทับซอน
๑๐.การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
๑๑.มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๒.คุณธรรมในการบริหารงาน
ในสวนของคูมือจะถายเอกสารใหกับผูที่เกี่ยวของอีกที
เกี่ยวกับการสรางความโปรงใสของผูบริหารมีวิธีการดําเนินอยางไรบาง
มีรูปแบบกําหนดมาแลว สามารถทําตามแบบที่กําหนดไดเลย

ปลัด อบต.

๓.๔ การประเมินผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการปรับปรุงอยางไรบาง หลังจากที่
ไดรับการประเมินที่ผานมา เนื่องจากไมผานการประเมินในระดับจังหวัด

ผช.ผดด.

จะดําเนินการจัดทําโครงการโรงเรียนพอแม โครงการภูมิปญญา และจัดทําทะเบียนฟน
ของเด็ก

ปลัด อบต

ดานอาคารไดมีการปรับปรุงอยางไรบาง

ผช.ผดด.

ไดแจงเรื่องมุงลวดชํารุดใหนายกทราบแลว เพื่อดําเนินการแกไขตอไป
ปลัด อบต....

-4ปลัด อบต.

๓.๕ การมอบหมายงานของนักการภารโรงและแมบาน ผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร
บาง

หัวหนาสํานักปลัด

ในสวนของนักการภารโรง ขอใหปรับปรุงเรื่องการแตงกายใหเรียบรอย เวลามาทํางาน
ขอใหมาทํางานตามเวลาราชการ เพราะเวลามีงานหาตัวยากมาก และเรื่องการลา ขอให
แจงลวงหนาหากเปนการลาที่รูลวงหนาแลว เพราะทุกเรื่องมีผลกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป

ปลัด อบต.

การจัดงานวันเด็กของ อบต. ที่ผานมา วันนั้นไมไดทําหนาที่คุมเครื่องเสียง ไปนั่งกินเหลา
ระหวางปฏิบัติงาน แลวใหคนงานนั่งคุมเครื่องเสียงแทน และไดแจงใหนายกทราบแลว
และเรื่องโทรศัพทติดตอยากมาก เปนปญหากับการปฏิบัติงานมาก ขอใหปรับปรุงดวย
เพราะจะดําเนินการอยางจริงจังตอไป ในสวนของแมบาน เปนอยางไรบาง

นักพัฒนาชุมชน

อยากใหนั่งประจําอยูเปนที่ เพราะเวลามีใครมาติดตอราชการ แลวจะใหบริการกาแฟ
จะไดตามตัวงายๆ

ผอ.กองคลัง

เรื่องที่ใหนักการภารโรงไปจายเช็ค เนื่องจากมีการกลาววาใหไปจายเช็คแลว หายไปทั้ง
วัน ตอไปจะทําบันทึกขออนุญาตใหไปจายเช็คตอสํานักปลัดทราบ เพราะจะเช็คไดวาใช
งานวันไหนบาง

ปลัด อบต.

มีคนแจงวาเวลานักการภารโรงเวลาไปจายเช็คแลว บางวันเอารถไปจอดไวทีบานแลวไป
นอน ๒ -๓ ชั่วโมง

นักการภารโรง

ไมจริงครับ ถาจริงถายรูปมาเปนหลักฐานไดเลยครับ

ปลัด อบต.

๓.๖ โครงการที่ ส ภา อบต. อนุ มั ติ ต อ งเร ง ดํ า เนิ น การในทุ ก ส ว นงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยเฉพาะโครงการจายขาดเงินสะสม

ผอ.กองคลัง

โครงการจ า ยขาดเงิ น สะสม ขณะนี้ มี ป ญหาเรื่ องการส ง มอบพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ ซึ่ ง ไม
สามารถเขาดําเนินการได เพราะอันที่จริงตองผานการพิจารณาจากสภาดวย
ปลัด อบต....

-5ปลัด อบต.

โครงการในขอบัญญัติของกองคลัง มีอะไรบางที่ตองดําเนินการ

ผอ.กองคลัง

มีโครงการภาษีเคลื่อนที่กับโครงการแผนที่ภาษี

ปลัด อบต.

ขอให ทําสื่ อประชาสั มพั น ธ และประชาสั ม พั น ธ การลงพื้ น ที่ ให ป ระชาชนทราบ ส ว น
โครงการแผนที่ ภาษี ปนี้ไดขาวจะตองดํ าเนินการให สามารถใช งานได จริ ง กองช างมี
โครงการที่ตองดําเนินการอะไรบาง

ผอ.กองชาง

มีโครงการกอสรางอาคาร อบต. และโครงการถนนครับ

ผอ.กองคลัง

๓.๗ โครงการขยะที่ขอขยายระยะเวลาโครงการใกลจะครบกําหนดแลว
ไมทราบวาผูรับผิดชอบจะดําเนินการอยางไร

นักวิเคราหฯ

ขณะนี้ เ ป น การติ ด ตามโครงการ ที่ ยั ง เหลื อ อยู คื อ การส ง มอบอุ ป กรณ ใ นโครงการ
เกี่ยวกับพื้นที่ที่จะตั้งอุปกรณบางสวน

ปลัด อบต.

๓.๘ ติดตามการดําเนินการกองทุน สปสช. ดําเนินการอยางไรบาง

นักพัฒนาชุมชน

ยังไมมีการดําเนินการใดๆ เลย

ปลัด อบต.

ขอใหดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนดวย

นักพัฒนาชุมชน

แตมีขอสงสัยเกี่ยวกับตําแหนงเลขานุการกองทุนวา ขณะนี้ใครเปนเลขาฯ กองทุนอยูกัน
แน เพราะในระบบชื่อยังเปนธวัชอยู ไมรูวามีคําสั่งเปลี่ยนแปลงใหเปนเลขานุการกองทุน
หรือยัง

ปลัด อบต.

๓.๙ โครงการสภาเด็ก และโรงเรียนผูสูงอายุ ขอใหเรงดําเนินการดวย

นักพัฒนาชุมชน

รับทราบ

ปลัด อบต.

๓.๑๐ เรื่องอาคารสํานักงาน อบต. ขณะนี้ใกลเสร็จเรียบรอยแลว ตามสัญญาวันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๐ แตนาจะไมสามารถสงมอบงานทั้งหมดไดทันตามสัญญา
ผอ.กองคลัง...
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ผอ.กองคลัง

เรื่องการขอขยายเวลา จะตองมีมติ ครม. เกี่ยวกับการอนุญาตใหขยายเวลาได เชน กรณี
เกิดภัยพิบัติ เปนตน ซึ่งก็แลวแตผูรับจางจะหาวิธีการขอขยายเวลา และจะตองเปนลาย
ลักษณอักษรเทานั้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมี

ปดประชุม

เวลา ๑๑.30 น.

ภัทธิวลั ย ดํารงกูล
(นางภัทธิวัลย ดํารงกูล)
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ฌานนท พรหมวิรัตน
(นายฌานนท พรหมวิรัตน)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต.

ผูตรวจรายงานการประชุม

รัตนาพร เทพษร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร เทพษร)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี

