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รายงานการประชุมประจำเดือน 
ผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

ครั้งที่  3/2563 
วันอังคารที่  10  มีนาคม  2563  เวลา  09.30 น.  

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

เริ่มประชุม  เวลา 11.00 น. 
ประธาน  นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิด

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 และดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1. แจ้งกำหนดการจัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นประจำปี 2563  
เพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่า
ฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี  

2. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย”  
ประจำปี 2563  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  22  มิถุนายน 2553  กำหนดให้
วันที่ 18  มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถ่ินไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้ง
สุขาภิบาลท่าฉลอมข้ึนเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศ
ไทย  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) 

เพ่ือเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่บทบาท  
ภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ี
แก้ไขจนถึงปัจจุบัน มาตรา 50 มาตรา 51 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงได้จัดกิจกรรมเนื่อง
ใน “วันท้องถิ่นไทย” ขึ้นโดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดถนน 
ทางเดิน ทางเท้า ที่สาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  บริเวณ
ถนนสายบ้านโง้ง-อินทร์ไตรย์ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และจิตอาสา ในวันที่ 
4  มีนาคม 2563  จึงขอขอบคุณทุกท่านในการดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จไป
ด้วยดี 

ความเห็น/มติที่ประชุม     รับทราบ      
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
1. สำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงาน 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
- การลงทะเบียนระบบสารบรรณกลางในระบบ E-Office  

                                         
 

- การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  

                                         
 

- จัดทำเอกสารซื้อ-จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

  
 

  

https://www.yotathai.com/passadu/act-gprocurement-60
https://www.yotathai.com/passadu/act-gprocurement-60
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- รายงานค่าไฟฟ้าเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

                                          
 

- รายงานข้อมูลสถิติผู้จองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

 
- จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ระหว่างวันที่ 6-7 

กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน  3,886  ฉบับ 
- แจ้งรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินที่ 1  (ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  ซึ่งอำเภอประจันตคามได้
แจ้งตามหนังสือที่ ปจ 0023.10/ว123 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563 ส่งแบบสรุปรายงานผลการประเมินประเมินผู้บริหารองค์การ 
(ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมิน
ที่ 1  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) โดยมี
ประเด็นกาประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

1. การลดพลังงาน 
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
3. การประหยัดงบประมาณ 
4. การกำกับดูแลเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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5. ภาวะผู้นำ 
6. ระบบการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานของ

องค์กร 
7. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
8. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
9. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

โดยสำนักงาน ก.พ.ร.สรุปผลการประเมินในภาพรวมของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,851 คน มีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 82.70 คะแนน ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินเฉลี่ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (77.35 คะแนน)  

1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ข้อมูลการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                     
- บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (E-plan) ประจำปี 

2563 จำนวน 75 โครงการ จากทั้งหมด 112 โครงการ  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   - ภายในเดือนมีนาคมจะบันทึกให้ครบ  112  โครงการ 

1.3  งานการเจ้าหน้าที่ 
- ขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง ให้ลาออกจากราชการ

ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  1  ราย  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  2  ราย 

- ขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จำนวน  1  ราย 

- วันที่  2-28 กุมภาพันธ์ 2563 นักทรัพยากรบุคคลเข้ารับการอบรม 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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1.4 งานประชาสัมพันธ์ 
- สรุปข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  

                                           
 

1.5 งานนิติการ 
- สรุปข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่างๆ 

  
- การดำเนินคดีผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง จำนวน  1 เรื่อง 
- การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

1.6 งานกิจการสภา 
- การจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1  จำนวน  1 ครั้ง 

1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- วันที่  2-21 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เข้ารับการอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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- สรุปข้อมูลการช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆ และการช่วยเหลือด้านอื่นๆ 

         
 

- สรุปข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

          
 

- โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกในการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกันมิให้เกิดไฟป่าในพ้ืนที่ เพราะการเกิดไฟป่า
แต่ละครั้ง เป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาศาล เกิด
มลภาวะทางอากาศและอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย งานป้องกันและบรรเทา
ได้จัดโครงการฯ  ขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2563  ณ วัดอินทร์ไตรย์ธิดาราม  
หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  

ปลัดเทศบาล  ให้แต่ละกองไปรวบรวมสถิติแต่ละงานในแต่ละกองเพ่ือรายงานนายกทราบในการ 
   ประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป 
ความเห็น/มติที่ประชุม     รับทราบ      
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2. กองคลัง รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- งานธุรการ การเงินและบัญชี 
แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) รับรองงบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 20 ก.พ. 63 ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารและ
ประสานงานจากกองต่าง ๆ 
การเงินการคลังตัดยอด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 29260748.50 บ 

    -งานพัสดุ 
งานจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 ประกาศ 3    
โครงการ  ประกวดราคา 5  โครงการ 
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 16 ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนาม 
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 5  อยู่ระหว่างอุทร 
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 8 อยู่ระหว่างอุทร 
โครงการที่เอลฟันติค อยู่ระหว่างพิจารณา 
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน ทำราคากลางในระบบประธานลืมรหัส 
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในขั้นตอนทำรายงานร่าง   
ขอบเขต 
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอยู่ในขั้นตอนทำรายงานร่างขอบเขต 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังเทศบาลเสนอนายกทบทวนคำสั่ง 
วันที่ 12 มีนาคม เสนอคณะกรรมการประเมินจำหน่ายทรัพย์สิน 8       
ชนิด จำหน่ายชุดแรก วันที่ 11 เสนอขอจำหน่าย 

          -งานพัฒนารายได ้
          งานจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 7600 แปลง 
          งานบันทึก ผดส.3 4259 แปลง 
          งานที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีนาคมเริ่มคีย์ข้อมูลรายชื่อ 

ออกเก็บภาษีร่วมกับโครงการเวทีประชาคม 17 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 
2563 ร่วมกับกองสวัสดิการ 

ความเห็น/มติที่ประชุม    รับทราบ      
ปลัดเทศบาล -โครงการของงานพัสดุมีปัญหาให้รายงานปลัดทราบโดยเร็ว 
 

3.  กองช่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน 
1. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ไตรมาสที่ 1 

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 
2. รายงานรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ไตรมาสที่ 2 

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 
ความเห็น/มติที่ประชุม    รับทราบ       
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4. กองการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน 
-งานบริหารการศึกษา แผนงานเดือนมีนาคม และเมษายน 2563 
1. กำหนดรับสมัครเด็กเล็กอายุ 2-3 ขวบ ถึง 16 พฤษภาคม 2563 สมัครที่
กองการศึกษา 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเสนอให้ปิดศูนย์เด็กเพ่ือควบคุมไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการ
ล้างทำความสะอาดทุกศูนย์ ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2563 
-งานกีฬา/นันทนาการแผนงานมีนาคม และเมษายน 2563  
จำนวน 4 โครงการ 
1.โครงการแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอล และฟุตบอลต้านยาเสพติดเนื่อง 
จากช่วงนี้เป็นช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 20190 จึงแจ้งเลื่อนการจัด
กิจกรรมไม่มีกำหนด 
2.สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วน
ราชการอำเภอประจันตคามมติที่ประชุมอำเภอได้ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่วัน
ไหลรวมใจประจันตคาม ประจำปี 2563  
3.กิจกรรมกตญัญูผู้สูงวัยเทศบาลตำบลโพธิ์งามประจำปี 2563 งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากช่วงแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019   
4. เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 กองการศึกษา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ 
พนักงานครูได้ไปศึกษาดูงาน 2 แห่ง ศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพรา
เทศบาลตำบลพรา จังหวัดระยอง และศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลสีคันทา 
จังหวัดชลบุรี  

ความเห็น/มติที่ประชุม    รับทราบ       
5. กองสวัสดิการสังคม 

1.งานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน   54  ราย 
รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  จำนวน 68 รายๆละ 600 บาท 
งานสงเคราะห์ตามนโยบายรัฐ  10 รายๆละ 9000 บาท ตรวจสอบมีการโอนเงิน
และรับเงินเรียบร้อยแล้วอีก 20 ราย อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล 
บริการผู้พิการทำบัตรใหม่ที่จังหวัด 17 ราย 
รับผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่จังหวัด 1 ราย 
2.การพัฒนา 

การขับเคลื่อนจัดระเบียบชุมชนเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ออกเวทีแผน
รับทราบความต้องการของประชาชน หมู่ 1-19  

3. 17 มีนาคม ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าที่ 
4. 17 มีนาคม ให้ความรู้เฝ้าระวังควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
5. 25 มีนาคม ประชุมกิจกรรมกลุ่มสตรี 

ความเห็น/มติที่ประชุม        รับทราบ        
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5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ติดตามรายงานคณะกรรมการที่รับเงินอุดหนุน 
เข้าร่วมประชุมรองเทินแคร์ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการในตำบล สำรวจในตำบล 15 ราย
ผู้ป่วยสูงอายุ ติดบ้านติดเตียง 
สำรวจถังขยะเนื่องจากฐานข้อมูลไม่ตรงกับงานจัดเก็บรายได้ 
ลงพื้นที่ในการประชาคมจัดทำ พรบ.ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์/พรบ.กำจัดสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย 1-19 ร่วมกับโครงการเวทีประชาคมกองสวัสดิการ 
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 ทุกหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้ 
ขอขอบคุณเพ่ือนพนักงานในการร่วมมือเข้าร่วมอบรมโครงการควบคุมโรคไวรัสโคโร
น่า 2019 และโรคไข้เลือดออก 

ความเห็น/มติที่ประชุม         รับทราบ       
ปลัดเทศบาล       งานจัดเก็บรายไดก้ับงานสาธารณสุขปลัดจะขอเข้าไปเคลียเรื่องปัญหาถังขยะ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
1.1 แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง (INFO)  

ประธานฯ   เนื่องจากเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ต้องมีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) จากการตรวจสอบในระบบมีข้อมูลยังไม่ 
ครบถ้วน  ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนจึงขอให้ส่วนราชการทีร่ับผิดชอบ
เมนูในระบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 

ความเห็น/มติที่ประชุม    รับทราบ/มอบหมายเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการที่รับผิดชอบเข้าไปบันทึกใน 
   ระบบให้เป็นปัจจุบัน                                       

1.2 รายงานการปิดคำสั่งประจำปี 2562  
ประธานฯ   เนื่องจากตรวจพบการปิดคำสั่งในสมุดปิดคำสั่งประจำปี 2562  

ยังไม่เรียบร้อยโดยมีจำนวนคำสั่งที่ยังไม่นำมาปิดในสมุดเป็นจำนวนมาก  จึงขอให้แต่ละ
ส่วนราชการดำเนินการปิดสมุดคำสั่งให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/
กอง ควบคุมดูแลแล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4) 

ความเห็น/มติที่ประชุม  รับทราบ/แจ้งให้แต่ละกองควบคุมและให้ติดตามคำสั่งมาปิดสมุดคำสั่ง ถ้าไม่ครบ
     ปลัดจะตามผู้อำนวยการทุกกอง       

1.3 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

ประธานฯ   ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้จังหวัดแจ้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2563 เพื่อให้การจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 และยุทธศาสตร์ของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
จะต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
การฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความเป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องเพ่ิมเติมข้อมูลความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ข้อมูลภัย ความเปราะบาง ความล่อแหลม ศักยภาพ และวิเคราะห์/การ
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ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ขณะนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างการ
จัดทำข้อมูลดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 
มีนาคม 2563 

ความเห็น/มติที่ประชุม  รับทราบ         
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลที่ไม่เกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
สำนักปลัดเทศบาลร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ยกร่าง 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จำนวน  2 เรื่อง  ดังนี้ 
1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ................... 
2. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ................... 
ขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเขตตำบลโพธิ์งาม  ซึ่งดำเนินการ
ระหว่างวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่  13  มีนาคม 2563  

ความเห็น/มติที่ประชุม    รับทราบ       
    

1.4 กรอบระยะเวลาการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง / แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) 

ความเห็น/มติที่ประชุม  แจ้งติดตามทุกส่วนราชการนำส่งรายละเอียดโครงการบัญชีครุภัณฑ์ให้สำนักปลัด
                     เพ่ือดำเนินการ        
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
1. การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมของ น.ส.ประภาพร  พอดี 

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล  
2. การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมของ จ.อ.นพดล  พูลเจริญ 

หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3. การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมของ น.ส. กาญจนา  สายัญ 

หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
(ฉบับใหม่) ประกอบอัตราของกระทรวงการคลังที่นำมาใช้การเบิกจ่าย ภายใต้การ
เชื่อมโยงแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุม (ว119) (ให้เผยแพร่ในคราว
ประชุมเดือนถนัดไป) 

ปลัดเทศบาล รายงานผลงานเรื่องประปาหมู่ 9 บ้านเกาะยางใช้งบจากภัยแล้งของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่ 9 ใช้ได้ปกติและเพียงพอค่าใช้จ่ายครั้ง
นี้ 40,000 บาท และทางหมู่บ้านได้ตั้งคณะกรรมการประปาหมู่ 9 เพื่อดูแลรับผิดชอบ 
โดยนายธวัชชัย พรมจันทร์ เป็นประธาน 
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นายธวัชชัย ตัวแทนคณะกรรมการประปาหมู่บ้านขอขอบคุณท่านนายก ปลัดเทศบาล และงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์งามท่ีเข้าไปแก้ปัญหาปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่บา้นจนใช้งานได้ 100% ทำให้หมู่บ้านเกาะยางได้ใช้น้ำ 24 ชั่งโมงจากที่
ประปาใช้งานไม่ได้ใช้ได้แล้วจึงขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

ความเห็น/มติที่ประชุม   รับทราบ        
นายฉกาจ มีข้อหารือ  1. ระบบกล้องวงจรปิด CCTV อยากให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบเวลาเกิดเหตุมีผู้

มาเขียนคำร้องขอดูภาพเหตุการย้อนไม่สามารถดูได้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณอยากให้มี
ฝ่ายดูแลชัดเจนเวลาซ่อมบำรุงอยากให้ใช้งานได้ทุกตัว 
2.เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างจากท่ีได้ออกเวทีประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมาได้เสียงตอบรับอยาก
ให้เปลี่ยนจากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตเป็นไฟฟ้า LED เพ่ือความคุ้มค่างบประมาณใน
การใช้ระบบใหม่ 
3.จากการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้วสภาได้แจ้งเรื่องการจัดซื้อพัสดุฝากฝ่ายจัดซื้อ
ครั้งต่อไปให้สืบราคาหลายๆร้านเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณ 

ความเห็น/มติที่ประชุม รับทราบ   / กล้อง CCTV พัสดุกลางดูแลรับผิดชอบ     
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 
          (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาวณัชภัคร ข่วงทิพย์) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

                   (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจรายการการประชุม 
(นางสาวเอมอร สนับบุญ) 

                                                     หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 
 

                 (ลงชื่อ)                               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(เรืองชัย รุ่งศิริ) 

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
 


