
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

คร้ังท่ี 2/2556  ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 

วันจันทรท่ี   30  พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 15.00  น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก  นอยพิทักษ  นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป  จือวงษ   รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห  บุญนํา   รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง   เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร  ปลัด อบต.คลองใหม 

6. น.ส.ธิรดารินทร แกวเจริญ  หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา  แสงงาม   รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ  ทําสวน   รก.ผอ.กองชาง  

9. นายรัฐวิชญ  แสงอิทธิวัสส  นักวิชาการศึกษา  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ  บุคลากร  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   นักพัฒนาชุมชน  

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  

 7.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 8.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาหนาที่พัสดุ  

 9.นายนเรศ  นามวงคอภิชาต  นายชางโยธา  

 10.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา 
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ผูเขามาประชุม  20 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    20  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก  นอยพิทักษ  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2555  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 

กอนเขาวาระการประชุม  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

-  ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

-  ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่ประชุม 

ประธานฯ  -ผมขอขอบคุณพนักงานทุกทานที่ใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีเสมอมา 

-การประชุมพนักงานสวนตําบลตอไปน้ีจะประชุมทุกเดือน ถาผมติดธุระจะใหรอง

นายกเปนผูดําเนินการประชุมแทน 

-เรื่องการจัดงานวันลอยกระทง  ขอใหพนักงานสวนตําบลทุกทานชวยกัน             

จัดเตรียมงานและสถานที่ใหพรอมตอนน้ีการทํางานเปนอยางไรกันบาง 

ปลัด -ในเรื่องของการทํางานเราจะดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ  

2555- 2557  เปนการวางแผนงานและกําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงคของ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  ทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุค

เทคโนโลยี  โดยอาศัยความรูและประสบการณในการทํางานเปนขอมูลเบื้องตน

ตลอดจนปญหาที่เกิดข้ึนในองคกร  นํามาวิเคราะหหาสาเหตุ 

 ของปญหา  จะทําการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  โดยผูบังคับบัญชา

หมั่นตรวจติดตามอยางใกลชิด  และใหมีการประเมินผลการพัฒนา 

 เมื่อผานการประเมินผลแลวถือวาผูน้ันไดรับการพัฒนาแลว  การดําเนินการ โดย  

 ประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนเกณฑในการกําหนดกรอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน

ของแตละบุคคลตามตัวช้ีวัดดังน้ี 

1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 

3. การฝกอบรม 

4. การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  ตลอดจนการติดตามและประเมินผล 
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-เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ใหพนักงานสวนตําบลทุกคนทํางาน

ตามหนาที่ของตนเองใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

องคกร  และเราจะประชุมพนักงานสวนตําบลทุกเดือน เมื่อพนักงานทุกคนทํางานไป

แลวมีปญหาติดขัดอยางไรขอใหแจงใหที่ประชุมไดรับทราบถึงปญหา  และแกไขให

เหมาะสมตอไป 

ประธานฯ -ตามที่ปลัดไดแจงใหพนักงานสวนตําบลทุกคนไดทราบรายละเอียดตาง ๆ ในการ

กําหนดกรอบตัวช้ีวัดเพื่อพัฒนาบุคลากร  ตอไปเราจะประชุมพนักงานทุกคนเพื่อ

ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานในแตละสวนราชการวาการทํางานของพนักงาน

สวนตําบลทุกคนเปนอยางไร  ขอใหนําขอมูลช้ีแจงในที่ประชุมดวย 

 -เรื่องการเลื่อนข้ันเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ที่ไดประกาศใหพนักงานสวน

ตําบลทุกคนไดรับทราบถึงผลการเลือนข้ันเงินเดือนของคณะกรรมการกลั่นกรองและ

ประเมินผลการปฎิบัติงานของทุกคนอยูในเกณฑดี ขอใหพนักงานสวนตําบลทุกคนทํา

หนาที่ใหดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ปลัด -เรื่อง  การปฏิบัติตามแนวช้ีวัดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการ   เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําป งบประมาณ 

พ.ศ.2556   

 -ดวยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐมไดกําหนดใหจัดทําตัวช้ีวัด

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบ

แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2556 แสวเสนอใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐมพิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2555 เจาหนาที่

ดําเนินการเรียบรอยแลว  โดยไดเสนอโครงการลดข้ันตอนเกี่ยวกับการขออนุญาต

กอสราง ซึ่งผานความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดนครปฐมแลว  ทั้งน้ีเจาภาพหลัก 

คือ กองชางจึงขอใหผูที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการและ

ระยะเวลาการปรับลดข้ันตอนที่กําหนดไว  ทั้งน้ีเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

และเกิดความรวดเร็ว 

ประธานฯ -เรื่องการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการ  

 ผมขอใหหัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ   ชวยรายงานผลการดําเนินงานในชวง

เดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผานมาดวยครับ 

น.ส.บุษกร  โรจนเลิศ -ในสวนของสํานักงานปลัด อบต. ดานงานนโยบายและแผน 

เจาหนาที่วิเคราะหฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เพื่อใหสอดคลองกับการ

ดําเนินโครงการตาง ๆ ทั้งที่จะดําเนินการเองและที่อุดหนุนใหหนวยงาน/องคกรอื่น

ดําเนินการให  และยังจัดประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนสามป (พ.ศ. 
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2555-2558)  ขององคการบริหารสวนสวนตําบลคลองใหม ในชวงกลางเดือน มีนาคม

ที่จะถึงน้ี 

ปลัด -การจัดประชุมขอใหประสานผูนําชุมชนใหนําชาวบานเขารวมดวยเพื่อใหการนําเสนอ

ปญหาและความตองการเปนไปอยางทั่วถึงและสอดคลองกับขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนในแต

ละพื้นที่ โดยขอใหทุกกองจัดกิจกรรมออกใหบริการประชาชนรวมในโครงการดังกลาว  

ทั้งน้ีใหมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงและกําหนดชวงเวลาจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม  

มติที่ประชุม รับทราบ  

บุคลากร                    -ในสวนของบัตรประจําตัวพนักงานใหกําชัดพนักงานในสังกัดทุกคนแขวนบัตรทุกครั้ง

ที่มาปฏิบัติงาน  และการลาปวย  ลากิจหรือลาผักผอน  ขอใหเสนอใบลาใหเปนไป

ตามที่กําหนดไว  หากไมปฏิบัติตามจะถือวาขาดราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ปลัด -ขอใหพนักงานที่ใชรถไมวาจะเปนรถจักรยานยนตหรือรถยนตชวยกันดูแลรักษารถที่

ตนขับดวย  หากพบวาอะไหลสวนใดชํารุดก็ใหดําเนินการซอมแซม  เพื่อชวยยืดอายุ

การใชงาน  สําหรับการใชรถขอใหเปนไปดวยความระมัดระวังอยาประมาท  ควรมี

การขออนุญาตใชรถทุกครั้ง  เพราะกรณีเกิดอุบัติเหตุ  ตองมีการสอบสวนพนักงานขับ

รถและผูขอใชรถ  การใชนํ้ามันเช้ือเพลิงขอใหเปนไปดวยความประหยัด 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ผอ.กองคลัง -ในกองคลัง  ไดดําเนินการใหบริการใหบริการจัดเก็บภาษีอยางตอเน่ือง 

 เน่ืองจากขณะน้ีมีผูมาย่ืนเสียภาษีจํานวนมาก  จึงขอใหเจาหนาที่ทุกทานใหบริการ

ดวยความเต็มใจ  ชวยกันแนะนําผูมาใชบริการและใหบริการดวยความย้ิมแยม  

แจมใส  พูดจาสุภาพ  เพราะการใหบริการประชาชนคือหนาที่หลักของขาราชการ

ลูกจางประจําพนักงานจางทุกคน และขอใหชวยกําชับพนักงานในสังกัดมิใหนําอาหาร

เขามารับประทานในหองทํางานชวงเวลาราชการเปนอันขาด 

 -ดานงานพัสดุ  ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดหาพัสดุประจําป พ.ศ.2556 

ที่แตละสวนราชการเสนอมาเปนระยะอยางตอเน่ือง  ทั้งน้ีเพื่อใหการทํางานดานการ

จัดซื้อ/จัดจางเกิดการกระจายตัวตลอดปงบประมาณ  จึงขอใหทุกกองตรวจสอบ

แผนการจัดหาพัสดุและดําเนินการใหสอดคลองตามหวงระยะเวลาที่กําหนดไวดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ปลัด -การรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ  ผูปวยเอดสและผูพิการ ขอใหมีการดําเนินการใหทุก

หมูบาน  และยึดระเบียบในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด  สําหรับขอมูลของผูที่ข้ึน

ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพทั้งผูสูงอายุผูพิการและผูปวยเอดส  ควรมีการติดตาม 
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          ขอมูลอยางตอเน่ือง  เพื่อปองกันความผิดพลาดในการจายเบี้ยยังชีพในแตละเดือน

ดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ประธานฯ -ผมขอใหทุกสวนราชการต้ังใจทํางานอยางเต็มความรูความสามารถมีความโปรงใส  

ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน  เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผลตอสวนรวม  และองคกร โดยการทํางานขอใหมีการประสานงานและ

เสนองานใหเปนไปตามสายการบังคับบัญชา  หัวหนางานควรมีการติดตามงานเปน

ระยะ อยาปลอยปละละเลยจนทําใหการทํางานเกิดความลาชาและเกิดความเสียหาย

ตอทางราชการ  และการใหบริการประชาชนขอใหทําดวยความเต็มใจ  สุภาพ  ออน

นอม  ย้ิมแยมและทํางานดวยความถอยที่ถอยอาศัยกัน  ยึดการทํางานตามหลักการ

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี   หองทํางานขอใหมีความสะอาด  เปนระเบียบตามหลัก 

5 ส 

ปลัด -ผมขอกําชับใหหัวหนาสวนราชการควบคุม/ดูแลบุคลากรในสวนของทาน โดยในการ

สั่งงานหรือมอบหมายงานใด ๆ ขอใหมีความชัดเจนและการทํางานใหยึดการทํางานให

เปนไปตามข้ันตอน  และระยะเวลาในการปรับลดข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละงาน  

และปฏิบัติตนตามประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ อบต. เพราะการ

ทํางานตองมีระเบียบวินัยทั้งตอตนเองและผูมารับบริการ  สําหรับการมาปฏิบัติงาน

ขอใหมาตรงตอเวลา ชวงเวลาทํางานคือ 08.30-16.30 น. และควรมาทํางานกอนเวลา

เพื่อเตรียมความพรอมกอนถึงเวลาทํางาน  หากตองการออกไปนอกสถานที่ราชการใน

เวลาทํางานขอใหย่ืนใบอนุญาตออกนอกสถานที่ใหผูบังคับบัญชาทราบดวย  อีกทั้งใน

การจัดกิจกรรมตาง ๆ  รวมถึงรัฐพิธีขอใหพนักงานสวนตําบลทุกคนเขารวมและ

ชวยกันทํางานทุกครั้ง  เพราะเปนตัวช้ีวัดตัวหน่ึงในการพิจารณาเลื่อนระดับและเลื่อน

ข้ันเงินเดือน  พนักงานจางก็เชนเด่ียวกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ประธานฯ -ผูใดจะเสนอเรื่องตอที่ประชุมอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอปดการประชุมเพียงเทาน้ี

ครับ 

ปดประชุมเวลา 16.30 น.  

 

   

ลงช่ือ                                      ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

         บุคลากร 
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ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                         (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

              นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

คร้ังท่ี 3/2556  ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 

วันจันทรท่ี   27  ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00  น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก  นอยพิทักษ  นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป  จือวงษ   รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห  บุญนํา   รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง   เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร  ปลัด อบต.คลองใหม  

6. น.ส.ธิรดารินทร แกวเจริญ  หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา  แสงงาม   รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ  ทําสวน   รก.ผอ.กองชาง  

9. นายรัฐวิชญ  แสงอิทธิวัสส  หัวหนาฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   นักพัฒนาชุมชน  

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  

 7.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 8.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาหนาที่พัสดุ  

 9.นายนเรศ  นามวงคอภิชาต  นายชางโยธา  

 10.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา 
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ผูเขามาประชุม  20 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    20  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก  นอยพิทักษ  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือนธันวาคม  2555  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 

กอนเขาวาระการประชุม  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

-  ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

-  ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่ประชุม 

ประธานฯ  -ผมขอขอบคุณพนักงานทุกทานที่ใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีเสมอมา 

   -การประชุมพนักงานสวนตําบลตอไปน้ีจะประชุมทุกเดือน ถาผมติดธุระจะใหรอง  

   นายกเปนผูดําเนินการประชุมแทน  

-เรื่องการจัดงานวันลอยกระทง  ตองขอบคุณพนักงานสวนตําบลทุกทานที่ชวยกัน             

จัดเตรียมงานใหสําเร็จลุลวงดวยดีตอนน้ีการทํางานเปนอยางไรกันบาง 

ปลัด -ในเรื่องของการทํางานเราจะดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ  

2555- 2557  เปนการวางแผนงานและกําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงคของ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  ทันตอเหตุการณ และการ

เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี  โดยอาศัยความรูและประสบการณในการทํางานเปน

ขอมูลเบื้องตนตลอดจนปญหาที่เกิดข้ึนในองคกร  นํามาวิเคราะหหาสาเหตุ 

 ของปญหา  และยังนํามาติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  โดย

ผูบังคับบัญชาหมั่นตรวจสอบและติดตามอยางใกลชิด เชนใหมีการประเมินผลการ

พัฒนา เมื่อผานการประเมินผลแลวถือวาผูน้ันไดรับการพัฒนาแลว  การดําเนินการ 

โดยประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนเกณฑในการกําหนดกรอบตัวช้ีวัดผลการ

ปฏิบัติงานของแตละบุคคลตามตัวช้ีวัดดังน้ี 

 1.การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 

3. การฝกอบรม 

4. การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  ตลอดจนการติดตามและประเมินผล 
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-เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ใหพนักงานสวนตําบลทุกคนทํางาน

ตามหนาที่ของตนเองใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

องคกร  จะมีการประชุมพนักงานสวนตําบลทุกเดือน เมื่อพนักงานทุกคนทํางานไป

แลวมีปญหาติดขัดอยางไรขอใหแจงใหที่ประชุมไดรับทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึนจะไดทํา

การแกไขปญหารวมกันตอไป 

ประธานฯ -ตามที่ปลัดไดแจงใหพนักงานสวนตําบลทุกคนไดทราบรายละเอียดตาง ๆ ในการ

กําหนดกรอบตัวช้ีวัดเพื่อพัฒนาบุคลากร  ตอไปจะประชุมพนักงานทุกคนเพื่อติดตาม

และรายงานผลการดําเนินงานในแตละสวนราชการวาการทํางานของพนักงานแตละ

สวนทุกคนทํางานเปนอยางไร  ขอใหนําขอมูลช้ีแจงในที่ประชุมดวย 

ปลัด -เรื่อง  การปฏิบัติตามแนวช้ีวัดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการ   เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําป งบประมาณ 

พ.ศ.2556   

 -ดวยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐมไดกําหนดใหจัดทําตัวช้ีวัด

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบ

แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2556 แลวเสนอใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐมพิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2555 เจาหนาที่

ดําเนินการเรียบรอยแลว  โดยไดเสนอโครงการลดข้ันตอนเกี่ยวกับการขออนุญาต

กอสราง โดยมอบใหกองชางเปนผูดูแลรับผิดชอบเอกสารสงใหหัวหนาสํานักปลัด 

ประธานฯ -เรื่องการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการ  

 ผมขอใหหัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ   ชวยรายงานผลการดําเนินงานในชวง

เดือนมกราคม 2556 ที่ผานมาดวยครับ 

น.ส.บุษกร  โรจนเลิศ -ในสวนของสํานักงานปลัด อบต. ดานงานนโยบายและแผน 

เจาหนาที่วิเคราะหฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เพื่อใหสอดคลองกับการ

ดําเนินโครงการตาง ๆ ทั้งที่จะดําเนินการเองและที่อุดหนุนใหหนวยงาน/องคกรอื่น

ดําเนินการให  และยังจัดประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนสามป (พ.ศ. 

2555-2558)  ขององคการบริหารสวนสวนตําบลคลองใหม ในชวงกลางเดือน มีนาคม

ที่จะถึงน้ี 

ปลัด -การจัดประชุมขอใหประสานผูนําชุมชนใหนําชาวบานเขารวมดวยเพื่อใหการนําเสนอ

ปญหาและความตองการเปนไปอยางทั่วถึงและสอดคลองกับขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนในแต

ละพื้นที่ โดยขอใหทุกกองจัดกิจกรรมออกใหบริการประชาชนรวมในโครงการดังกลาว  

ทั้งน้ีใหมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงและกําหนดชวงเวลาจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม  
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มติที่ประชุม รับทราบ  

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  -ในสวนของบัตรประจําตัวพนักงานใหกําชัดพนักงานในสังกัดทุกคนแขวนบัตรทุก

ครั้งที่มาปฏิบัติงาน  และการลาปวย  ลากิจหรือลาผักผอน  ขอใหเสนอใบลาใหเปนไป

ตามที่กําหนดไว  หากไมปฏิบัติตามจะถือวาขาดราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ปลัด -ขอใหพนักงานทุกคนดูแลรักษารถที่ตนเองใช  หากพบวาอะไหลสวนใดชํารุดก็ให

ดําเนินการซอมแซม  เพื่อชวยยืดอายุการใชงาน  สําหรับการใชรถขอใหเปนไปดวย

ความระมัดระวังอยาประมาท  ควรมีการขออนุญาตใชรถทุกครั้ง  เพราะกรณีเกิด

อุบัติเหตุ  ตองมีการสอบสวนพนักงานขับรถและผูขอใชรถ  การใชนํ้ามันเช้ือเพลิง

ขอใหเปนไปดวยความประหยัด 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ผอ.กองคลัง -ในกองคลัง  ไดดําเนินการใหบริการใหบริการจัดเก็บภาษีอยางตอเน่ือง 

 เน่ืองจากขณะน้ีมีผูมาย่ืนเสียภาษีจํานวนมาก  จึงขอใหเจาหนาที่ทุกทานใหบริการ

ดวยความเต็มใจ  ชวยกันแนะนําผูมาใชบริการและใหบริการดวยความย้ิมแยม  

แจมใส  พูดจาสุภาพ  เพราะการใหบริการประชาชนคือหนาที่หลักของขาราชการ 

ลูกจางประจํา และลูกจางทุกคน   

 -ดานงานพัสดุ  ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดหาพัสดุประจําป พ.ศ.2556 

ที่แตละสวนราชการเสนอมาเปนระยะอยางตอเน่ือง  ทั้งน้ีเพื่อใหการทํางานดานการ

จัดซื้อ/จัดจางเกิดการกระจายตัวตลอดปงบประมาณ  จึงขอใหทุกกองตรวจสอบวา

งานใดยังไมดําเนินการใหทําใหเรียบรอย  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ปลัด -การรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ  ผูปวยเอดสและผูพิการ ขอใหมีการดําเนินการใหทุก

หมูบาน  และยึดระเบียบในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด  สําหรับขอมูลของผูที่ข้ึน

ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพทั้งผูสูงอายุผูพิการและผูปวยเอดส  ควรมีการติดตาม 

          ขอมูลอยางตอเน่ือง  เพื่อปองกันความผิดพลาดในการจายเบี้ยยังชีพในแตละเดือน

ดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ประธานฯ -ผมขอใหทุกสวนราชการต้ังใจทํางานอยางเต็มความรูความสามารถมีความโปรงใส  

ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน  เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผลตอสวนรวม  และองคกร โดยการทํางานขอใหมีการปาระสานงานผล

เปนไปตามสายการบังคับบัญชา  หัวหนางานควรมีการติดตามงานเปนระยะ อยา

ปลอยปละละเลยจนทําใหการทํางานเกิดความลาชาและเกิดความเสียหายตอทาง

ราชการ  และการใหบริการประชาชนขอใหทําดวยความเต็มใจ  สุภาพ  ออนนอม   
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  ย้ิมแยมและทํางานดวยความถอยที่ถอยอาศัยกัน  ยึดการทํางานตามหลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี  หองทํางานขอใหมีความสะอาด  เปนระเบียบตามหลัก 5 ส 

ปลัด -ผมขอกําชับใหหัวหนาสวนราชการควบคุม/ดูแลบุคลากรในสวนของทาน โดยในการ

สั่งงานหรือมอบหมายงานใด ๆ ขอใหมีความชัดเจนและการทํางานใหยึดการทํางานให

เปนไปตามข้ันตอน  และระยะเวลาในการปรับลดข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละงาน  

และปฏิบัติตนตามประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ อบต. เพราะการ

ทํางานตองมีระเบียบวินัยทั้งตอตนเองและผูมารับบริหาร  สําหรับการมาปฏิบัติงาน

ขอใหมาตรงตอเวลา ชวงเวลาทํางานคือ 08.30-16.30 น. และควรมาทํางานกอนเวลา

เพื่อเตรียมความพรอมกอนถึงเวลาทํางาน  หากตองการออกไปนอกสถานที่ราชการใน

เวลาทํางานขอใหย่ืนใบอนุญาตตออกนอกสถานที่ใหผูบังคับบัญชาทราบดวย  อีกทั้ง

ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  รวมถึงรัฐพิธีขอใหพนักงานสวนตําบลเขารวมและชวยกัน

ทํางานทุกครั้ง  เพราะเปนตัวช้ีวัดตัวหน่ึงในการพิจารณาเลื่อนระดับและเลื่อนข้ัน

เงินเดือน  พนักงานจางก็เชนเด่ียวกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ประธานฯ ผูใดจะเสนอเรื่องตอที่ประชุมอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอปดการประชุมเพียงเทาน้ี

ครับ 

ปดประชุมเวลา 16.30 น.  

   

                ลงช่ือ                              ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                         (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

              นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 



รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

คร้ังท่ี 4/2556  ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2556 

วันจันทรท่ี   27 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 15.00  น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก  นอยพิทักษ  นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป  จือวงษ   รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห  บุญนํา   รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง   เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร  ปลัด อบต.คลองใหม  

6. น.ส.ธิรดารินทร แกวเจริญ  หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา  แสงงาม   รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ  ทําสวน   รก.ผอ.กองชาง  

9. นายรัฐวิชญ  แสงอิทธิวัสส  หัวหนาฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   นักพัฒนาชุมชน  

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   บุคลากร  

 7.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 8.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาพนักงานพัสดุ  

 9.นายนเรศ  นามวงคอภิชาต  นายชางโยธา  

 10.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา 
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ผูเขามาประชุม  20 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    20  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก  นอยพิทักษ  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือนมกราคม  2556  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 

เร่ิมการประชุม  เวลา   15.00  น.  

   -เมื่อที่ประชุมฯ ครบองคประชุมฯ แลวนายเอนก  นอยพิทักษ  นายกอบต.ฯ  

            กลาวเปดประชุมฯ โดยมีระเบียบวาระดังตอไปน้ี  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานฯ  แจงตอท่ีประชุมฯ  ทราบ 

นายกอบต.  -อยากใหหัวหนาสวนราชการกําชับพนักงานในสังกัดทุกคนใหปฎิบัติงานใหเปนไปตาม

ระเบียบอยางเครงครัด 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังท่ี ท่ี 3/๒๕๕6 วันท่ี  27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ระเบียบวาระท่ี๓ เร่ืองการปฏิบัติตามแนวตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป

งบประมาณพ.ศ. 2556 

ปลัด อบต.  -ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดจัดทําตัวช้ีวัดประเมิน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทน

อื่นเปนกรณีพิเศษประจําปงบประมาณ2556 เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานจึง

ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรายงานผลการดาเนินงานในชวงเดือนที่ผานมารวมถึง

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานดวย 

หัวหนาสํานักปลัด -สําหรับการดําเนินการในชวงเดือนที่ผานมายังไมพบปญหา /อุปสรรคในการ

ดําเนินการโดยไดดําเนินการในสวนที่รับผิดชอบใหอยูภายในระยะเวลาที่กําหนดและ

ไดรวบรวมเอกสารในการดําเนินการแตละข้ันตอนไวอยางชัดเจนเพื่อเปนขอมูลในการ

ประเมินชวงสิ้นป 
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ปลัด อบต. -ขอใหผูรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการและระยะเวลาการปรับลด

ข้ันตอนที่กําหนดไว ทั้งน้ีเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็ว 

และขอช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติและจัดเตรียมเอกสารตามตัวช้ีวัด ในมิติที่ 1 มิติดาน

ประสิทธิผลตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมีหลักเกณฑกําหนด

เรื่องการดําเนินการจัดทําแผนสามปของ อปท. ซึ่งไดแกความถูกตองสมบูรณ

ดําเนินการตามระเบียบ สามารถเปรียบเทียบรอยละความสําเร็จในการดําเนินการตาม

แผนที่วางไว และมีการติดตามในรูปของคณะกรรมการอยางเปนระบบ มีการประชุม 

มีการประกาศใชภายในกําหนด ซึ่งในหัวขอน้ีขอมองใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย

และแผนเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของมิติที่ 2  มอบให

ทุกสวนราชการชวยกันดู มติที่ 3 มอบใหกองคลังเปนผูรวบรวมเอกสาร มิติที่ 4 มอบ

ใหบุคลากรและหัวหนาสํานักปลัด 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ 

นายกอบต. -ผมขอใหหัวหนาสวนราชการทุกกองชวยรายงานผลการดําเนินงานในชวงเดือน 

มกราคม  2556 ที่ผานมาดวยครับ 

บุคลากร -ดานงานบริหารงานบุคคลไดดําเนินการ ดังน้ี 

ไดรับเรื่องการโอน(ยาย) รายนายสุขสรรณ  จันทรแจง ตําแหนง เจาหนาที่การประปา 

ระดับ 2 โดยไดผานมติที่ประชุมแลวในเดือน ธันวาคม 2555 

         เปนที่เรียบรอยแลว 

ท่ีประชุม รับทราบ   

นายกอบต.  -การปฏิบัติงานขอใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนมาปฏิบัติงาน 

ใหตรงเวลาการลงเวลาปฏิบัติราชการขอใหลงเวลาตามจริงและลงเวลากลับทุกครั้ง

การออกไปทาธุระนอกสถานที่ราชการในเวลาทํางานขอใหขออนุญาตกอนออกไปทุก

ครั้งการลาพักผอน/ลากิจขอใหย่ืนเสนอใบลาลวงหนา 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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หัวหนาฝายการเงินและบัญชี -ดวยกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕ และใหมีผลบังคับใชต้ังแต

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยไดกําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการตามระเบียบดังกลาว ขอ ๑๓ ขอ ๑๖ ขอ ๑๘ ขอ ๒๒ ขอ ๒๖ 

ขอ ๓๓ ขอ ๔๙ ขอ ๕๑ ขอ ๕๕ เสร็จเรียบรอยแลวรายละเอียด 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ผูอํานวยการกองชาง      -ในสวนของกองชางดําเนินการควบคุมการกอสรางตางๆ ทั้งโครงการ 

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินการแกไขปญหาเรื่อง 

รองเรียน 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

นายก อบต.  -  มีทานใดมีเรื่องอะไรอีกหรือไม  

ที่ประชุม                    -  ไมมี 

นายก อบต.  -  เมื่อไมมี  ผมขอปดประชุมฯ  ในวันน้ีเพียงเทาน้ี  

เลิกประชุม      เวลา  16.30  น. 

   

                ลงช่ือ                              ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                         (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

              นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 



องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

คร้ังท่ี 5/2556  ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2556 

วันจันทรท่ี   27 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 เวลา 15.00  น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก  นอยพิทักษ  นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป  จือวงษ   รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห  บุญนํา   รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง   เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร  ปลัด อบต.คลองใหม  

6. น.ส.ธิรดารินทร แกวเจริญ  หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา  แสงงาม   รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ  ทําสวน   รก.ผอ.กองชาง  

9. นายรัฐวิชญ  แสงอิทธิวัสส  หัวหนาฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   นักพัฒนาชุมชน  

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   บุคลากร  

 7.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 8.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาพนักงานพัสดุ  

 9.นายนเรศ  นามวงคอภิชาต  นายชางโยธา  

 10.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา 
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ผูเขามาประชุม  20 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    20  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก  นอยพิทักษ  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือนกุมภาพันธ  2556  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 

เร่ิมการประชุม  เวลา   15.00  น.  

   -เมื่อที่ประชุมฯ ครบองคประชุมฯ แลวนายเอนก  นอยพิทักษ  นายกอบต.ฯ  

             กลาวเปดประชุมฯ โดยมีระเบียบวาระดังตอไปน้ี  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานฯ  แจงตอท่ีประชุมฯ  ทราบ 

นายกอบต.  -อยากใหหัวหนาสวนราชการกําชับพนักงานในสังกัดทุกคนใหปฎิบัติงานใหเปนไปตาม

ระเบียบอยางเครงครัด 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังท่ี ท่ี 4/2556 วันท่ี  27 มกราคม พ.ศ. 2556 

ระเบียบวาระท่ี๓ เร่ืองการปฏิบัติตามแนวตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป

งบประมาณพ.ศ. 2556 

ปลัด อบต.  -ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดจัดทําตัวช้ีวัดประเมิน  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทน

อื่นเปนกรณีพิเศษประจําปงบประมาณ2556 เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานจึง

ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรายงานผลการดาเนินงานในชวงเดือนที่ผานมารวมถึง

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานดวย 

หัวหนาสํานักปลัด -สําหรับการดําเนินการในชวงเดือนที่ผานมายังไมพบปญหา /อุปสรรคในการ

ดําเนินการโดยไดดําเนินการในสวนที่รับผิดชอบใหอยูภายในระยะเวลาที่กําหนดและ

ไดรวบรวมเอกสารในการดําเนินการแตละข้ันตอนไวอยางชัดเจนเพื่อเปนขอมูลในการ

ประเมินชวงสิ้นปและไดมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบติดตามเอกสารดวย 

ปลัด อบต. -ผมขอช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติและปญหาการชะลอการเบิกจายเงินประโยชนตอบ

แทนอื่น ประจําปงบประมาณ 2555 สืบเน่ืองมาจากกระทรวงมหาไทยไดมีหนังสือ 
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หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น

สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป และ

สงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาชะลอกการจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น

เปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 ตามขอสังเกตของสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินไวกอนจนกวาจะยุติน้ัน ขณะน้ีปญหาดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งความคืบหนาในการหารือจะแจงใหทราบตอไป สําหรับ 

อบต.คลองใหม ไดเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําป 2555 

ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเรียบรอยแลว กอนที่จะไดรับหนังสือสั่งการ

ใหชะลอการเบิกจาย  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ 

นายกอบต. -ผมขอใหหัวหนาสวนราชการทุกกองชวยรายงานผลการดําเนินงานในชวงเดือน

กุมภาพันธ 2556 ที่ผานมาดวยครับ 

บุคลากร -ดานงานบริหารงานบุคคลไดดําเนินการ ดังน้ี  

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดดําเนินการประกาศสอบคัดเลือกจากสายงานผู

ปฏิบัติใหเปนผูบริหารในตําแหนง หัวหนาฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ในระหวาง

วันที่ 4 -19 กุมภาพันธ 2556 น้ัน  

ท่ีประชุม  รับทราบ   

นายกอบต.  -การปฏิบัติงานขอใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนมาปฏิบัติงาน  

ใหตรงเวลาการลงเวลาปฏิบัติราชการขอใหลงเวลาตามจริงและลงเวลากลับทุกครั้ง

การออกไปทาธุระนอกสถานที่ราชการในเวลาทํางานขอใหขออนุญาตกอนออกไปทุก

ครั้งการลาพักผอน/ลากิจขอใหย่ืนเสนอใบลาลวงหนา 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายกอบต. -ผมขอใหทุกสวนราชการต้ังใจทํางานอยางเต็มความรูความสามารถมีความโปรงใส ยึด

หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาภ และ

ประสิทธิผลตอสวนรวมและองคกร โดยการทํางานขอใหมีการประสานงาน ใหเปนไป

ตามสายการบังคับบัญชา หัวหนางานควรมีการติดตามงานเปนระยะ ยางปลอยปละ 
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ละเลยจนทําใหการทํางานเกิดความลาชาและเกิดความเสียหายตอทางราชการ และ

การใหบริการประชาชนขอใหทําดวยความเต็มใจ สุภาพ ออนนอม ย้ิมแยม และ

ทํางาน ดวยความ ถอยทีถอยอาศัยกัน ยึดการทํางานตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี หองทํางานขอใหมีความสะอาด เปนระเบียบ ตามหลัก 5 ส 

ปลัด อบต.                -ผมขอกําชับใหหัวหนาสวนราชการควบคุม/ดูแลบุคลากรในสังกัดของทาน 

โดยเฉพาะในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใด ๆ ขอใหมีความชัดเจน มีระเบียบ 

วินัยทั้งตอตนเองและผูมารับบริหาร อีกทั้งทํางานทุกครั้ง เพราะเปนตัวหน่ึงในการ

พิจารณาเลื่อนระดับและเลื่อนข้ันเงินเดือน  

ท่ีประชุม  รับทราบ  

นายกอบต.  - มีทานใดมีเรื่องอะไรอีกหรือไม  

ที่ประชุม                     -  ไมมี 

นายกอบต.  - เมื่อไมมี  ผมขอปดประชุมฯ  ในวันน้ีเพียงเทาน้ี  

เลิกประชุม       เวลา  16.30  น. 

   

                ลงช่ือ                              ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                         (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

              นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

คร้ังท่ี 6/2556  ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 

วันจันทรท่ี   30  มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15.00  น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก  นอยพิทักษ  นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป  จือวงษ   รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห  บุญนํา   รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง   เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร  ปลัด อบต.คลองใหม 

6. น.ส.ธิรดารินทร แกวเจริญ  หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา  แสงงาม   รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ  ทําสวน   ผูอํานวยการกองชาง  

9. นายรัฐวิชญ  แสงอิทธิวัสส  หัวหนาฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   หัวหนาฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   บุคลากร 

 7.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 8.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาพนักงานพัสดุ  

 9.นายนเรศ  นามวงคอภิชาต  นายชางโยธา  

 10.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา 
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ผูเขามาประชุม  20 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    20  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก  นอยพิทักษ  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือนมีนาคม  2556  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

-การจัดงานประเพณีสงกรานตตําบลคลองใหม  ประจําป 2556 

นายกอบต.  ขอเชิญทานปลัด อบต.ชวยช้ีแจงดวยครับ  

นายเอนก  นอยพิทักษ 

ปลัด   -ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  จะจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษขนบ 

ธรรมเนียมประเพณีของไทยตามโครงการประเพณีสงกรานตและงานสานสัมพันธ

ผูสูงอายุ ประจําป 2556 ข้ึน  ในวันที่ 16 เมษายน  2556 ณ วัดบางชางเหนือ ตําบล

คลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยจัดใหมีกิจกรรมตางๆ มากมาย

ตลอดทั้งวัน เชน การทําบุญตักบาตร การตรวจสุขภาพผูสูงอายุ เปนตน รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่แจกใหทุกทานแลว 

-ดังน้ัน  เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนไปอยางย่ิงใหญและบรรลุตรงตาม

วัตถุประสงค จึงขอใหหัวหนาสวนราชการทุกกองแจงพนักงานในสังกัดทุกทานเขารวม

กิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ขางตนโดยพรอมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

ปลัด -ขอใหทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุมพนักงานสวนตําบลและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 5/2556 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556 เมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ 2556 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกรายงานการประชุมใหทุกทานแลว  มีทานใดจะ

ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีถือวาที่ประชุมแหงน้ี 

มติที่ประชุม รับรองเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  การปฏิบัติตามแนวตัวช้ีวัดประเมินประสิทฺธิภาพและประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ  เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

ประจําปงบประมาณ 2556  

นายก อบต. -ขอเชิญหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของชวยช้ีแจงรายละเอียดดวย 
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ปลัด -ผมขอช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติและจัดเตรียมเอกสารตามตัวช้ีวัดในมิติที่ 2 มิติดาน

คุณภาพการใหบริหาร  ซึ่งมีหลักเกณฑกําหนดเรื่องการดําเนินการตามมาตรการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งไดแกการจัดต้ังศูนยขอมูล

ขาวสาร  มีคณะกรรมการรับผิดชอบที่เปนปจจุบัน มีปายช่ือศูนยขอที่ชัดเจน มีการ

ประชาสัมพันธ มีการจัดทําสถิติขอมูล ผูมาใชบริการ การจัดตูเอกสารเปนระเบียบ

แยกหมวดหมู  มีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําและมีสถานที่ใหผูมาใชบริการไดน่ัง

คนควาขอมูล   ซึ่งในหัวขอน้ีขอมอบใหหัวหนาสํานักปลัดและพนักงานธุรการเปน

ผูรับผิดชอบในการจัดทําและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุม รับทราบและนําไปดําเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ  

นายก อบต. -ขอใหหัวหนาสวนราชการทุกกอง  ชวยรายงานผลการดําเนินงานในชวงเดือน 

มีนาคม 2556 ที่ผานมาดวย 

ปลัดอบต. -ในเรื่องการลาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ขอใหตรวจสอบและกําชับ

อยาใหมีการขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และระหวางการปฏิบัติงานในเวลา

ราชการ  หากตองออกไปปฏิบัติงานหรือทําธุระขางนอกสํานักงาน  ขอใหแจงหัวหนา

สวนราชการที่ตนสังกัดทราบดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เจาหนาที่วิเคราะหฯ -ดานงานปองกันฯ  ไดจัดเวรเจาหนาที่งานปองกันอยูประจําการที่ศูนยปองกันฯ ทุก

วันตลอด 24 ช่ัวโมง และไดจัดกําลังเพื่ออํานวยความสะดวกดานจราจรใหกับ

ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาในชวงเทศกาลสงกรานตระหวางวันที่ 12-16 

เมษายน  2556 ณ บริเวณปากทางคลองใหม หมูที่ 2 และไดจัดทําปายรณรงค

สงเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ตามหนังสือสั่งการของจังหวัดนครปฐม ติดต้ังในชุมชน

เรียบรอยแลว 

ปลัดอบต. -ขอผูดูแลและรับผิดชอบเรื่องน้ีกําชับเจาหนาที่ในสังกัดใหปฏิบัติงานอยูเวรงาน

ปองกันฯ โครงเครงครัด รวมถึงการแตงกายของพนักงานอปพร.ขอใหกําหนดให

เปนไปในแนวทางเด่ียวกัน  อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ขอใหมีการตรวจเช็คใหอยูใน

สภาพที่พรอมใชงาน  หากพบวาชํารุดก็ใหดําเนินกาซอมแซมโดยดวน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ผอ.กองคลัง -ในสวนของกองคลัง ดานงานพัสดุ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดหาพัสดุ

ประจําปงบประมาณ 2556 ที่แตละสวนราชการเสนอมาเปนระยะๆ  
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ปลัดอบต. -สําหรับการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ ในการทําบันทึกขออนุมัติของแตละ

กองขอใหแนบขอบัญญัติที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวยทุกครั้ง และแตงต้ัง

คณะกรรมการการตรวจงานจาง  โดยเฉพาะโครงการกอสรางพื้นฐานตาง ๆ ขอใหมี

ชางเขารวมเปนคณะกรรมการดวยทุกโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ผูอํานวยการกองชาง -ในสวนของกองชางเน่ืองจากรถขยะเสียทําใหการเก็บขยะมีปญหา โดยทางกองชางได

ทําหนังสือขอยืมรถเก็บขยะกับทางอบต.คลองจินดา เรียบรอยแลว เพื่อแกไขปญหา

ความเดือนรอนของประชาชน และทางอบต.ไดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 

4 ก.พ.2556  โดยมีความเรงดวนในการจัดซื้อรถขยะใหเสร็จสิ้นภายในเดือน

กรกฎาคม 2556 น้ี 

มติที่ประชุม รับทราบ   

นายกอบต. -ผูใดจะเสนอเรื่องตอที่ประชุมอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอปดการประชุมเพียงเทาน้ี 

ปดประชุมเวลา  17.00  น.  

 

   

                ลงช่ือ                              ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                         (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

              นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 



รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

ครั้งที่ 7/2556  ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2556 

วันจันทรที่   30  เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15.00  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก   นอยพิทักษ  นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป  จือวงษ   รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห  บุญนํา   รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง   เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร  ปลัด อบต.คลองใหม  

6. น.ส.ธิรดารินทร แกวเจริญ  หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา  แสงงาม   รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ  ทําสวน   ผูอํานวยการกองชาง  

9. นายรัฐวิชญ  แสงอิทธิวัสส  หัวหนาฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   หัวหนาฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   บุคลากร  

 7.นายพลเทพ    ศรลัมพ   นิติกร  

 8.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 9.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาพนักงานพัสดุ  

 10.นายนเรศ  นามวงคอภิชาติ  นายชางโยธา  

 11.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา  
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ผูเขามาประชุม  21 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    21  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก  นอยพิทักษ  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือนเมษายน  2556  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

-การจัดงานประเพณีสงกรานตตําบลคลองใหม  ประจําป 2556 

- แนะนํานิติกรโอนยายมาจากเทศบาลออมนอย คือนาย พลเทพ  ศรลัพม 

นายกอบต.  ขอเชิญทานปลัด อบต.ชวยช้ีแจงดวยครับ  

นายเอนก  นอยพิทักษ 

ปลัด   -ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ไดรับแจงจากอําเภอสามพราน  

วาจะมี กรอมน. มาตรวจเย่ืยมที่อบต.น้ัน จึงขอความรวมมือพนักงานทุกทานตอนรับ

ในวันที่  9 พฤษภาคม 2556 ใหเตรียมสถานที่ใหเรียบรอย และใหเตรียมสมุดตรวจ

เย่ืยมดังน้ัน  เพื่อใหการตรวจเย่ืยมเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตรงตาม

วัตถุประสงค จึงขอใหหัวหนาสวนราชการทุกกองแจงพนักงานในสังกัดทุกทานเขารวม

กิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ขางตนโดยพรอมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ปลัด -ขอใหทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุมพนักงานสวนตําบลและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 6/2556 ประจําเดือนมีนาคม 2556 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  

2556 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกรายงานการประชุมใหทุกทานแลว  มีทานใดจะขอแกไขหรือ

เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีถือวาที่ประชุมแหงน้ีรับรองเปนเอกฉันท 

มติที่ประชุม รับรองเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  การปฏิบัติตามแนวตัวช้ีวัดประเมินประสิทฺธิภาพและประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ  เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

ประจําปงบประมาณ 2556  

ปลัดอบต. -ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดจัดทําตัวช้ีวัดประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

ประจําปงบประมาณ 2556 เกี่ยวกับลดข้ันตอนในการขออนุญาตกอสราง และไดรับ

ความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดนครปฐม เรียบรอยแลว น้ัน  

 -โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการดังกลาวไดมอบหมายใหกองชางเปนเจาภาพ 

โดยขอใหเนนการปฏิบัติงานที่มุงประสิทธิภาพรวดเร็ว  และอํานวยความสะดวกแก 
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ประชาชนใหดีย่ิงข้ึน  ดังน้ันเพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงาน จึงขอใหเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของไดรายงานผลการดําเนินงานในชวงเดือนที่ผานมา  รวมถึงปญหา/อุปสรรค

ในการดําเนินงานดวย 

หัวหนากองชาง -สําหรับการดําเนินการในชวงเดือนที่ผานมายังไมพบปญหา/อุปสรรคในการ

ดําเนินการ โดยไดดําเนินการตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางของประชาชนในสวนที่

รับผิดชอบใหอยูในระยะเวลาที่กําหนด และรวบรวมเอกสารในการดําเนินการแตละ

ข้ันตอนใหชัดเจนเปนระบบต้ังแตรับเรื่อง จนถึงสิ้นสุดกระบวนการดําเนินงาน  เพื่อใช

เปนขอมูลในการตรวจประเมินชวงสิ้นป 

ปลัด อบต. -เพื่อใหการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวเกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน  ขอใหทุกกองจัดทําแผง

แสดงผูรับผิดชอบดานตาง ๆ ใหชัดเจนและเปนปจจุบัน  จัดทําข้ันตอนแสดง

ระยะเวลากระบวนการใหบริการดานตาง ๆ ใหชัดเจนเปนเปนปจจุบัน จัดทําข้ันตอน

แสดงระยะเวลากระบวนการใหบริการดานตาง ๆ ใหประชาชนทราบและจัดแสดง

แบบฟอรมคํารองและตัวอยางการกรอกใหเพียงพอ 

-ผมขอช้ีแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดเตรียมเอกสารตามตัวช้ีวัด ในมติที่ 3 มิติ

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีหลักเกณฑกําหนดเรื่องความประหยัด

และคุมคาในการบริหารจัดการโครงการ  ซึ่งมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินการ

นอยกวาที่ต้ังไว  และตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ  รวมถึง

เอกสารตาง ๆ ที่ตองสงรายงานอําเภอหรือจังหวัดตองไมลาชากวากําหนดตามหนังสือ

สั่งการ  จึงขอใหทานกําชับเจาหนาที่ในสังกัดดวย ซึ่งในหัวขอน้ีมอบใหนักวิชาการเงิน

และบัญชีเปนผูรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุม  รับทราบและนําไปดําเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ  

นายกอบต.  -ขอใหหัวหนาสวนราชการทุกกอง ชวยรายงานผลการดําเนินการในชวงเดือน 

             เมษายน 2556 ที่ผานมา  

นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ 

จนท.วิเคราะหฯ -ในสวนของสํานักงานปลัด อบต. ดานงานนโยบายและแผน กําลังจัดทําแผนพัฒนา

สามป 2557-2559 และไดดําเนินการจัดทําโครงการประชุมประชาคมตําบลเรียบรอย

แลวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ซึ่งมีผูนํา

ชุมชน  ประชาคมหมูบานและผูเกี่ยวของเขารวมจัดทํารางและจัดลําดับความสําคัญ

ของโครงการ  ซึ่งสอดคลองกับแผนชุมชน 
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ปลัดอบต. -การจัดทําแผน 3 ป (พ.ศ.2557-2559) ขอใหการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  

และกระจายโครงการออกไปในแตละป  อยาใหกระจุกตัวในปใดปหน่ึงมากเกินไป  

เพราะจะสงผลตอความสําเร็จในการนําโครงการไปดําเนินการจริง  เน่ืองจากขอจํากัด

ในเรื่องของงบประมาณที่ใชดําเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

น.ส.ฐติยา  สวัสด์ินํา 

บุคลากร -ดานการบริหารงานบุคคล  ไดดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  

จํานวน  2 เรื่อง คือ 

1.ขอความเห็นชอบการโอนยายพนักงานสวนตําบลตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 

2.การออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งที่ 1/2556 

ปลัด อบต. -ในเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการขอใหลงเวลาตามจริงและมาทํางานให    ตรง  

เวลาและกําชับอยาใหมีการขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและเสนอใบลาขอให

ผานบุคลากรตรวจสอบกอนทุกครั้ง   

มติที่ประชุม รับทราบ  

ปลัด อบต. -สําหรับเอกสารในศูนยขอมูลขาวสาร  โดยเฉพาะในมาตรา 7 และมาตรา 9  

ขอใหทุกกองที่เกี่ยวของจัดทําขอมูลใหเปนปจจุบัน  เพื่อใหประชาชนสามารถเขาขอดู

และตรวจสอบได โดยมอบใหสํานักงานปลัดเปนผูรับผิดชอบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

เจาหนาที่วิเคราะหฯ -งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย  ไดจัดเวรเจาที่หนาอปพร.อยูประจําที่ศูนยปองกัน

ตลอด 24 ช่ัวโมง สําหรับการต้ังดานตรวจ เพื่อบริหารประชาชนในชวงเทศกาล

สงกรานต (7 วันอันตราย) ไดรับความรวมมือเปนอยางดี  ทั้งจากเจาหนาที่ตํารวจ 

ผูนําชุมชน  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  สงผลใหการดําเนินโครงการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาพอใจ และสงเจาหนาที่ออกอํานวยความ

ปลอดภัยในสวนของการจัดจราจรใหกับโรงเรียนบานคลองใหม เปนประจําทั้งเชาและ

เย็น 

ปลัดอบต. -การอยูเวรประจําศูนยของพนักงานดับเพลิงขอใหมีการกําชับและ ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานใหเครงครัด  เน่ืองจากชวงน้ีเปนชวงฤดูรอน   หากเกิดเหตุจะไดปฏิบัติ

หนาที่ระงับเหตุไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ปลัดอบต. -ในการดําเนินโครงการตาง ๆ ขอใหแตละกองวางแผนการปฏิบัติงานใหดีการใชจาย

งบประมาณขอใหเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวของเนนถึงความ

ประหยัดแตเกิดความคุมคาตอสวนรวม  รวมถึงควรมีการออกคําสั่งแบงหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานใหชัดเจน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

นางสาวอนันตา  แสงงาม 

หัวหนาฝายการเงินและบัญชี -ในสวนของกองคลัง  ในชวงน้ีกําลังดําเนินการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ซึ่งยังมีประชาชน

มาใชบริการบางแตจํานวนไมมาก และขอใหทุกกองที่ไดดําเนินโครงการตาง ๆ ให

จัดสงเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  การสงใชเงินยืมใหเปนไปตามข้ันตอนและ

ระเบียบที่เกี่ยวของดานงานพัสดุ  ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดหาพัสดุ

ประจําปงบประมาณ 2556 ไมวาจะเปนโครงการตาง ๆ หรือเรื่องรองเรียนอยาง

ตอเน่ือง 

ปลัด อบต. -การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

และการโอนงบประมาณรายจายที่ไดรับการอนุมัติแลวทั้งที่เปนอํานาจอนุมัติของ

ผูบริหารหรือสภาทองถ่ิน  ขอใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดสงสําเนาประกาศแจงใหกอง

คลังทราบดวย  เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณ 

  นิติกรเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ  

มติที่ประชุม รับทราบและนําไปดําเนินการ  

ระเบียบวาระที่  เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ  

นายก อบต. -ขอใหหัวหนาสวนราชการทุกกอง  ชวยรายงานผลการดําเนินงานในชวงเดือน 

มีนาคม 2556 ที่ผานมาดวย 

ปลัดอบต. -ในเรื่องการลาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ขอใหตรวจสอบและกําชับ

อยาใหมีการขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และระหวางการปฏิบัติงานในเวลา

ราชการ  หากตองออกไปปฏิบัติงานหรือทําธุระขางนอกสํานักงาน  ขอใหแจงหัวหนา

สวนราชการที่ตนสังกัดทราบดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เจาหนาที่วิเคราะหฯ -ดานงานปองกันฯ  ไดจัดเวรเจาหนาที่งานปองกันอยูประจําการที่ศูนยปองกันฯ ทุก

วันตลอด 24 ช่ัวโมง และไดจัดกําลังเพื่ออํานวยความสะดวกดานจราจรใหกับ

ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาในชวงเทศกาลสงกรานตระหวางวันที่ 12-16 

เมษายน  2556 ณ บริเวณปากทางคลองใหม หมูที่ 2 และไดจัดทําปายรณรงค 
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สงเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ตามหนังสือสั่งการของจังหวัดนครปฐม ติดต้ังในชุมชน

เรียบรอยแลว 

ปลัดอบต. -ขอผูดูแลและรับผิดชอบเรื่องน้ีกําชับเจาหนาที่ในสังกัดใหปฏิบัติงานอยูเวรงาน

ปองกันฯ โครงเครงครัด รวมถึงการแตงกายของพนักงานอปพร.ขอใหกําหนดให

เปนไปในแนวทางเด่ียวกัน  อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ขอใหมีการตรวจเช็คใหอยูใน

สภาพที่พรอมใชงาน  หากพบวาชํารุดก็ใหดําเนินกาซอมแซมโดยดวน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ผอ.กองคลัง -ในสวนของกองคลัง ดานงานพัสดุ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดหาพัสดุ

ประจําปงบประมาณ 2556 ที่แตละสวนราชการเสนอมาเปนระยะๆ รวมถึงเรื่อง

รองเรียนตาง ๆ จึงขอใหทุกสวนราชการดําเนินการโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามแผน

จัดหาพัสดุที่กําหนดไว 

ปลัดอบต. สําหรับการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ ในการทําบันทึกขออนุมัติของแตละ

กองขอใหแนบแผนการจัดกาพัสดุ (ผด1) และเอกสารหนาที่แสดงรายการดังกลาวตาม

ขอบัญญัติแบบ e-laas ดวยทุกครั้ง และแตงต้ังคณะกรรมการการตรวจงานจาง  

โดยเฉพาะโครงการกอสรางพื้นฐานตาง ๆ ขอใหมีชางเขารวมเปนคณะกรรมการดวย

ทุกโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ผูอํานวยการกองชาง ในสวนของกองชาง  เน่ืองจากรถขยะเสียทําใหการเก็บขยะมีปญหา โดยทางกองชาง

ไดทําหนังสือขอยืมรถเก็บขยะกับทางอบต.คลองจินดา เรียบรอยแลว เพื่อแกไขปญหา

ความเดือนรอนของประชาชน และทางอบต.ไดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 

4 ก.พ.2556  โดยมีความเรงดวนในการจัดซื้อรถขยะใหเสร็จสิ้นภายในเดือน

กรกฎาคม 2556 น้ี 

มติที่ประชุม รับทราบ   

นายกอบต. ผูใดจะเสนอเรื่องตอที่ประชุมอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอปดการประชุมเพียงเทาน้ี  

ปดประชุมเวลา  17.00  น.  
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                ลงช่ือ                              ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                         (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

              นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

ครั้งที่ 8/2556  ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 

วันจันทรที่   30  พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 15.00  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก   นอยพิทักษ  นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป  จือวงษ   รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห  บุญนํา   รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง   เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร  ปลัด อบต.คลองใหม  

6. น.ส.ธิรดารินทร แกวเจริญ  หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา  แสงงาม   รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ  ทําสวน   ผูอํานวยการกองชาง  

9. นายรัฐวิชญ  แสงอิทธิวัสส  หัวหนาฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   หัวหนาฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   บุคลากร  

 7. นายพลเทพ  ศรลัมพ   นิติกร  

 7.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 8.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาพนักงานพัสดุ  

 9.นายนเรศ  นามวงคอภิชาติ  นายชางโยธา  

 10.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา  
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ผูเขามาประชุม  21 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    21  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก  นอยพิทักษ  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือนพฤษภาคม  2556  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุม                   - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันที่  30   เมษายน  2556 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่ประชุม  

ประธานฯ - ขอสวัสดีทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี  งานประเพณีสงกรานตที่ผานมาไดรับคํา

ชมจากหลายหนวยงาน วาพนักงานทุกทานใหความรวมมือกันเปนอยางดี ก็ตอง

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการจัดงานครั้งน้ีใหลุลวงไปดวยดี 

   -ขอเชิญหัวหนาสวนแตละสวน  

ปลัด -เรื่องการเขาประชุมขอใหมาทันเวลา ถาติดธุระจริง ๆ ใหโทรมาบอกกอน เพราะ 

อยากใหเขาประชุมพรอมกันทุกคน เพื่อจะไดพูดคุยกันถึงปญหาอุปสรรคตาง ๆที่อาจ

เกิดข้ึนจากการทํางาน 

 -การพิมพงานอยาใหเกิดความผิดพลาดบอยนัก เมือพิมพเสร็จแลวขอใหตรวจใหดีดวย 

เพราะมีการพิมพมาผิด ๆ ถูก ๆ บอยมาก ก็ใหหัวหนาชวยตรวจสอบความถูกตองอีกท ี

อนันตา  แสงงาม 

รก.ผอ.กองคลัง -กองคลัง ในเรื่องการปฏิบัติงานก็ไมมีปญหาอะไร  เพราะทุกคนก็ทํางานตามหนาที่

ของตนเองอยูแลว มีเพียงเรื่องการสงเงินของพนักงานเก็บคานํ้าประปาขอใหสงใหตรง

ตามเวลาดวยอยาใหตาม 

ประธานฯ  -กองชาง ขาราชการมี 3 คน ถาออกไปปฏิบัติงานขางนอกไมวาเรื่องอะไรขอใหแจงให

ทราบดวย  เวลามีผูมาติดตอราชการจะไดทราบวาอยูที่ไหน 

 -รถขยะ ขอใหหมั่นทําความสะอาดบอย ๆ เพื่อไดไมสงกลิ่นเหม็น และเวลาเก็บขยะ

อยาใหตกเรี่ยราดเก็บใหสะอาดดวย และถารถเสียใหรีบแจงทันที พนักงานเก็บขยะ

และพนักงานเก็บนํ้าใครมีปญหาอะไรบาง 

พนักงาน - ไมมี  

ปลัด - เจาหนาที่วิเคราะห  หนังสือที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ อบต.  

 ใหจัดทําใหครบทุกข้ันตอน เพราะการประเมินโบนัสในมติที่ 1 จะเปนมติดาน

ประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท. จะตรวจสอบเริ่มต้ังแตการจัดทําคําสั่ง แตงต้ัง

คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด วาถูกตองตามระเบียบหรือไม และจะวัดระดับความสําเร็จ 



 

-3- 

ตามแผนไดรอยละเทาไร สวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สามป เราได

ติดตามแผน ฯ ไปเรียบรอยแลวเมื่อตนป ใหรอบรวมเอกสารใหครบทั้งคําสั่งแตงต้ังฯ 

บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง และหนังสือรายงานผลและเสนอความเห็นจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ที่เราไดสงใหคณะกรรมการฯ และติด

ประกาศใหประชาชนทราบดวย 

-การรวบรวมเอกสารแบบประเมินโบนัสน้ี  ถาสวนใดมีปญหาหรือไมเขาใจในตัวชีวัด   

ขอใหมาบอกเพื่อจะไดหาขอแกไข 

ประธานฯ - เรื่องการปฏิบัติงานขอใหทุกคนต้ังใจทํามากวาน้ี สิ่งไหนที่ดีอยูแลวก็ใหทําตอไป แต

ถาใครยังทํางานไดไมดีก็ขอใหปรับปรุงใหดีข้ึน 

ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องอื่นๆ  

- ไมมี  

- ที่ประชุมพนักงานทานใดมีปญหาอีกหรือไม ถาไมมี ผมขอเปดประชุมเพียงเทาน้ี 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

   

                ลงช่ือ                              ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

              ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                         (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

               นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 



รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

คร้ังท่ี 9/2556  ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 

วันศุกรท่ี   28 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 15.00  น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก  นอยพิทักษ นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป   จือวงษ  รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห  บุญนํา  รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง  เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร ปลัด อบต.คลองใหม  

6. น.ส.ธิรดารินทร  แกวเจริญ หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา  แสงงาม  รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ   ทําสวน  ผอ.กองชาง  

9. นายรัฐวิชญ  แสงอิทธิวัสส หัวหนาฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   หัวหนาฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   บุคลากร  

 7.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 8.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาพนักงานพัสดุ  

 9.นายนเรศ  นามวงคอภิชาติ  นายชางโยธา  

 10.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา  
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ผูเขามาประชุม  20 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    20  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก  นอยพิทักษ  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือน มิถุนายน 2556  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

1.1 การจัดงานแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2556 

1.2 โครงการศึกษาดูงานการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน

การบริหารจัดการองคกรและจัดบริการสาธารณะแกประชาชน ระหวาง 20-22 

กรกฎาคม 2556 

นายกอบต.  ขอเชิญทานปลัด อบต.ชวยช้ีแจงดวยครับ  

นายเอนก  นอยพิทักษ 

ปลัด - ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ไดกําหนดจัดงานแหเทียนพรรษาในวันที่ 19 

กรกฎาคม  2556 เวลา 9.30 น. ถวายเทียน ณ วัดบางชาง และใหพนักงาน 

ขาราชการ พนักงานสวนตําบล และสมาชิกสภาในสังกัด รวมถึงประชาชน และ

นักเรียน ในพื้นที่เขารวมกิจกรรม  

-โครงการศึกษาดูงานการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ

บริหารจัดการองคกรและจัดบริการสาธารณะแกประชาชน ระหวาง 20-22 

กรกฎาคม 2556 

- จัดอบรมขาราชการ พนักงานภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ณ องคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม 

- เดินทางไปดูงาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

- ดูงานการสงเสริมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน 

จึงขอแจงใหพนักงานในสังกัดทุกทานเขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน    

ตามวันเวลาดังกลาว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ปลัด -ขอใหทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุมพนักงานสวนตําบลและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 8/2556 ประจําพฤษภาคม 2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 

2556 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกรายงานการประชุมใหทุกทานแลว  มีทานใดจะขอแกไขหรือ

เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีถือวาที่ประชุมแหงน้ีรับรองเปนเอกฉันท 
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มติที่ประชุม รับรองเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  การปฏิบัติตามแนวตัวช้ีวัดประเมินประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ราชการ  เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปงบประมาณ 

2556  

นายก อบต. ขอเชิญหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของชวยช้ีแจงรายละเอียดดวย  

ปลัด -ดวยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐมไดกําหนดใหจัดทําตัวช้ีวัด

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบ

แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  ประจําปงบประมาณ 2556 โดยไดเสนอโครงการลดข้ันตอน

เกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง  จึงขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรายงานผลการ

ดําเนินงานในชวงเดือนที่ผานมา รวมถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานดวย 

หัวหนาสํานักปลัด - มิติที่ 1. มิติดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท. จะเกี่ยวกับการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปของ อปท. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา

สามปของ อปท.  การแตงต้ังคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปของ 

อปท. โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการรวมกับ อปทหรือหนวยงานอื่น  สําหรับการ

ดําเนินการในชวงเดือนที่ผานมายังไมพบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการใดๆ อยูใน

ข้ันตอนเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบการประเมิน 

หัวหนาสํานักปลัด -มิติที่ 2. มิติดานคุณภาพใหบริการ  จะเกี่ยวกับการ ระดับความพึงพอใจของรับบริการ 

รก.ผอ.กองคลัง  โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ(มีการดําเนินการ  

ผอ.กองชาง                 อยางตอเน่ืองพฤศจิกายน 2555- กรกฎาคม 2556) ความสําเร็จของการดําเนินการ                 

ตามมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยูในข้ันตอน  

การเก็บรวบรวมขอมูลยังไมพบปญหาใด  ๆสําหรับการดําเนินการในชวงเดือนที่ผาน  

มายังไมพบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการใดๆ อยูในข้ันตอนเก็บรวบรวมขอมูล 

ตามแบบการประเมิน 

รก.ผอ.กองคลัง            -มิติที่ 3. มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ จะเกี่ยวกับการบริหาร  

                               งบประมาณ  การประหยัดพลังงาน ความประหยัดและความคุมคาในการบริหาร  

                               จัดการโครงการหรืองานประจําประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สําหรับการ  

                               ดําเนินการในชวงเดือนที่ผานมายังไมพบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการใดๆ อยูใน  

                               ข้ันตอนเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบการประเมิน  
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หัวหนาฝาย                -มิติที่ 4. มิติดานการพัฒนาองคกร จะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การจัดการ 

บริหารงานทั่วไป           สารสนเทศ การพัฒนากฎหมาย การถายทอดตัวชีวัดและเปาหมายการประเมินตาม

หลักเกณฑน้ีจากระดับองคกรสูระดับบุคคล ให อปท.เสนอโครงการ/กิจกรรมปรับปรุง

กระบวนการทํางาน หรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนอปท.ละ 1 โครงการ/กิจกรรมโดยใหคณะอนุกรรมการฯ

ประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม  สําหรับการดําเนินการในชวงเดือนที่ผานมายังไม

พบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการใดๆ อยูในข้ันตอนเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบ

การประเมิน 

มติที่ประชุม  รับทราบและนําไปดําเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ  

นายก อบต. ขอใหหัวหนาสวนราชการทุกกอง  ชวยรายงานผลการดําเนินงานในชวงเดือน 

มิถุนายน 2556 ที่ผานมาดวย 

ปลัดอบต. ในเรื่องการปฎิบัติงานใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนใหดี และการบริการประชาชนที่มารับบริการโดยการสวัสดี

และย้ิมแยมในการตอนรับ รวมทั้งเพื่อนรวมงานดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

หัวหนาฝาย                 การโอนยายพนักงานสวนตําบล   

บริหารงานทั่วไป          -มติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 4             

                                /2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ดังน้ี 

            -มีมติเห็นชอบใหพนักงานสวนตําบลโอน(รับ)รายนางสาวกรองแกว ตาลเจริญ  

          ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 5  ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 

   - มติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 5             

/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ดังน้ี 

 - มีมติเห็นชอบใหพนักงานสวนตําบลโอน(ยาย) ราย  นางสาวจิดาภา เหล็งบํารุง 

ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 ไปดํารงตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบ

ภายใน ระดับ 3 สังกัด องคการบริหารสวนตําบลบางชางเหนือ  อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 

มติที่ประชุม รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  อื่น ๆ  

 

นายกอบต. ผูใดจะเสนอเรื่องตอที่ประชุมอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอปดการประชุมเพียงเทาน้ี  

 

ปดประชุมเวลา  17.00  น.  

 

 

 

 

   

                ลงช่ือ                              ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                         (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

              นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 



รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

คร้ังท่ี 10/2556  ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 

วันจันทรท่ี   30  กรกฎาคม  พ.ศ.2556 เวลา 15.00  น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก  นอยพิทักษ นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป   จือวงษ  รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห  บุญนํา  รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง  เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร ปลัด อบต.คลองใหม  

6. น.ส.ธิรดารินทร  แกวเจริญ หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา  แสงงาม  รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ   ทําสวน  ผอ.กองชาง  

9. นายรัฐวิชญ  แสงอิทธิวัสส หัวหนาฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   หัวหนาฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   บุคลากร  

 7.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 8.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาพนักงานพัสดุ  

 9.นายนเรศ  นามวงคอภิชาติ  นายชางโยธา  

 10.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา  

  



-2- 

ผูเขามาประชุม  20 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    20  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก  นอยพิทักษ  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือน กรกฎาคม  2556  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

1.1 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ประจําป 2556 

1.2 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชวยเหลือผูประสพภัยทาง 

ถนนประจําป พ.ศ. 2556  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556  

1.3 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ 

เยาวชนตําบลคลองใหม ประจําป พ.ศ. 2556  

นายกอบต.  ขอเชิญทานปลัด อบต.ชวยช้ีแจงดวยครับ  

นายเอนก  นอยพิทักษ 

ปลัด - ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ไดกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 

พรรษา ในวันจันทรที่ 12 สิงหาคม 2556 เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี โดยใน

การจัดงานพิธีประกอบดวยกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การทําบุญตักบาตร กิจกรรม

ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องสักการะ (พุมเงิน-พุมทอง)  ณ วัดบางชางเหนือ จึง

ขอแจงใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และสมาชิกสภาในสังกัด รวมถึงประชาชน ใน

พื้นที่เขารวมกิจกรรม  

-จึงขอแจงใหพนักงานในสังกัดทุกทานเขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยในชวงเย็น 

เปนการรวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดบางชางเหนือ การแตงกายใหใสเสื้อสีฟา    

เวลา 19.19 น.โดยพรอมเพรียงกัน  

-ดวยองคการบริหารบริหารสวนตําบลคลองใหม จะทําการฝกซอมแผนปองกันและ  

บรรเทาสาธารณภัยชวยเหลือผูประสพภัยทางถนนประจําป พ.ศ. 2556  ในวันที่ 5   

สิงหาคม 2556  ก็จะมีเจาหนาที่ของเราเขารวมในการจัดซอมแผนดวย ก็ใหเจาของ 

โครงการนักแนะในการซอมดวย พนักงานทานใดประสงคจะเขารวมในการซอมแผน 

ครั้งน้ีก็ประมาณเวลา 13.00 น.  

-ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลคลองใหมประจําป พ.ศ. 2556  
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ในวันที่  21-22  สิงหาคม 2556 เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนใหมีศักยภาพมี

ความพรอมดานรางกาย สติปญญา อารมณ พรอมๆกับการเปนคนดีมีคุณธรรม 

จริยธรรม สรางนิสัย มีระเบียบวินัย เปนคนดี มีวิจารณญาณ ทันเหตุการณ ดํารงชีวิต

อยูในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ปลัด -ขอใหทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุมพนักงานสวนตําบลและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 9/2556 ประจําเดือนมิถุนายน 2556 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 

2556 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกรายงานการประชุมใหทุกทานแลว  มีทานใดจะขอแกไขหรือ

เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีถือวาที่ประชุมแหงน้ีรับรองเปนเอกฉันท 

มติที่ประชุม รับรองเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  การปฏิบัติตามแนวตัวช้ีวัดประเมินประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ราชการ  เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปงบประมาณ 

2556  

นายก อบต. ขอเชิญหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของชวยช้ีแจงรายละเอียดดวย  

ปลัด -จากการประชุมคราวที่แลวที่ใหจัดทําตัวช้ีวัดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  ประจําป

งบประมาณ 2556 โครงการลดข้ันตอนเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง  จึงขอให

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรายงานผลการดําเนินงานในชวงเดือนที่ผานมา รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานดวย 

หัวหนาสํานักปลัด - มิติที่ 1. มิติดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท. จะเกี่ยวกับการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปของ อปท. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา

สามปของ อปท.  การแตงต้ังคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปของ 

อปท. โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการรวมกับ อปทหรือหนวยงานอื่น  สําหรับการ

ดําเนินการในชวงเดือนที่ผานมายังไมพบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการใดๆ อยูใน

ข้ันตอนเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบการประเมิน 

หัวหนาสํานักปลัด -มิติที่ 2. มิติดานคุณภาพใหบริการ  จะเกี่ยวกับการ ระดับความพึงพอใจของรับบริการ 

รก.ผอ.กองคลัง  โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ(มีการดําเนินการ  

ผอ.กองชาง                 อยางตอเน่ืองพฤศจิกายน 2555- กรกฎาคม 2556) ความสําเร็จของการดําเนินการ                 

ตามมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยูในข้ันตอน  

การเก็บรวบรวมขอมูลยังไมพบปญหาใด  ๆสําหรับการดําเนินการในชวงเดือนที่ผาน  



-4- 

มายังไมพบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการใดๆ อยูในข้ันตอนเก็บรวบรวมขอมูล 

ตามแบบการประเมิน 

รก.ผอ.กองคลัง            -มิติที่ 3. มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ จะเกี่ยวกับการบริหาร  

                               งบประมาณ  การประหยัดพลังงาน ความประหยัดและความคุมคาในการบริหาร  

                               จัดการโครงการหรืองานประจําประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สําหรับการ  

                               ดําเนินการในชวงเดือนที่ผานมายังไมพบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการใดๆ อยูใน  

                               ข้ันตอนเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบการประเมิน  

หัวหนาฝาย                -มิติที่ 4. มิติดานการพัฒนาองคกร จะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การจัดการ 

บริหารงานทั่วไป           สารสนเทศ การพัฒนากฎหมาย การถายทอดตัวชีวัดและเปาหมายการประเมินตาม

หลักเกณฑน้ีจากระดับองคกรสูระดับบุคคล ให อปท.เสนอโครงการ/กิจกรรมปรับปรุง 

กระบวนการทํางาน หรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน อปท.ละ 1 โครงการ/กิจกรรมโดยใหคณะอนุกรรมการฯ

ประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม  สําหรับการดําเนินการในชวงเดือนที่ผานมายังไม

พบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการใดๆ อยูในข้ันตอนเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบ

การประเมิน 

มติที่ประชุม  รับทราบและนําไปดําเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ปลัด                          - ในเรื่องของปฏิบัติงานของพนักงานจดมาตรนํ้า คือนายนิรุต ธรรมวัตร      

                               จะตองปรับปรุงในการจดใหถูกตอง เพราะการปฏิบัติตองตรวจสอบใหถูกตอง  

                               ถายังไมปรับปรุงตัวเองคงตองไดรับการลงโทษ  

-การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ใหปฏิบัติงานดวยคุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที ่

มติที่ประชุม  รับทราบและนําไปดําเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องอื่นๆ  

- ไมมี  

- ที่ประชุมพนักงานทานใดมีปญหาอีกหรือไม ถาไมมี ผมขอเปดประชุมเพียงเทาน้ี 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
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                ลงช่ือ                              ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                         (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

              นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

คร้ังท่ี 11/2556  ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 

วันศุกรท่ี   30  สิงหาคม  พ.ศ.2556 เวลา 15.00  น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก  นอยพิทักษ นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป  จือวงษ  รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห บุญนํา  รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง  เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร ปลัด อบต.คลองใหม  

6. น.ส.ธิรดารินทร แกวเจริญ หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา แสงงาม  รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ  ทําสวน  ผอ.กองชาง  

9. นายรัฐวิชญ แสงอิทธิวัสส หัวหนาฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   หัวหนาฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   บุคลากร  

 7.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 8.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาพนักงานพัสดุ  

 9.นายนเรศ  นามวงคอภิชาติ  นายชางโยธา  

 10.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา  
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ผูเขามาประชุม  20 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    20  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก  นอยพิทักษ นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือน สิงหาคม  2556  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

นายก อบต.                1. เรื่องการแตงกาย ใหแตงกายวันจันทรชุดสีกากี วันอังคาร-พฤหัสบดี ใสตามวันและ   

                              วันศุกรใสสีมวง พรอมทั้งปายแควนดวย ใหปฏิบัติดวย  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ปลัด -ขอใหทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุมพนักงานสวนตําบลและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 11/2556 ประจําเดือน สิงหาคม 2556 เมื่อวันที่ 30 

กรกฎาคม 2556 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกรายงานการประชุมใหทุกทานแลว  มีทานใดจะ

ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีถือวาที่ประชุมแหงน้ีรับรอง

เปนเอกฉันท 

มติที่ประชุม รับรองเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  การปฏิบัติตามแนวตัวช้ีวัดประเมินประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ราชการ  เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปงบประมาณ 

2556  

ปลัด -จากการประชุมคราวที่แลวที่ใหจัดทําตัวช้ีวัดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  ประจําป

งบประมาณ 2556 โครงการลดข้ันตอนเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง  จึงขอให

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรายงานผลการดําเนินงานในชวงเดือนที่ผานมา รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานดวย 

หัวหนาสํานักปลัด -ข้ันตอนดําเนินการรวบรวมเอกสาร  

รก.ผอ.กองคลัง -ข้ันตอนดําเนินการรวบรวมเอกสาร  

ผอ.กองชาง                 -ข้ันตอนดําเนินการรวบรวมเอกสาร  

มติที่ประชุม  รับทราบและนําไปดําเนินการ  
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ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ปลัด                          -การปฏิบัติงานของใหทุกกองและทุกฝายชวยกันตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง 

-การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ใหปฏิบัติงานดวยคุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที ่

มติที่ประชุม  รับทราบและนําไปดําเนินการ  

 

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องอื่น  ๆ

- ไมมี  

- ที่ประชุมพนักงานทานใดมีปญหาอีกหรือไม ถาไมมี ผมขอเปดประชุมเพียงเทาน้ี 

-  

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

   

                ลงช่ือ                              ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                       (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

               นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 



รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

คร้ังท่ี 12/2556  ประจําเดือน กันยายน พ.ศ.2556 

วันจันทรท่ี  30 กันยายน  พ.ศ.2556 เวลา 15.00  น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

*************************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นายเอนก  นอยพิทักษ นายก อบต.คลองใหม  

2. นายจําป  จือวงษ  รองนายก อบต.คลองใหม  

3. นายสายัณห บุญนํา  รองนายก อบต.คลองใหม  

4. นายบุญสืบ  สุขขัง  เลขานุการนายก อบต.คลองใหม  

5. นายธํารง    พงคจันทรเสถียร ปลัด อบต.คลองใหม  

6. น.ส.ธิรดารินทร แกวเจริญ หัวหนาสํานักปลัด  

7. น.ส.อนันตา แสงงาม  รก.ผอ.กองคลัง  

8. นายเกรียงศักด์ิ  ทําสวน  ผอ.กองชาง  

9. นายรัฐวิชญ แสงอิทธิวัสส หัวหนาฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. น.ส.สารภี  เสียงเจริญ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

ผูเขารวมประชุม  

 1.นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 2. นางสาวชนิตา  รุงแสง   หัวหนาฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 3.นางสีนีนาถ  โคเรือง   นักพัฒนาชุมชน  

 4.นางปนันดา  คีรินทร   นักวิชาการคลัง  

 5.นางนิภาพร  นาเลี้ยง   นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 6.นางสาวฐิติยา  สวัสด์ินํา   บุคลากร  

 7.นางสาวจามจุรีย ใจสูง   เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 8.นายสันติ  พิมพใจใส  เจาพนักงานพัสดุ  

 9.นายนเรศ  นามวงคอภิชาติ  นายชางโยธา  

 10.นายสุขสรรณ  จันทรแจง  เจาหนาที่การประปา  
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ผูเขามาประชุม  20 คน  ผูไมมาประชุม -  คน  ผูเขารวมประชุม    20  คน  

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

  เมื่อประชุมพรอมกันแลว  นายเอนก   นอยพิทักษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กลาวเปดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ประจําเดือน กันยายน  2556  และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

นายก อบต.                 1. เดือนกันยายน เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ 2556 ก็จะตองทําการปดงบ  

                               ประจําปกัน ก็ขอใหแตละกอง ดําเนินการใหแลวเสร็จในเดือนกันยายนน้ีดวย  

2. การจัดทําการสํารวจความพึงพอใจทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมเปนผูสํารวจ

ในการประเมินครั้งน้ีดําเนินการสงมอบเปนที่เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ปลัด -ขอใหทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุมพนักงานสวนตําบลและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 10/2556 ประจําเดือน กรกฎาคม 2556 เมื่อวันที่ 30 

กรกฎาคม 2556 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกรายงานการประชุมใหทุกทานแลว  มีทานใดจะ

ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีถือวาที่ประชุมแหงน้ีรับรอง

เปนเอกฉันท 

มติที่ประชุม รับรองเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  การปฏิบัติตามแนวตัวช้ีวัดประเมินประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ราชการ  เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปงบประมาณ 

2556  

ปลัด -จากการประชุมคราวที่แลวที่ใหจัดทําตัวช้ีวัดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  ประจําป

งบประมาณ 2556 โครงการลดข้ันตอนเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง  จึงขอให

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรายงานผลการดําเนินงานในชวงเดือนที่ผานมา รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานดวย 

หัวหนาสํานักปลัด -ดําเนินการอยูในข้ันตอนรวบรวมเอกสาร  

 รก.ผอ.กองคลัง -ดําเนินการอยูในข้ันตอนรวบรวมเอกสาร  

ผอ.กองชาง                 -ดําเนินการอยูในข้ันตอนรวบรวมเอกสาร  

มติที่ประชุม  รับทราบและนําไปดําเนินการ  
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ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ปลัด                          -การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ใหปฏิบัติงานดวยคุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที ่

มติที่ประชุม  รับทราบและนําไปดําเนินการ  

 

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องอื่น  ๆ

- ไมมี  

- ที่ประชุมพนักงานทานใดมีปญหาอีกหรือไม ถาไมมี ผมขอเปดประชุมเพียงเทาน้ี 

-  

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

   

                ลงช่ือ                              ผูจดรายงานการประชุม  

(นางสาวสารภี  เสียงเจริญ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงช่ือ                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

                     (นายธํารง  พงศจันทรเสถียร)  

               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

              ลงช่ือ                                   ผูรับรองรายงานการประชุม  

                         (นายเอนก   นอยพิทักษ)  

               นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


