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รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
วันที่  27  กรกฎาคม 2565  เวลา 15.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
********************** 

ผูม้าประชุม 
 1. นายอาทิตย์      ศิริบุตวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
 2. นายก่อม          จํานงค์ภู  รองนายก อบต.  
 3 .นายสงการณ์     ฦาชา  รองนายก อบต.  
 4. นายชูศักดิ์         ศรีบุรินทร์ เลขานุการนายก อบต.  
 5 .นายแสง     ชุ่มฉิมพลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
 6. นายชนาธิป     ขวัญมา  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร  
 7. นางศรีวิไล     สิมช้า  ผอ.กองคลัง  
 8. นายไกรเมฆ     หมวดเมืองกลาง ผอ.กองช่าง  
 9. นางวิลัยวรรณ์    ฤทธิ์บุญ  นักวิเคราะห์ฯชํานาญการ  
 10. นางกุลนิตย์   แนวประเสริฐ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
 11. นางประทุมทิพย์  วรรณศิริสกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
 12. นางดวงใจ    ผาบเพ็ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 13. นายเฉลิมวิทย์   ภัทราบุญญากุล จพง.ธุรการปฏิบัติงาน  
 14. นางอโนทัย        หงษ์ปัสสา จพง.จัดเก็บรายได้  
 15. นางลัดดาพร เพ่งพิศ  ครู อันดับ คศ.2  
 16. นางประนอม แกมชัยภูม ิ ครู อันดับ คศ.2  
 17. นางจันทร์เพ็ญ โคนชัยภูมิ ครู อันดับ คศ.1  
 18. นางสาวนุชจารี  ธุสินแก่น ครู อันดับ คศ.2  
 19. นางสาวสุภานิตย์   ผงชัยสงค์ ครู อันดับ คศ.2 
 20. นางสาวรจนา อุปฮาด  ครู อันดับ คศ.2 
 21. นางพรรณ ี   วรรณประภา ผช.การเงินและบัญชี 
 22. นางไพฑรูย ์   เพิงจันดา ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ 
 23. นายอิทธิพัทธ์      จันทะโสม ผช.นายช่างโยธา 
 24. นายพัชรพงษ์      เพื่อนสงคราม ผช.นายช่างไฟฟ้า 
 25. นายชานนท์       ธนาไพศาลพงษ ์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 26. นางสาวราตรี     ม่วงสีเสียด ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(ศึกษาฯ) 
 27. นางสาวโชติกา    สอนสําโรง ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
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 28. นายกฤตพัฒน์     หมอกชัย ผช.นักพัฒนาชุมชน 
 29. นางสาววิจิตรา     โยธากุล  ผช.นักชาการสุขาภิบาล 
 30. นางสาวยุวธิดา     วงษ์ชู  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
 31. นางสาวกานดา     สิงห์เจียง คนงานท่ัวไป(แม่บ้าน) 
 32. นางสาวชานิสรา    สีไพร  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 33. นางสาวนภา        นากา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 34. นายอนันต์          ขันชาลี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 35. นายณัฐวุฒิ         ยิ้มเสงี่ยม พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 36. นางภัทรลดา งามสกุล  ผู้ดูแลเด็ก 
 37. นางสาวอนงค์นาถ สมฤทธิ์  ผู้ดูแลเด็ก 
 38. นายชินกร  ฮ้วยมะเด่ือ ภารโร. ศพด. 
 39. นายวิฑูรย ์  เจริญศักดิ ์ ภารโรง ศพด.  
 40. นายปริญญา  ทองดี  นักการภารโรง 
 41. น.ส.ประภัสสร พรมราช  ผู้ดูแลเด็ก 
 42. น.ส.ชวัลนุช  บรรเทา  ผู้ดูแลเด็ก 
 43. น.ส.ไข่มุก  แก้วอิทน์นอก ผู้ดูแลเด็ก 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเกียรติศักดิ์  ต้ังพงษ ์  หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 

 2. นายมานพ    ผุยม่อง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
 2. จ่าเอก พศกร    คะสกุล  จพง.ป้องกันฯชํานาญงาน  
 3. จ่าเอก เสน่ห์   ธนะขว้าง จพง.ธุรการชํานาญงาน  
 4. นายประดิษฐ์   มงคล  จพง.ธุรการชํานาญงาน 
 5. นางสาวรุ่งนภา แสงงามซึ้ง ครู อันดับ คศ.2 
 6. นายดวงเด่น       เกณฑ์พล พนักงานขับรถยนต์ 
 7. นายวัชชา         ด่ืมโชค  พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
 8. นายมงคล           อุบลสินโสพณ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง) 
 9. นางสุภาพร         วงศรีแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 10. นายศุภฤทธิ์        ลาภมาก  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายอาทิตย์   ศิริบุตวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําวัวแดง  
ได้กล่าวเปิดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
ถ้ําวัวแดง ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอาทิตย์  ศิริบุตวงศ์ 
นายก อบต. 

- วันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนหนองหอยปังบําเหน็จวิทยา ได้เชิญร่วม
แข่งขันกีฬาสีภายในเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการมีส่วนร่วมกับประชาน มี
ฟุตบอลชาย 7 คน ระหว่างทีม อบต. กับ ทีม ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน และวอลเลย์บอล
หญิงทีม อบต. กับ ประชาชนบ้านหนองหอยปังบําเหน็จสุวรรณ์ 
-โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันท่ี  
20-21 สิงหาคม 2565   ณ  สนามโรงเรียนหนองหอยปังบําเหน็จวิทยา 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายสงการณ์   ฦาชา 
รองนายก อบต. 
นางประทุมทิพย ์วรรณศิริสกุล 

นักทรัพยากรบุคคล 

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว เชิญฝ่ายเลขา 
 
- สรุปรายงานการประชุมประจําเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2565 
กองสวัสดิการสังคม 
-การบันทึกข้อมูลระบบ TPMAP เป้าหมายการบันทึกข้อมูล จะให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
25 ของเดือน ก.ค.65 
กองคลัง 
-เรื่องการรับชําระภาษี ในส่วนของภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตอนนี้ได้ขยายเวลาจาก
เดิมเดือนมิถุนายน 2565 ขยายเป็นเดือนกันยายน 2565 โดยไม่มีค่าปรับ 
กองการศึกษาฯ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยปัง มีปัญหาเรื่องเด็ก ศพด.บ้าหนองหอยปัง 
ผู้ปกครองสมัครมีความประสงค์จะขอย้ายไปท่ี ศพด.บ้านโนนลาน 
- ศพด. หมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 1 หลังคาสนามเด็กเล่นผุพัง 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
-ปัญหาเรื่องการคัดแยกขยะ  ขยะข้างถนน  ในปีงบประมาณ 2566 ให้จัดทําโครงการ
ท่ีมีเป้าหมายลดขยะข้างทางของแต่ละหมู่บ้าน 
-ต้องการเจ้าหน้าท่ีเพิ่มอีก 1 คน ท่ีมีความรู้ทางการเกษตร คณะผู้บริหารมีเป้าหมาย
การส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปมะขามยักษ์  
กองกช่าง 
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ดําเนินการสํารวจเรียบร้อย
แล้ว การประมาณราคาและเขียนแบบ จะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 
2565 
สํานักปลัด 
-การจัดทํางบประมาณรายประจําปี 2566 ได้ยกร่างงบประมาณรายรับ รายจ่าย เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ประมาณการรายรับ 61,636,00 บาท  
-การจัดต้ังงบประมาณอุดหนุนโรงเรียน ให้แต่ละโรงเรียนทําหนังสือขอรับการสนับสนุน 
-จัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ของแต่ละกอง โครงการท่ีขอให้เขียน
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รายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ ท่ีให้อํานาจหน้าท่ีด้วย เพื่อช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภา 
อบต. ว่ามีอํานาจหน้าท่ีสามารถจัดทําได้หรือไม่ 
-เรื่อง  มาตรการการลดการใช้พลังงาน ตามมติ ครม. วันท่ี 22 มีนาคม 2565 
กําหนดให้ทุกส่วนราชการให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ํามันให้ได้ร้อยละ 20 
หลักการลดพลังงานของ อบต.ถ้ําวัวแดง คือ ไฟฟ้าดวงไหนท่ีไม่ได้ใช้ก็ให้ปิด แอร์ให้เปิด
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. ช่วงพักเท่ียงให้ปิดแอร์ 
- การน้ํามัน จะมีรถขยะ รถน้ํา รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์กองช่าง หลักการลดใช้น้ํามัน  
1. ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม 
2. การดูแลรักษาเครื่องยนต์ เช่น การเป่าไส้กรอง 
3. การไปงานราชการในจังหวัด ให้ประสานแต่ละกองว่ามีงานฝากส่งหรือไม่ หรือไป
ด้วยกัน 

นายสงการณ์   ฦาชา - ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
รองนายก อบต. 
มติที่ประชุม  -รายงานการประชุมประจ าเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2565  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณาด าเนินการ (การด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค) 
นายสงการณ์    ฦาชา 
รองนายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางศรีวิไล  สิมช้า 
ผอ.กองคลัง 
 
 
นายสงการณ์   ฦาชา 
รองนายก อบต. 
นางอโนทัย  หงส์ปัสสา 
จพง.จัดเก็บรายได้ 

- ตอนเป็นช่วงระยะเวลาการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขอฝากหัวหน้า
ส่วนราชการ ผอ.กอง ในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ด้วยสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าการตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าใช้สอย ไม่ได้กําหนด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อนําไปใช้ประกอบเป็นข้อมูล
ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจอนุมัติ หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลพิจารณาตรวจสอบและ
กล่ันกรองดูว่าค่าใช้สอยโครงการท่ีต้ังไว้เป็นภารกจิท่ีอยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ ตามหนังสือ ว 044 ให้ระบุระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง 
และต้องมีอยู่ในแผนพัฒนา ให้ระบุอย่างชัดเจน 
 

3.1  กองคลัง การดําเนินงานหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ และการจัดทํา
ข้อบัญญัติดําเนินการอย่างไรบ้างแล้ว เชิญ ผอ.กองคลัง ครับ 
-ในส่วนกองคลัง การดําเนินงานก็มีปัญหาอุปสรรคบ้าง เรื่องข้อบัญญัติได้ส่งเรื่องให้
สํานักปลัด เรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งให้แต่ละส่วนราชการตรวจสอบโครงการท่ียังไม่ได้
ดําเนินการ ให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็จเพราะว่าใกล้ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แล้ว 
-การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
 
-ปี 2564 มีลูกหนี้ภาษีจํานวน 400 ราย จัดเก็บได้ 196 ราย เป็นเงิน 2,910.86 
บาท คงค้างชําระจํานวน 204 ราย เป็นเงิน 1,237 บาท 
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นางอโนทัย  หงส์ปัสสา 
จพง.จัดเก็บรายได้ 
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รองนายก อบต. 
นายไกรเมฆ หมวดเมืองกาง 
ผอ.กองช่าง 
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รองนายก อบต. 
นายชนาธิป   ขวัญมา 
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- ภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2565 มีผู้ชําระแล้วจํานวน 15 ราย เป็นเงินสองหมื่นเก้าพัน
กว่าบาท ค้างชําระ 1 ราย   
-งานจัดเก็บรายได้ มีประชาชนถามว่าทําไมถึงไม่ออกบริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี
ราชการเหมือนทุกปี 
-ในรอบท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การออกใบเสร็จรับเงินจะออกจากระบบ ในการออก
พื้นท่ีให้บริการประชาชน ปัญหาคือระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพพอท่ีจะเข้า
ระบบออกใบเสร็จได้ เพราะว่าเด๋ียวนี้การออกใบเสร็จรับเงินต้องออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์เท่านั้น 
-ส่วนค่าเก็บขยะ ได้ออกพื้นท่ีจัดเก็บและส่งหนังสือติดตามทวงถามคนท่ีค้างชําระ ถ้าจะ
จัดเก็บไม่ทันในปีงบประมาณ  ก็จะออกจัดเก็บอีกรอบ ค่ะ 
- กองคลัง มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ขอเชิญ กองช่าง ครับ 
 
-ในส่วนกองช่าง ก็จะมีโครงการจ่ายขาดเงินสะสมท่ีกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ 
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการตกค้างอยู่หลายโครงการ ใน
ส่วนของกองช่างก็จะมีปัญหาโครงการท่ีดําเนินการไม่ได้ซึง่ได้ทําบันทึกเสนอ เพื่อเสนอ
ต่อสภา อบต. อนุมัติเปล่ียนแปลงรายละเอียด 
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดําเนินการไปแล้ว เหลือ 3 โครงการ
ท่ียังไม่ได้ประมาณราคา รายละเอียดยังไม่ครบ วันจันทร์ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จทุก
โครงการ 
- มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานหรือไม่ 
 
-จะมีปัญหาคือประชาชนไม่ให้ท่ีในการก่อสร้างถนนเข้าพื้นท่ีการเกษตร 
 
- ต่อไป กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เชิญครับ 
 
- ในส่วนของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2566 
ได้ส่งเรียบร้อยแล้ว งานกู้ชีพ-กู้ภัย มีปัญหาเรื่องการควบเวร ส่วนเรื่องการปฏิบัติงานไม่
มีปัญหาได้มีรายงานการปฏิบัติงานเป็นประจํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยากให้
เตรียมคนท่ีจะมาปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย เพราะว่าคนเดิมท่ีปฏิบัติงานอยู่อายุใกล้จะครบ 
60 ปี แล้ว ซึ่งก็จะมีปัญหาด้านการปฏิบัติหน้าท่ี คือ ต้องผ่านการฝึกอบรม 
- รถบรรทุกขยะได้ใช้งานมานานมากแล้วเริ่มจะต้องมีการบํารุงรักษา ซ่อมแซมมากข้ึน 
ตามสภาพการใช้งาน เพราะว่า อบต.มีพื้นท่ีท่ีกว้าง 12 หมู่บ้าน 194 ตารางกิโลเมตร  
-ในส่วนของการจัดหารถบรรทุกขยะเพิ่มเติมตามแผนท่ีวางไว้ เจ้าหน้าท่ีท่ีจะปฏิบัติงาน
ก็จะต้องมีพนักงานขับรถบรรทุกขยะเพิ่มอีก  
-เตาเผาขยะท่ีทางคณะผู้บริหารได้เตรียมแผนท่ีจะจัดซื้อ เรื่องการบริหารจัดการจะต้อง
มีแนวทางท่ีชัดเจน เพราะว่าพื้นท่ีท่ีจะท้ิงขยะเป็นพื้นท่ีอยู่ในป่า สิทธิการครอบครองใน
การใช้ท้ิงขยะจะต้องชัดเจน  
-อําเภอหนองบัวแดง ได้แจ้งเรื่องการกําจัดผักตบ นโยบายของอําเภอต้องการให้ อบต. 
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จัดท าโครงการก าจัดผักตบชวา ในเรื่องการบริหารจัดการจะจัดท าโครงการเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว กองส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และก็จะเกี่ยวข้องกับกอง
สาธารณสุขฯ ด้วย ในการจัดท าโครงการปลูกต้นไม้คาดว่าจะจัดท าก่อนหรือหลังวันแม่ 
-กองสาธารณสุขฯ ให้แบ่งงานงานออกเป็น 4 งาน 
1) งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสุขาท่ัวไป  งานควบคุมมลพิษ 
การควบคุมมลพิษปัญหาในพื้นท่ี คือ ฝุ่นละออง จากลานรับซื้ออ้อย 
2) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
3) งานรักษาความสะอาด  
    -การรักษาความสะอาดทางถนน ทางน้ า ทางเดิน ยังไม่มี ปัญหา คือ ทางระบายน้ า 
ท่อน้ าในชุมชนมีการอุดตัน 
4) งานควบคุมโรค 
- แต่ละงานให้มีโครงการรองรับ ให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบแต่ละงานให้ชัดเจน 
- ล าดับต่อขอเชิญกองส่งเสริมการเกษตร 
-กองส่งเสริมการเกษตร โครงการท่ีรอด าเนินการก็จะเป็นโครงการนโยบายของผู้บริหาร
เพื่อส่งเสริมอาชีพ คือ โครงการจัดซื้อต้นไผ่ข้าวหลามกาบแดง ตอนนี้อยู่ระหว่างการ
จัดท าโครงการ คาดว่าจะด าเนินจัดท าก่อนหรือหลังวันแม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อมภายใน อบต. เป็นโครงการจัดซื้อต้นพญาเสือ
โคร่ง เพื่อปลูกตามแนวรั้ว อบต. ทางทิศตะวันออกของ อบต. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ผู้
ร่วมโครงการจะเป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีของ อบต. และสมาชิสภา อบต. 
-ไผ่ข้าวหลามกาบแดงกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่มีความสนใจ 
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดส่ง
เรียบร้อยแล้ว 
-งานปศุสัตว์ ซึ่งเป็นงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ ถ้ามีนักวิชาการ
เกษตรเพิ่มอีก 1 คน ก็จะของานควบคุมพิษสุนัขบ้ามาไว้ที่กองส่งเสริมการเกษตร 
เพราะว่างานควบคุมพิษสุนัขบ้า เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังกองสาธารณสุขฯ และกอง
ส่งเสริมการเกษตร จะน ามาไว้ที่กองไหนก็ได้ 
-กองส่งเสริมการเกษตร ให้แบ่งงานออกเป็น 2 งาน 
1) งานส่งเสริมการเกษตร 
-ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไผ่กาบแดง เพื่อรองรับในอนาคต
อาจจะมีนักท่องเท่ียวมา เป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนในการท าข้าวหลามขาย 
2) งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
-เป็นงานท่ีแยกกันกับงานควบคุมโรคระบาดของสัตว์ ในพื้นท่ี อบต.ถ้ าวัวแดง  
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ตอนนี้มีการเล้ียงแพะเป็นจํานวนมาก อบต.ยังไมไ่ด้มีการเข้าไปส่งเสริม ต้องการให้ 
อบต.เข้าไปดูแลส่งเสริมด้วย 
- ปัญหาอุปสรรคในการทํางานคือบุคลากรไม่เพียงพอ ตอนนี้กองส่งเสริมการเกษตร  
มี ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 1 คน มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
-กองการศึกษา จากการประชุมครั้งท่ีแล้วเรื่องเงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่ได้
รับรายงานยอดเงินสะสมของแต่ละศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ทางคณะบริหาร
ต้องการทราบยอดเงินสะสมของแต่ละศูนย์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาของศูนย์ฯ ท่ีเป็นปัญหา
เร่งด่วน  
-ศูนย์ฯ บ้านบุสีเสียด วันนี้ได้เข้าไปดูเรื่องน้ําท่วมถนน และอาคารสนามเด็กเล่น ถ้า
ทราบยอดเงินสะสมแล้วก็ให้ ศพด. ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อแก้ไข
ปัญหาหากล่าช้าอาจเกิดอันตรายต่อเด็กได้ ต้นเดือนสิงหาคม ให้ ศพด.บุสีเสียด และ 
ศพด.บ่อทอง จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุม กําหนดวันประชุมวันไหน
ก็ให้ประสานคณะผู้บริหารร่วมประชุมด้วย 
- ศพด.บ้านหนองหอยปัง ขอไฟด้านหลังห้องน้ําเพิ่ม เพราะว่ามีเพียงหลอดเดียวแสง
สว่างไม่เพียงพอ และบริเวณรอบห้องมียุงเยอะมากขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ี อบต. 
ไปฉีดพ่นน้ํายาไล่ยุงทุกศูนย์ฯ ด้วยค่ะ 
-จะประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล/อสม. ไปฉีดพ่นยาไล่ยุงให้อีก
ครั้งหนึ่ง 
-ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายก อบต. มีนโยบายกองการศึกษาฯ ให้ครูแต่ละ
ศูนย์ฯ มีความสามารถหรือกิจกรรมท่ีเด่นของแต่ละศูนย์ฯ เพื่อท่ีจะใช้ประเมิน ศพด. 
เช่น ความสามารถด้านการฟ้อนรํา เป็นต้น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง มีปัญหาเรื่องน้ําขังหน้าศูนย์ฯ 
 
-ได้รับหนังสือแจ้งแล้ว จะหางบประมาณดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ ต่อไปเชิญ ผอ.
ชนาธิป ขวัญมา สรุปการดําเนินงานหรือปัญหาอุปสรรคของกองการศึกษาฯ 
-ในส่วนของกองส่งเสริมการเกษตร และกองการศึกษาฯ  จะมีปัญหาเกี่ยวกับงานพัสดุ 
เนื่องจากงานพัสดุการดําเนินงาน เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานพัสดุแยกออกแต่ละกอง 
กองส่งเสริมการเกษตร จะมี ผอ.กอง เพียง 1 คน ต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และเจ้าหน้าท่ี
ธุรการในกอง งานพัสดุของกองส่งเสริมการเกษตรต้องการให้พัสดุกลางเป็นผู้รับผิดชอบ 
-กองการศึกษาฯ เรื่องของพัสดุก็มีผลต่อเนื่องมาจาก อบต. ได้โอนทรัพย์สินให้ ศพด. 
ต้ังแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ซึ่งมีทรัพย์สินก่อนปี 2564 พัสดุบางตัวปัจจุบันไม่มีแล้วเป็น
พัสดุท่ีจัดซื้อต้ังแต่ต้ังศูนย์ฯ ใหม่ ๆ ส้ินปีงบประมาณ 2565 ให้แต่ละศูนย์ฯ สํารวจ
พัสดุ เพื่อจําหน่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน เรื่องการจําหน่ายพัสดุให้ประสานกับ ผอ.กอง
คลัง และขอเสนอให้ ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 
-การลงบญัชีต่าง ๆ ของ ศพด. ในเรื่องของระบบบัญชีตอนนี้ต้องแจ้งบัญชีลูกเพื่อจะได้
ทํารายงานประจําเดือนส่งทุกเดือน  ซึ่งแต่ละศูนย์ฯ บางท่ีลงบัญชีโดยท่ียังไม่ทราบ
รายงานการเบิกจ่ายท่ีบัญชีแม่ทําเรื่องเบิกจ่ายไปให้ศูนย์ ตามระบบแล้วบัญชีแม่ต้องแจ้ง 



~ ๘ ~ 
 
 

นายชนาธิป   ขวัญมา 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
นายสงการณ์   ฦาชา 
รองนายก อบต. 
นายชนาธิป   ขวัญมา 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
 
นายสงการณ์   ฦาชา 
รองนายก อบต. 
นางศรีวิไล   สิมช้า 
ผอ.กองคลัง 
 
นายสงการณ์   ฦาชา 
รองนายก อบต. 
 

นางกุลนิตย์   แนวประเสริฐ 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 
นายแสง   ชุ่มฉิมพลี 
ปลัด อบต. 

รายละเอียดต่าง ๆ ไปยังบัญชีลูก เพื่อจะได้ทราบว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง 
-งานทะเบียนพาณิชย์ การดําเนินงานเวลาทะเบียนพาณิชย์มาแนะนะให้ความรู้ก็ไม่ได้
เข้าร่วมรับฟังด้วย แต่ต้องเป็นนายทะเบียนพาณิชย์ ขอให้กองคลังเป็นผู้รับผิดชอบเป็น
นายทะเบียนพาณิชย์ และคณะกรรมการตรวจรับเงิน เก็บรักษาเงิน ประจําวันของ 
อบต.ถ้ําวัวแดง ให้พิจารณาคนอื่นมารับผิดชอบแทน 
-ก็เป็นปัญหาของเรื่องระบบ การแบ่งงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละส่วนราชการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองไม่ได้ผ่านกองคลังใช่หรือไม่  
-ตอนนี้มีการแยกงานพัสดุออกมาอย่างชัดเจน จะมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานพัสดุแต่ละ
ส่วนราชการ ก็จะมีพัสดุกองช่าง พัสดุกองการศึกษา พัสดุกองส่งเสริมการเกษตร ส่วนท่ี
เหลือก็จะเป็นพัสดุกลางเป็นผู้รับผิดชอบ  
-ถ้าให้พัสดุกลางเป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังหมดของ อบต. จะได้หรือไม่ 
 
-ถ้าจะให้พัสดุกลางเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมดงานจะเกิดความล่าช้า เพราะว่า
งานทุกอย่างจะไปอยู่ท่ีพัสดุกลาง จึงได้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีพัสดุรับผิดชอบงานพัสดุของแต่
ละกอง ซึ่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1 คน สามารถรับผิดชอบได้หลายส่วนราชการ 
-ผู้รับผิดชอบงานพัสดุจะเปล่ียนแปลงหรือจะคงเดิม 
 
-สําหรับงานพัสดุท่ี ผอ.กองส่งเสริมการเกษตรได้เสนอให้พัสดุกลางเป็นผู้รับผิดชอบงาน
พัสดุท้ังหมดของ อบต. นั้น งานพัสดุจะมีปัญหาเฉพาะกองส่งเสริมการเกษตรที่มี
พนักงานส่วนตําบล 1 คน ซึ่งต้องเป็นท้ังผู้จัดซื้อจัดจ้างและเป็นผู้เบิกจ่ายในคน ๆ 
เดียวกัน อาจจะไม่เหมาะสม มีความคิดเห็นว่าในเมื่อ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ต้อง
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ อยู่แล้ว เสนอว่า เจ้าหน้าท่ีพัสดุกองส่งเสริม
การเกษตร ให้ จ.อ.เสน่ห์  ธนะขว้าง เป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มอีก 1 กอง ถ้ามีนักวิชาการ
เกษตร ก็ค่อยเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงานพัสดุของกองส่งเสิรมการเกษตรใหม่ก็น่าจะ
สะดวกในการปฏิบัติงาน อย่างเช่น นายเฉลิมวิทย์  ภัทราบุญญากุล ก็รับผิดชอบงาน
พัสดุ 2 กอง 
-พัสดุกลางต้องรับผิดชอบงานจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 60 โครงการ ซึ่งบางโครงการ
มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ถ้าให้พัสดุกลางเป็นผู้รบผิดชอบงานพัสดุ
ท้ังหมดของ อบต. งานก็จะกระจุกอยู่ท่ีกองคลัง ทําให้การดําเนินเกิดความล่าช้า 
-เชิญท่านปลัด อบต. ครับ 
 
-งานพัสดุในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลักๆ ก็จะอยู่ในส่วนรับผิดชอบของกองคลัง 
เดิมการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. มีไม่มาก แต่ปัจจุบัน อบต. มีงบประมาณอยู่ประมาณ 
60 ล้าน การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกองจะเพิ่มมากขึ้น กระบวนการในการ
บริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อให้การทํางานได้รวดเร็วจึงได้แบ่งการดําเนินงานด้าน
พัสดุให้แต่ละกองรับผิดชอบ ซึ่งแต่ละกองมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหลายคนท่ีสามารถ
ดําเนินการในส่วนนี้ได้ ถ้าให้พัสดุกลางเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสดุของ อบต. ท้ังหมด 



~ ๙ ~ 
 

    
นายแสง   ชุ่มฉิมพลี 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชนาธิป   ขวัญมา 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
 
 
นายแสง  ชุ่มฉิมพลี 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
นางอโนทัย  หงษ์ปัสสา 
จพง.จัดเก็บรายได้ 
 
 
 
นายแสง   ชุ่มฉิมพลี 
ปลัด อบต. 

-งานปัจจุบันมีมาก จึงแก้ปัญหาโดยแต่ละกองให้มีผู้รับผิดชอบงานพัสดุในแต่ละกอง 
-นางกุลนิตย์  แนวประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบกองคลัง กับ กองช่าง 
-นายเฉลิมวิทย์  ภัทราบุญญากุล เป็นผู้รับผิดชอบสํานักปลัด กับ กองสาธารณสุข 
-นายมานพ  ผุยม่อง เป็นผู้รับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม 
-นายชนาธิป  ขวัญมา  เป็นผู้รับผิดชอบกองส่งเสริมการเกษตร 
-จ.อ.เสน่ห์  ธนะขว้าง  เป็นผู้รับผิดชอบกองการศึกษาฯ 
-เพื่อให้การดําเนินงานแต่ละกองรวดเร็วยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
ดําเนินการตามเดิมไปก่อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้นักทรัพยากรบุคคลทํา
คําส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานพัสดุใหม่ ถ้าจะเปล่ียนแปลงตอนนี้ก็ใกล้ส้ินปีงบประมาณ
แล้ว จะเกิดปัญหายุ่งยากในการเปล่ียนช่ือในระบบงานของกองคลัง 
-ปัญหาตอนนี้ก็คือกองการศึกษาฯ ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของ ศพด. (ค่ารายหัว) 
ต้องการให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ค้าท่ีมี SME ภายในจังหวัดชัยภูมิ แต่ถ้านายก มีความเห็น
ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายเป็นการทั่วไปนอกเขตจังหวัดชัยภูมิได้ ก็แล้วแต่ผู้บริหารจะมี
ความเห็น 
-ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติม ในส่วนของ ศพด. ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  มีห้างร้าน
เสนอราคามา ได้ให้ครูแต่ละศูนย์พิจารณาราคาแต่ละรายท่ีเสนอราคามา ให้พิจารณา
รายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด พิจารณาแล้วผู้เสนอราคาจากจังหวัดขอนแก่นเสนอราคาตํ่าสุด 
จึงพิจารณาแล้วน่าจะจัดซื้อจากผู้เสนอราคาท่ีมาจากจังหวัดขอนแก่น 
-ศพด. ให้ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 13 เงินสะสมของ ศพด. 
สามารถใช้ในการใดได้บ้าง มีกระบวนการดําเนินการอย่างไรจึงจะสามารถใช้เงินสะสม
ได้ ขอให้ศึกษาระเบียบด้วย 
-ต่อไปเรื่องทะเบียนพาณิชย์ ท่ีได้แต่งต้ังนายชนาธิป  ขวัญมา เป็นนายทะเบียนพาณิชย์ 
ซึ่งได้แต่งต้ังนานมาแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเปล่ียนแปลงนายทะเบียน
พาณิชย์รายใหม่รับผิดชอบแทน 
-นายทะเบียนพาณิชย์ มี 4 คน มี ปลัด อบต. หน.สํานักปลัด ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
และนางดวงใจ  ผาบเพ็ง  แต่การจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้มีทุกวันนาน ๆ จะมีผู้มาขอ
จดทะเบียนพาณิชย์ วันไหนท่ีมีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ท่านใดอยู่ก็จะให้ท่านนั้นเป็น
คนเซ็นช่ือนายทะเบียนพาณิชย์ จะปรึกษา ผอ.กองคลัง พิจารณาเปล่ียนนายทะเบียน
พาณิชย์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
-กองช่าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมท่ียังไม่สามารถดําเนินงานได้ตามรูปแบบมีอยู่ 3-4 
โครงการ ต้องแก้ไขรายละเอียดโครงการเนื่องจากความกว้างของถนนไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบ ให้ ผอ.กองช่าง ดําเนินการขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่อสภา 
อบต. 
-โครงการท่ี นายมานพ  ผุยม่อง รับผิดชอบมี 2 โครงการ คือ ม.11 และ ม.12 ได้
เสนอแก้ไขแล้ว 1 โครงการ ในส่วนท่ี ผอ.กองช่าง รับผิดชอบก็ให้เสนอ ซึ่งจะประชุม
สภา อบต. รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  



~ ๑๐ ~ 
 
 

นายแสง   ชุ่มฉิมพลี 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.วิจิตรา  โยธากุล 
ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล 
นายแสง   ชุ่มฉิมพลี 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤตพัฒน์  หมอกชัย 
ผช.นักพัฒนาชุมชน 

ในวันท่ี  11  สิงหาคม  2565 ต้องส่งรายละเอียดให้กับสมาชิกสภา อบต. ภายในวันท่ี 
7 สิงหาคม 2565 
-กองสาธารณสุขฯ ปัญหาในการดําเนินงานคือ พนักงานขับรถ EMS ท่ีมีอายุ 60 ปีแล้ว 
แต่สามารถจ้างเหมาบริการได้ จะมีปัญหาคือเรื่องสายตาเนื่องจากอายุมากแล้ว ต่อไปก็
ต้องมีการเปล่ียนแปลงพนักงานท่ีปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัยใหม่ ซึ่งตอนนี้ก็จ้างเพิ่มอีก 1 คน 
เป็นท้ังหมด 4 คน เพื่อจะได้ผลัดเวรละ 2 คน เพราะว่างานกู้ชีพ กู้ภัย ต้องปฏิบัติงาน
ตลอด 24  ช่ัวโมง 
-ในเรื่องการบริการรถ EMS มีปัญหาด้านขอบเขตของการให้บริการเกินอํานาจหน้าท่ี 
เช่น คนตาย รถ EMS สามารถให้บริการรับ ส่ง ได้หรือไม่ ผู้ป่วยท่ีอยู่โรงพยาบาลท่ี
รักษาหายแล้วรถ EMS สามารถบริการรับ ส่ง ได้หรือไม่ และผู้ป่วยท่ีจะต้องเดินทางไป
โรงพยาบาลไม่มีรถไปโรงพยาบาล ขอให้รถ EMS ของ อบต. ไปส่งได้หรือไม่ ให้นางสาว
วิจิตรา  โยธากุล ช้ีแจ้งว่ารถ EMS มีไว้เพื่ออะไร 
-รถ EMS มีไว้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือ อุบัติเหตุ  
 
-ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2565  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทางอําเภอหนองบัวแดงเป็นผู้จัดงาน พิธีตอนเช้าเวลา 07.00 น จะเป็นการ
ทําบุญตักบาตร ตอนเย็นเวลา 17.30 น. จะเป็นการวางพานพุ่มเงนิพุ่มทอง ให้
พนักงานส่วนตําบลไปร่วมพิธี 
-เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ซึ่ง
ให้ ผอ.กอง ผู้ประเมิน กับผู้รับการประเมิน แต่ละกอง ทําบันทึกข้อตกลงการประเมินว่า
จะเอางาน/โครงการ/กิจกรรม อะไรใช้ในการประเมิน 
-งานการแพทย์ฉุกเฉิน ก็เป็นปัญหาของนายกไม่สามารถตัดสินใจได้ เร็ว ๆ นี้ก็มีกรณี
ผู้ป่วยโรคไตท่ีต้องไปฟอกไตขอให้รถ EMS ไปรับส่งท่ีโรงพยาบาล ถ้าอิงตามระเบียบ
การแพทย์ฉุกเฉินแล้วจะไม่สามารถทําได้ ระเบียบจะให้บริการในเรื่องอุบัติเหตุหรือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น ในเรื่องของการฟอกไต ฟอกเลือด เป็นเรื่องของหมอนัดรักษา
เท่านั้น ถ้าให้บริการรายนี้ได้ ก็จะมีรายอื่น ๆ ตามมาอีกมาก ซึ่ง อบต. ไม่สามารถ
ให้บริการได้ จะศึกษาระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อหาทางแนวทางปฏิบัติต่อไป 
-เรื่องการใช้บริการรถ EMS ขอฝากพนักงานเจ้าหน้าท่ีช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบให้โทรศัพท์ขอรับบริการ เบอร์ 1669 โดยตรงไม่ต้องให้โทรหานายก อบต. 
-กองสวัสดิการสังคม ท่ีทํางานใกล้ชิดกับประชาชน หลาย ๆ งานท่ียังไม่ได้ดําเนินการ 
ให้แบ่งงานออกเป็น 
1) งานสังคมสงเคราะห์ 
2) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
3) งานพัฒนาชุมชน 
4)งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
-เรื่องโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ งบประมาณอนุมติัแล้วตอนนี้ดําเนินการอย่างไรบ้าง 
-กองสวัสดิการสังคม งานพัสดุด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ ได้บันทึกข้อมูล
ในระบบเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี งานอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็จะรับเอกสารส่ง พมจ. 
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นายกฤตพัฒน์  หมอกชัย 
ผช.นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสงการณ์   ฦาชา 
รองนายก อบต. 
 
 
นายแสง  ชุ่มฉิมพลี 
ปลัด อบต. 

- งานกู้ยืมเงินให้กับผู้พิการ ประสานกับ พมจ.จังหวัด ในเรื่องการทําสัญญาซึ่งผู้กู้ยืมแต่
ละรายจะต้องไปเซ็นสัญญากู้ยืมเองท่ี พมจ.จังหวัด 
-งานด้านการจัดการศพ ก็จะรับลงทะเบียนแล้วจัดส่งเอกสารไปให้ พมจ.จังหวัด 
-งานเศรษฐกิจชุมชน ตอนนี้มีอยู่ 4 โครงการไม่มปีัญหาจ่ายครบทุกโครงการ 
-งานสภาเด็กและเยาวชน ได้ของบประมาณจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ      
ได้งบประมาณ 10,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเด็กนอกห้อง ได้รับเงนิงบประมาณแล้ว
รอบการจัดทําโครงการ แต่มีปัญหาเรื่องเด็กยังได้มีบัตรประชาชนทางธนาคารให้เด็กไป
ทําบัตรประชาชนก่อน 
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ งานซ่อมแซมบ้านจํานวน 18 หลัง 
คณะกรรมการได้ออกสํารวจสภาพบ้านแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุ น่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2565 
-ต่อไปเป็นงาน TPMAP ได้บันทึกข้อมูลครบทุกงานแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้าน
รายได้ ด้านอื่น ๆ  ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านความเป็นอยู่ 
-เรื่องการสร้างบ้านนายล้วน  ท่ีได้ของบประมาณจากกองช่างของ อบจ. จํานวน 
50,000 บาท ซึ่งก็ได้ทําสัญญาแล้ว แต่ทาง อบจ.ยังไม่ได้แจ้งวนัให้ไปรับเงิน จึงไม่
สามารถแจ้งได้ว่าจะได้รับเงินจริง ๆ วันไหน  
-ได้รับแจ้งทางไลท์เป็นผู้พิการอยู่ ม.11 บ้านอยู่ซอยเดียวกับนายล้วน เป็นผู้พิการ อยู่
คนเดียว ใหเ้จ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านด้วย 
-ต่อไปก็เป็นสํานักปลัด อบต. ก็จะมีงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน  งาน
กฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญท่านปลัด ครับ 
-เรื่องคดีมีค้างอยู่ 2 เรื่องท่ีทาง อบต.เป็นโจทย์ เป็นเรื่องต้ังแต่สมัยนายกเสริม ยังดํารง
ตําแหน่งนายก อบต.ถ้ําวัวแดง คือ  
1) เรื่องกาลักน้ํา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของอัยการศาลปกครอง ดําเนินการสืบหาทรัพย์
ของห้างคู่สัญญากับ อบต. เพื่อยึดทรัพย์ 
2) เรื่อง อบต.ถ้ําวัวแดง ฟ้องแพ่ง เรื่องค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล 1 ราย 
อัยการศาลภูเขียวส่งฟ้องแล้ว ผลการดําเนินการจะเป็นอย่างไรยงัไม่ทราบ 
-เรื่องการโอน (ย้าย) ของพนักงานส่วนตําบลถ้ําวัวแดง มี 2 ราย 
1) จ.อ.พงศกร  คะสกุล ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ โอน(ย้าย) ไปดํารงตําแหน่งเจ้า
พนักงานป้องกันฯ สังกัด อบต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 
2) นายเกียรติศักดิ์  ต้ังพงษ์  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด โอน(ย้าย) ไปดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ในวันท่ี 1 
กันยายน 2565 
-การรับโอนแทนตําแหน่งท่ีว่าง ตําแหน่งนายช่างโยธา ได้รับการติดต่อขอโอน(ย้าย) จาก
เทศบาลตําบลห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จะมาเดือน
ตุลาคม 2565 และตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ ท่ีจะขอโอน(ย้าย) มาแทน จ.อ.
พงศกร  คะสกุล จะมาจากจังหวัดบึงกาฬ ส่วนตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อบต.ถ้ําวัว
แดง ไม่สามารถรับโอน (ย้าย) ได้ เนื่องจากถูกล็อคตําแหน่งโดยกรมส่งเสริมฯ 
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นักทรัพยากรบุคคล - ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมค่ะ 
-การอยู่เวรยามสถานท่ีราชการ ปลัด อบต. ได้แจ้งว่า ให้ลงเวลาและบันทึกการอยู่เวร
ยามด้วย ท้ังเวรกลางคืน และเวรกลางวัน (วันหยุดราชการ) 
-การออกเลขท่ีคําส่ัง ตอนนี้ อบต.ถ้ําวัวแดง จะมีแต่สมุดติดคําส่ังแต่ไม่มีทะเบียนคุม
คําส่ัง ขอให้แต่ละส่วนราชการท่ีจะออกคําส่ังลงเลขท่ีคําส่ังในทะเบียนคุมคําส่ัง ปี พ.ศ.
2565 ด้วย 
-การต่อสัญญาจ้าง เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจท่ีมีสัญญา
จ้าง วันส้ินสุดสัญญาไม่ตรงกับวันท่ี 30 กันยายน ของปีงบประมาณ ท่ีจะส้ินสุดในปี 
พ.ศ. 2566 มีอยู่ 4 ราย คือ 
1) นายอิทธิพัฒน์  จันทะโสม ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ส้ินสุดสัญญาจ้างวันท่ี 31 
มกราคม 2566 การต่อสัญญาจ้างครั้งต่อไปจะเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ.2566 – 30 
กันยายน 2559 ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี 8 เดือน 
2) นายมงคล  อุบลสินโสภณ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ (กองช่าง) ส้ินสุดสัญญา
จ้างวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 การต่อสัญญาจ้างครั้งต่อไปจะเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 
มีนาคม 2566 – 30 กันยายน 2569 ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี 7 เดือน 
3) นางสาวยุวธิดา  วงษ์ชู  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) ส้ินสุดสัญญา
จ้างวันท่ี 31 มกราคม 2566 การต่อสัญญาจ้างครั้งต่อไปจะเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ.
2566 – 30 กันยายน 2559 ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี 8 เดือน 
4) นางสมพิศ  จําชาติ  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจทักษะ) ส้ินสุดสัญญาจ้างวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการส้ินสุดสัญญาจ้างเนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติการระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นข้อตกลงระหว่าง ผอ.กอง กับ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาใน
กองนั้น ๆ เช่น ผอ.กองคลัง ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมี จพง.การเงิน จพง.พัสดุ เป็นต้น 
จะต้องทําข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง ผอ.กองคลัง กับ จพง.การเงินฯ ก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีจะใช้ในประเมิน  
-ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 2/2565 นักทรัพยากรบุคคล ได้รับ
นโยบายให้จัดทําแบบประเมินฯ ให้กับทุกคน นักทรัพฯ ก็จะประสานกับทุกคนว่าแต่ละ
คนจะเอา งาน/โครงการ/กิจกรรม อะไรเพื่อใช้ในการประเมินเมื่อจัดทําแบบประเมิน
เสร็จแล้วจะส่งให้ทุกท่านได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนจะถึงวันส้ินรอบการประเมิน คือ
วันท่ี 30 กันยายน 2565 แล้วจะลงแบบประเมินของรอบนี้ในเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อ
เป็นตัวอย่างในการจัดทําแบบประเมินฯ ในครั้งต่อไป 
-การบรรจุแต่งต้ังข้าราชการใหม่ อบต.ถ้ําวัวแดง ได้รับการจัดสรร 1 ตําแหน่ง คือนิติกร 
จะบรรจุในวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 เป็นคนจังหวัดนครพนม 
-เรื่องบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามท่ีนักทรัพยากรบุคคลได้เข้าอบรมใน
วันท่ี 8-9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ ขอช้ีแจง
สิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกท่านได้ทราบ ดังนี้ 
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   -ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   (1) เหตุทดแทน : เลิก/ยุบ/ให้ออกโดยไม่มีความผิด/ไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
    (2) เหตุทุพพลภาพ : มีใบรับรองของแพทย์ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไปได้ 
   (3) เหตุสูงอายุ : อายุตัว 60 ปี (เกษียณอายุ) หรือ อายุตัว 50 ปี  โดยผู้มีอํานาจส่ังให้ 
       ลาออกได ้
   (4) เหตุรับราชการนาน : เวลาราชการ 30 ปี หรือ เวลาราชการ 25 ปี  โดยผู้มีอํานาจส่ัง 
                                   ให้ลาออกได้ 

-สิทธิที่จะได้รับ “บ าเหน็จ”        
  1) มีเวลาราชการไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์  แต่ต้องเป็นกรณีทางราชการส่ังให้ออกจากราชการ 
                        ด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ ครบเกษียณอายุ หรือ ขอลาออกเมื่ออายุครบ 50 ปี 
                        บริบูรณ์ หรือ 

   2) ลาออกจากราชการโดยมีเวลาราชการครบ 10 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 25 ปีบริบูรณ์ 
  3) เป็นผู้มีสิทธิได้รับ “บํานาญ” แต่ขอรับ “บําเหน็จ” แทน 

   -สิทธิที่จะได้รับ “บ านาญ”  
   1) มีเวลาราชการต้ังแต่ 10 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป แต่ต้องเป็นกรณีทางราชการส่ังให้ออกโดยไม่มี 
                              ความผิด ส่ังให้ออกเพราะครบเกษียณอายุ ส่ังให้ออกจากราชการเพราะเหตุทพพลภาพ  
                              ส่ังให้ออกเมื่อมีเวลาราชการครบ 30 ปีบริบูรณ์ หรือลาออกจากราชการเมื่ออายุครบ  
                             50 ปีบริบูรณ์ หรือ 
   2) ลาออกจากราชการเมื่อมีเวลาราชการครบ 25 ปีบริบูรณ์ 

   -การคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   เงินบําเหน็จปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จํานวนปีเวลาราชการ 
   เงินบํานาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จํานวนปีเวลาราชการ 
                          50 

   -บําเหน็จดํารงชีพ  
   หลักการ คือ จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบํานาญ ไม่เกิน 15 เท่าของเงินบํานาญ 
                               รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 งวด 

  1)ขอรับครั้งแรก (อายุตํ่ากว่า 65 ปี) ขอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท 
  2)ขอรับครั้งท่ีสอง (อายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง70 ปี) ขอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท 
  3)ขอรับครั้งท่ีสาม (อายุ 70 ปีข้ึนไป) ขอรับได้ไม่เกิน 100,000 บาท 

   -สิทธิลูกจ้างประจํา 
   บําเหน็จปกติ 
   1) กรณี ลาออก หรือ ถูกปลดออกต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (60 เดือน) 
   2) กรณี ให้ออกจากงาน ขาดคุณสมบัติ (ยุบ/เลิก/ล้มละลาย) ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1  



~ ๑๔ ~ 
 

                ปีบริบูรณ์  (12 เดือน) 
   3) กรณี เสียชีวิต (ตายในตําแหน่ง)   ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ (12 เดือน)  
      จ่ายทายาท เท่าๆ กัน  และได้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า 
   -การค านวณบ าเหน็จปกติของลูกจ้างประจ า 
           ค่าจ้าง x จํานวนเดือน 
                                                  12 
   -บ าเหน็จรายเดือน 
   - ต้องมีอายุงาน 25 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (300 เดือน) 
   การค านวณบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ า 
    = ค่าจ้าง x จํานวนเดือน 
                              12 x 50 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นายอาทิตย์  ศิริบุตวงศ์ 
นายก อบต. 

-  ขอขอบคุณหัวหน้าทุกส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละส่วนราชการ ก็ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินงานทุกงานทุกโครงการ หากไม่มีท่านใดเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กระผมขอปิดการประชุม ครับ 

    
เลิกประชุมเวลา 17.40 น. 
 
      (ลงช่ือ)      ประทุมทิพย์  วรรณศิริสกุล    บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นางประทุมทิพย์   วรรณศิริสกุล) 
                                                      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 

             (ลงช่ือ)        แสง   ชุ่มฉิมพลี              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายแสง    ชุ่มฉิมพลี) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 
 

                                 (ลงช่ือ)       อาทิตย์  ศิริบุตวงศ์          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                     (  นายอาทิตย์   ศิริบุตวงศ์   ) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
                 
 
 
 


