
 

บันทึกรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบล  ลกูจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบล ช าผักแพว  อ าเภอแก่งคอย  จงัหวัดสระบุร ี

วัน จันทร์ ที่ 2 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
................................................................................ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
(ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) 
เปิดประชุมเวลา  10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1.  
   1. นายกสนม  โสป่าสัก (นายกอบต.ช าผักแพว) 

-  นายกฯกล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 เดือน กุมภาพันธ์  
2564 
- เนื่องจากได้ทราบมาว่าพนักงานบางท่านเมื่อได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา
แล้วนั้นไม่ค่อยอยากปฏิบัติตาม ท าการเพิกเฉย ในเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อได้รับ
ค าสั่งและไม่ปฏิบัติตามให้หัวหน้าแต่ละกองขึ้นมารายงานต่อนายก รวมไปถึงให้
มีผลต่อการประเมิน ทั้งนี้ให้พนักงานทุกท่านตั้งใจปฏิบัติงานตามค าสั่งของ
หัวหน้างานอย่างเคร่งครัด 
- เพ่ิมเติมเรื่องรถรับ – ส่งบริการผู้ป่วย ตามที่สิบเอกบุญเหลือ จิตดี ได้กล่าวไป
กรณีที่คนขับรถของทางส านักปลัดไม่ว่างติดภาระกิจ ให้คนงานทั่วไปที่ขับรถได้
ช่วยขับรถรับ – ส่ง ผู้ป่วยแทน 
- แจ้งพนักงานทุกทา่น ก่อนที่จะออกไปไหน ขอให้แจ้งหัวหน้างานก่อนทุกครั้ง 
 

   2.  นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์  (ปลัด อบต. ช าผักแพว)  
    -  สืบเนื่องจากที่นายกกล่าวข้างต้น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกฯได้สั่งการปลัดฯ 
    มา โดยห้ามพนักงานจ้างไปรวมตัวกันที่อาคารโดมอเนกประสงค์ เนื่องจาก                  
    ได้รับแจ้งจากผู้มาติดต่อราชการ อาทิ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และ                  
    ประชาชน ตามท่ีเคยบอกกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ห้ามใช้อาคาร กศน.นอกจาก 
    จะมีการประชุม และทาง อบต. ได้จ้างท่านมาปฏิบัติงาน ขอให้ท่านปฏิบัติงาน            
    ให้แก่องค์กรอย่างเต็มที่ ในการท างานนั้นอนุญาตให้มีเวลาเบรกพักได้ใน                 
    ระหว่างวัน เช่น เบรกช่วง เช้า 10 นาที และเบรกช่วงบ่าย 10 นาที 
    - บอร์ดโครงสร้างบุคลากร อบต.ช าผักแพว มีพนักงานจ้างหลายท่านที่ยังไม่ได้ 
    ติดรูป มอบ นางสาวนภาภรณ์ สุมาวรรณ เป็นผู้ด าเนินการน ารูปมาติด ให้          
    เรียบร้อย      
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    - การมาท างาน จากการตรวจสอบประกาศเรื่องการมาสายสูงสุดได้ไม่เกิน 18  
    วัน/รอบประเมิน ตอนนี้มีผู้มาสายสูงสุด 16 วัน กรณีถ้าเกิน 18 วันท่านจะ             
    ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน แจ้งชื่อเพ่ือให้เจ้าตัวได้รับทราบ คือ นางสาวสุภาพร            
    พิมพ์ตัน ขอความร่วมมือให้มาท างานให้ตรงเวลา 
    - ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกท่าน สแกนลายนิ้วมือ ถ้าท่านไม่สแกน                 
    ลายนิ้วมือจะถือว่าเป็นการขาดงาน กรณีถ้าลาให้เขียนใบลาประกอบการลา                  
                                จากการตรวจสอบมีหลายท่านไม่สแกนลายนิ้วมือ แจ้งเพ่ือทราบและขอให้           
    ปรับปรุงตัว 
    - ซักถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ,ประปาหมู่ 3 และประปาหมู่ 4 
    - การจัดท าแผน ประจ าปี 2566 – 2570 ตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้ว่า             
    จังหวัดสระบุรี ยกเว้นระเบียบว่าจะไม่มีการจัดประชุมประชาคม เนื่องจากมี               
    เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดอยู่ในขณะนี้  เมื่อได้รับการตอบกลับจากผู้ว่า                
    ให้ยกเว้นระเบียบการจัดประชุมประชาคม ขอให้ทุกกองเตรียมจัดท าแผน                 
    ประจ าปี 2566 – 2570 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพ่ิมเติมเนื่องจาก 
    เกิดปัญหาอุปสรรคเรื่องอุดหนุนไฟฟ้าหมู่ที่ 3 อยากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
    โครงการที่จะอุดหนุนต้องมีอยู่ในแผน และขอให้ตรวจสอบในการพิมพ์เอกสาร 
    - แจ้งเพ่ือทราบด้วยคณะกรรมการสอบวินัยได้รายงานผลการสอบวินัยเรื่องการ 
    ไม่จัดท าบัญชี ครั้งแรกปี 2557 คณะกรรมการสั่งลงโทษ ลดค่าตอบแทน ,          
    ครั้งที่ 2 ปี 2558 คณะกรรมการสั่งลงโทษ ลดค่าตอบแทนครึ่งขั้น และถ้ามี          
    ครั้งที่ 3 จะเป็นวินัยร้ายแรง แจ้งให้พนักงานและพนักงานจ้างทุกท่านให้ปฏิบัติ 
    หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    - มอบหมายกองช่างซ่อมแซมลูกบิดประตูห้องน้ าชาย หลังเลิกประชุม                                                                                                         
 

   3.  นางเกษา  จิตรธรรม(หัวหน้าส านักปลัด) 
    -  เรื่องของ ITA เป็นลักษณะการประเมินความโปร่งใส ซึ่ งมีมาตั้ งแต่ปี                                                                                                     
    2562,2563 และ 2564 ในปีนี้คะแนนของ ITA จะมีส่วนในการประเมิน               
    โบนัสของปี 2564 และเชื่อมโยงไปถึงการประเมินผู้บริหาร ขอความร่วมมือ             
    ทุกกองอัพเดทข้อมูลได้ที ่www.chumpakpaew.go.th   
    - การติดตามงานผ่านระบบ Google ฟอร์ม ระบบนี้จะติดตามงานเฉพาะ               
    การรายงาน โดยจะให้แต่ละกองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองละ 1 ท่าน ส าหรับ 
    เป็นแอดมินในการตอบรายงาน เมื่อมีการติดตามงานของกองต่างๆ แอดมิน            
    กลางจะด าเนินการส่งลิ้งค์ เพ่ือให้แอดมินประจ าแต่ละกองเข้าไปกรอกข้อมูล             
    รายงาน  
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   4.  นางสาวสุภาภรณ์  กล่อมกลม (นักทรัพยากรบุคคล) 
    -  ขออนุญาตชี้แจงสืบเนื่องมาจากกลุ่มงานมาตราฐานบริหารงานบุคคลจะออก 
    นิเทศงานบุคคล ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ขณะนี้งานบุคคลที่ยังไม่เรียบร้อยมี 
    เรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง     
    ขอฝากให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละกองก าชับให้ผู้ใช้บังคับบัญชาจัดท าให้แล้วเสร็จ     
    ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรอรับการตรวจในวันที่ 4 มีนาคม 2564 

 

   5.  สิบเอกบุญเหลือ จิตดี (นักพัฒนาชุมชน) 
    - กองสวัสดิการสังคม มี เรื่องชี้แจงต่อที่ประชุมเป็นเรื่องประชาสัมพันธ์                     
    และขอความร่วมมือ สืบเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2564 ทาง โรงพยาบาล       
    ส่งเสริมสุขภาพต าบลช าผักแพว ได้จัดท าศูนย์รวมสุข เราจะต้องอ านวยความ       
    สะดวกคือไปรับผู้ป่วยภายในต าบลช าผักแพวทุกวันพฤหัสของทุกเดือน           
    หลักๆคือเดือนละ 2 ครั้ง ขอความร่วมมือพนักงานจ านวน 2 ท่าน คือ                     
    1.นายนพดล กวดกระโทก และนายปิยะพงษ์  หันสันเทียะ ช่วยบริการอุ้ม         
    ผู้ป่วย 
 

   5.  นางสาวอรทัย นาสารี (นักจัดการงานทั่วไป) 
    - ในส่วนของงานส่งเสริมเกษตร ในขณะนี้มีแปลงผักของเราขึ้นมาแล้ว                   
    แต่ในอนาคตอยากจะเพ่ิมเติมกล้าไม้และกล้าผักสวนครัว เพ่ือแจกจ่ายให้แก่       
    ประชาชนและพนักงานที่ต้องการที่จะน ากลับไปปลูกที่บ้านเพ่ือทานใน                     
                 ครัวเรือน ขอมอบหมายให้ นายนพดล กวดกระโทกและนายฮะ ศรีจันทุม             
    ช่วยในการเตรียมการปลูกท าตั้งแต่เช้าเพื่อให้งานเกิดความต่อเนื่อง กรณีมีงาน 
    ที่ได้รับมอบหมายอยู่แล้ว ขอให้มาช่วยท างานเกษตรเมื่องานในหน้าที่เสร็จแล้ว  
    - ได้ท าการแจกตารางจัดท าความสะอาดห้องน้ า ให้แก่ นางณิชดา  ศรีจันทุม              
    และนายไพสารณ์ มาทา เพ่ือจัดท าความสะอาดห้องน้ าในเดือน กุมภาพันธ์        
    2564 เพื่อสนองนโยบายของทางอ าเภอ เรื่องให้ความสะดวกแก่ประชาชน  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง (ไม่มี)  

ปิดประชุมเวลา  11.15 น. 
 

    (ลงช่ือ)....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวนภาภรณ์  สุมาวรรณ) 
                                                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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(ลงช่ือ)....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

(ลงช่ือ).................................................... 
    (นายสนม  โสป่าสัก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประชุมประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 



 

 

 

 


