รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 5/2560
วันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
*************************
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ - สกุล
นางปิยะดา
นายสุวัฒน์
นายสมประสงค์
นางนิ่มนวล
นางเยาวนิตย์
นางรภัทภร
นางสาวดารารัตน์
นายชัยศิลป์
นายสุรสิทธิ์
นางสาวเบญจนุ
นายมาโนชน์
นายศรัณย์พงศ์
นางสาวปรียานุช
นางสาวนภาวดี
นายถวิล
นางสาวสุมาลี
นางสาวราณี
นางสาวจิรากาญจน์
นางอุบล
นางณัฏฐนันท์
นางสาวสุธาทิพย์
นางสาวพดาวรรณ
นางสาววันดี
นางสาวน้าผึ้ง
นายสุเมธ

ตาแหน่ง

ธณเตชทัต
จิตตวิวัฒนา
อามาตย์
ปาปะเก
ศรีกิตติพาณิช
โทนะพันธ์
ละว้า
อินทร์โท่โล่
อุปฮาด
ศรีประทุม
เจียนรัมย์
สุกลูกอินทร์
พัฒนชัย
สีลาเนา
นันทะพันธ์
บุญเรืองเศษ
ช่างประดิษฐ
อามาตย์
ดียิ่ง
เสียงวังเวง
คงกะพี้
เจียรัมย์
เจริญใหญ่
ขยันชุมนุม
ปลื้มกมล

ลายมือชื่อ
ธณเตชทัต
ปลัด อบต.
ปิยะดา
จิตตวิวัฒนา
รองปลัด อบต.
สุวัฒน์
อามาตย์
ผอ.กองช่าง
สมประสงค์
ปาปะเก
ผอ.กองคลัง
นิ่มนวล
ศรีกิตติพาณิช
ผอ.กองการศึกษาฯ
เยาวนิตย์
โทนะพันธ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
รภัทภร
ละว้า
หัวหน้าสานักปลัด
ดารารัตน์
อินทร์โท่โล่
นักพัฒนาชุมชน
ชัยศิลป์
อุปฮาด
นักทรัพยากรบุคคล
สุรสิทธิ์
ศรีประทุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบญจนุ
เจียนรัมย์
นักพัฒนาชุมชน
มาโนชน์
สุกลูกอินทร์
จพง.ปูองกันและบรรเทาฯ
ศรัณย์พงศ์
พัฒนชัย
นักจัดการงานทั่วไป
ปรียานุช
สีลาเนา
เจ้าพนักงานธุรการ
นภาวดี
นันทะพันธ์
นายช่างโยธา
ถวิล
บุญเรืองเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ
สุมาลี
ช่างประดิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
ราณี
อามาตย์
ครู
จิรากาญจน์
ดียิ่ง
จนท.การเงินและบัญชี (ลจ.ประจา) อุบล
เสียงวังเวง
นักทรัพยากรบุคคล (ลจ.ประจา)
ณัฏฐนันท์
คงกะพี้
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
สุธาทิพย์
เจียรัมย์
ผช.นักวิชาการศึกษา
พดาวรรณ
เจริญใหญ่
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
วันดี
ขยันชุมนุม
ผช.นักพัฒนาชุมชน
น้าผึง้
ปลื้มกมล
ผช.จพง.ปูองกันและบรรเทาฯ
สุเมธ
/25.นางสาวรุ่งแสง...

-2ที่
ชื่อ - สกุล
25 นางสาวรุ่งแสง
เสาเกลียว
26 นางบุษราภรณ์
เจิงรัมย์
27 นายวันชัย
นครศรี

ตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

ลายมือชื่อ
เสาเกลียว
รุ่งแสง
เจิงรัมย์
บุษราภรณ์
นครศรี
วันชัย

ผู้ไม่มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล
นายชาตรี
ท้าวพยุง
นายสมนึก
สารทพลกรัง
นายธนวัฒน์
จากธนรัมย์
นายสุรนิ ทร์
ทินนะรัมย์
นางสุดาพร
วิมล
นางสุนนั ทินี
ศรีวุฒิทรัพย์
นางกมลลักษณ์
บุญสะอาด
นางประพรรณ
เหลืออ่อน
นางสาวบุษสดา
วันทุมมา
นางอุษา
จิตรัมย์
นางสาวจันทร์เพ็ญ
ดวงนิล
นายสุเมธ
ปลื้มกมล
นายโกเมช
ชัยสุวรรณ์
นายพรเทพ
จันทสังข์
นายธีระเดช
ธนากีรตินนั ท์
นายธนาวงค์
มากกว่าวง
นางสาววิรวรรณ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวศิริวรรณ
ชวาลวิวัฒน์
นางสาวนพัชฌา
จากรัมย์
นางปภัสสร
ธนากีรตินนั ท์
นางสาวอริสา
นบขุนทด
นางสาวปัทมา
สินชัยศรี
นางปรียา
สินชัยศรี
นายสมชาย
เจิงรัมย์
นายบุญชืน่
การรัมย์
นายโฉลม
ผลแก้ว
นายสาราญ
คาบุญ
นายบาล
จัดรัมย์

ตาแหน่ง
นายก อบต.บัวทอง
ที่ปรึกษานายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผช.จพง.ปูองกันฯ
พนักขับรถยนต์ส่วนกลาง
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนง.ขับรถยนต์ 1669
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

หมายเหตุ
-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ลาคลอด-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-

-3เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ได้ทาหน้าทีป่ ระธานเปิดการประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายเกรียงไกร กิริวรรณา ตาแหน่งเดิม นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม
2560 เบอร์โทรศัพท์ 081-8672601
- นายอาเภอเมืองบุรีรัมย์ เน้นเรื่องต่างๆ ดังนี้
(1) เรื่องของการประดับธงชาติ
(2) เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการส่งอาเภอ ต้องถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
(3) เรื่องการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ ขอให้ทุกคนตระหนักในการอยู่เวรยาม
จึงแจ้งให้ทุกคนได้ปฏิบัติ และขอให้ผู้อานวยการกองทุกกองได้แจ้งให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาทราบต่อไป
(4) เรื่องของโซล่าลูป ทางอาเภอเมืองบุรีรัมย์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เอกสารตรวจสอบได้ใน www.buathong.go.th

ที่ประชุม

- ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขข้อความใด มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เสนอเพื่อทราบและพิจารณาของส่วนราชการต่างๆ
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน
รองปลัด อบต.
1. เรื่องศูนย์ถ่ายทอดข่าวประชาสัมพันธ์ไร้สาย ในรอบเดือนตุลาคม 2560 สรุปได้ ดังนี้
วันจันทร์ กองช่าง ดาเนินรายการจานวน - ครั้ง
วันอังคาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาเนินรายการ จานวน 1 ครั้ง
วันพุธ สานักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร และงานประชาสัมพันธ์) ดาเนินการ
จานวน 1 ครั้ง
วันพฤหัสบดี กองสวัสดิการสังคม ดาเนินรายการ จานวน 3 ครั้ง
วันศุกร์ สานักปลัด (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และกองคลัง ดาเนินการการ
จานวน 2 ครั้ง
ฝากแต่ละกองได้ดาเนินรายการอย่างต่อเนื่อง ขัดข้องประการใดขอให้
ประสานรองปลัดฯ ครับ
2. โครงการขุดลอกคลองส่งน้าเพื่อส่งน้าเข้าสระหนองบัวทอง ขณะนี้
สานักงานปุาไม้ ได้รับเรื่องเพื่อดาเนินการแล้ว
3. โครงการ สปสช. ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้ให้สานักปลัด งานปูองกัน
จัดทาโครงการ ดังนี้
(1) โครงการฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพ (CPR) กลุ่มเปูาหมายประกอบไปด้วยสมาชิก
สภา อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และ อสม. ในตาบลบัวทอง
(2) โครงการเกี่ยวกับด่านชุมชน เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อปูองกันอันตรายจาก
ชีวิตและทรัพย์สิน

-44. เรื่องตลาดกลาง อบต.บัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ให้รายงานว่า อบต. ได้เปิดการใช้งาน
อยู่หรือไม่
5. สืบเนื่องจากประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยผมได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกฯ ให้เข้าร่วมประชุมแทน นายอาเภอเมืองบุรีรัมย์
เน้นเรื่องต่างๆ ดังนี้
(1) เรื่องของการประดับธงชาติ
(2) เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการส่งอาเภอ ต้องถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
(3) เรื่องการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ ขอให้ทุกคนตระหนักในการอยู่เวรยาม
จึงแจ้งให้ทุกคนได้ปฏิบัติ และขอให้ผู้อานวยการกองทุกกองได้แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบต่อไป
(4) เรื่องของโซล่าลูป ทางอาเภอเมืองบุรีรัมย์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
(5) สรุปประเด็นข้อราชการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
1. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
2. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา
(โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก) สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาแหน่ง ครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ
4. การสรรหาตาแหน่งสายผู้บริหารที่ว่างตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 8/2560
5. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
6. สรุปหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
7. การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ หลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
10. ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
11. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการ
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12. ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน
13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
14. การจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ
15. การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชาระของ อปท.
/สานักปลัด ...

-5สานักปลัด
(1) รายงานผลการดาเนินงานรอบเดือนตุลาคม 2560
ที่

งาน/กิจกรรม

วันที่
ดาเนินการ

รายละเอียด

แล้วเสร็จ

1

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ประจาปี 2560

รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ประจาปี โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ และรายงานสภา

/

2

งานกองทุน สปสช.
ประชุมคระกรรมการกองทุน สปสช.

เ พื่ อ พิ จ าร ณ า แ ผน ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น
ประจาปี 2560

/

ช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน

/

กาลังดาเนินการ

/

3
4

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกู้ชีพ กู้ภัย
งานบุคคล
การจัดทาคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
รวบรวมแบบประเมินในแต่ละกอง/สานัก

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

(2) แผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2560
ที่
งาน/กิจกรรม
1 งานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

2
3
4
5

รายละเอียด
- รายงานการดาเนินงานประจาปี 2560
- การจ่ายขาดเงินสะสม

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การจัดทาแผนดาเนินงาน
การแก้ไขแผนสี่ปี 2561 – 2564
งานกองทุน สปสช.
ประชุมคณะกรรมการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ปี 2561
งานกฎหมายและคดี
รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน
เรื่องวัสดุการศึกษาของ ศพด.อบต.บัวทอง

วันที่ดาเนินการ

เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัตงิ านประจาปี 2561
เพื่อให้ถกู ต้องตามระเบียบแผนปี 2559
เพื่อใช้ในการดาเนินงานปี 2561

ผู้อานวยการกองคลัง
(1) รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ (ตุลาคม -กันยาน 2560) ประจาปีงบประมาณ 2559 และ 2560
ประจาเดือนกันยายน 2560

ที่

1
2
3
4
5
6
7

8

ประเภทรายรับ

หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาตฯ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุน
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวม (ข้อ 6 + ข้อ 7)
รวมทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ
รายรับประจาเดือน
งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ
รายรับประจาเดือน
งบประมาณ
ร้อยละ
รายรับ
ร้อยละของ
งบประมาณที่ตั้งไว้
ร้อยละ
รายรับ
ร้อยละของ
ที่ตั้งไว้ตาม
ของ
ประจาเดือน
รายรับ
ตามข้อบัญญัติ
ของ
ประจาเดือน
รายรับ
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
งบประมาณ
และรับจัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
และรับจัดสรร
ที่ตั้งไว้ตาม
ที่ตั้งไว้ตาม
ที่ตั้งไว้ตาม
ที่ตั้งไว้ตาม
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
80,500.00
0.25
62,631.68
77.80
85,500.00
0.22
77,188.71
90.28
66,000.00

0.20

69,116.80

104.72

74,000.00

0.19

47,310.80

63.93

250,000.00
250,000.00
19,570,000.00
12,104,500.00

0.77
0.78
60.55
37.45

145,591.67
178,072.00
15,697,283.20
8,589,305.00

58.24
71.09
80.21
70.96

250,000.00
260,500.00
16,000,000.00
22,350,000.00

0.64
0.67
41.00
57.28

136,111.37
183,839.00
16,356,016.50
4,486n757.00

54.44
70.57
102.23
20.07

-

0.00

12,470,570.00

0.00

-

0.00

15,528,227.00

0.00

76.55

22,350,000.00
39,020,000.00

57.28
100.00

19,744,984.00
39,545,450.38
4,883,855.00

88.34
93.66
0.00

32,321,500.00

100.00

24,742,000.35

หมายเหตุ

-6*หมายเหตุ เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น : 1. เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมบ้านคนพิการ 20,000.- บาท
2. เงินอุดหนุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
4,863,855.-บาท

ที่

1
2
3
4
5
6
7

การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณที่เบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณที่เบิกจ่าย
งบประมาณ
ร้
อ
ยละ
งบประมาณ
ร้
อ
ยละของ
งบประมาณที
ต
่
ง
้
ั
ไว้
ร้
อ
ยละ
งบประมาณ
ร้อยละของ
ประเภทรายจ่าย
ที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ
ของ
ที่
การเบิกจ่าย
ตามข้อบัญญัติ
ของ
ที่
การเบิกจ่าย
และรับจัดสรร
งบประมาณ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
และรับจัดสรร
งบประมาณ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ตาม
ที่ตั้งไว้ตาม
ที่ตั้งไว้ตาม
ที่ตั้งไว้ตาม
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
งบบุคลากร
12,703,000.00
39.30
11,018,718.00
86.74
14,793,550.00
37.91
13,499,575.00
91.25
เงินเดือนฝุายประจา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
1,985,640.00
งบดาเนินงาน
10,599,170.00
32.79
6,843,693.54
64.57
8,967,330.00
22.98
6,686,283.92
74.56
งบเงินอุดหนุน
1,822,500.00
5.64
1,339,500.00
73.50
1,968,000.00
5.04
1,458,942.02
74.13
งบกลาง
1,043,565.00
3.23
705,308.00
67.59
9,777,840.00
25.06
9,484,104.00
97.00
งบกลาง
3,608,520.00
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
งบลงทุน
6,153,265.00
19.04
2,450,381.34
39.82
3,513,280.00
9.00
2,161,094.89
61.51
รวมทั้งสิ้น
32,321,500.00
100.00
27,951,760.88
86.48
39,020,000.00
100.00
33,289,999.83
85.32
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุหน่วยงานอื่น
2,265,724.00
4,863,855.00
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
33,000.00
20,000.00
รวมทั้งสิน
32,321,500.00
30,241,484.88
39,020,000.00
100.00
38,173,854.83

หมายเหตุ

(2) รายงานรายรับ-รายจ่าย เฉพาะกิจการประปา ประจาเดือนกันยายน 2560
กันยายน

ประเภท

ที่

รายละเอียด

1.
รายรับ

1

ค่าน้้าประปาจากผู้ใช้น้า

ระบบ
ประปา
ม.11
หมู่ที่ 11

2
3
4
5
6

2.
รายจ่าย

7
8

ค่าบริการทั่วไป
ค่าน้้าค้างช้าระเดือนก่อน
จ้านวน...ราย
ค่าเช่ามาตรวัดน้้าค้างช้าระเดือน
ก่อน จ้านวน............ราย
รายรับจาก ค่าประกันการใช้น้า
เงินช่วยเหลือจาก อบต.บัวทอง
รวมรายรับทั้งสิ้น
ค่าตอบแทนผู้ดแู ล

9
10

ค่ากระแสไฟฟ้า ตามใบเสร็จเล่มที่
.......เลขที.่ ............
ค่าจัดซือ้ ใบเสร็จรับเงิน
ค่าอุปกรณ์ในการซ่อมท่อประปา

11

ค่าจัดซือ้ สารส้ม

12

ค่าจัดซือ้ คลอรีน

13

4,400.00
600.00

ค่าแรง

3. กาไร (ขาดทุน) ประจาเดือน (รายรับไม่รวมข้อ 1,5)
4. รวมเงินคงเหลือตั้งแต่เริ่มกิจการประปาจนถึงปัจจุบัน

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 14

ระบบประปา ม.1

หมู่ที่ 2

5,535.00 4,345.00 7,155.00
1,110.00
520.00
850.00

-

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 13

6,905.00 3,810.00
1,160.00
860.00

รายเดือน
กันยายน

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 3

5,305.00
1,060.00

3,825.00
890.00

3,275.00
480.00

-

44,555.00
7,530.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,365.00
1,300.00

4,715.00
1,200.00

3,755.00
800.00

-

750.00
52,835.00
9,054.85

5,650.48

2,436.01

1,149.50 1,189.80 31,649.09

265.00

222.50

-

-

5,000.00
1,500.00

50.00
6,695.00
-

300.00
-

-

5,165.00
-

8,005.00
1,300.00

400.00
8,465.00 4,670.00
1,300.00 1,654.85

2,457.60

3,945.24

3,097.03

7,121.55

2,947.03 1,654.85

150.00
-

277.00
-

130.00

212.00

-

-

4,107.60
892.40
-7,257.25

ระบบ
ประปา
ม.3

-

-

-

ระบบประปา ม.12

ระบบ
ประปา
ม.10

-

-

-

รวมรายรับทั้งสิ้น

ระบบประปา ม.4

ระบบ
ประปา ม.
13

290.00
-

4,222.24 3,227.03 8,633.55
4,537.03
2,422.76 1,637.97 -628.55
3,527.97
8,531.27 23,358.51 12,755.10 -10,170.83

215.00
-

-

-

120.00
-

1,881.50
-

3,524.70 7,215.48 3,858.51 2,069.50 1,189.80 42,585.44
1,145.30 -850.48
856.49 1,685.50 -1189.80 10,249.56
23,616.64 10,274.27 14,671.15 10,752.54 -1189.80 117,586.52

กองช่าง
(1) รายงานผลการดาเนินงานรอบเดือนตุลาคม 2560
1.1 งานติดตั้ง/ซ่อมแซมประปา
(1) หมู่ที่ 1 บ้านสวายสอ ติดตั้งมิเตอร์ จานวน 6 จุด ซ่อมประปา จานวน 3 จุด
(2) หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียน ติดตั้งมิเตอร์ จานวน 1 จุด ซ่อมประปา จานวน 4 จุด
(3) หมู่ที่ 14 บ้านสุขสวัสดิ์ ซ่อมประปา จานวน 4 จุด

-71.2 งานไฟฟ้า
(1) หมู่ที่ 13 บ้านศรีอุดม ซ่อมโคมไฟฟูาสาธารณะ จานวน 1 จุด
(2) เดินระบบไฟฟูางานต่อเติมอาคารสานักงาน อบต.บัวทอง
(3) ดาเนินการสารวจซ่อมแซมระบบไฟฟูาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวทอง
1.3 งานถนน
(1) หมู่ที่ 10 บ้านตะโกน้อย ซ่อมแซมถนนชารุด จานวน 1 จุด (บริเวณนานายปลั่ง เจียนรัมย์)
1.4 ส่งหนังสือของบประมาณ อบจ.บุรีรัมย์ โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบ (Cape Seat)
สายทางบ้านเชิดชัย หมู่ที่ 15 ถึงตาบลกลันทา งบประมาณ 22,989,000.-บาท
1.5 ขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/ดัดแปลงฯ อาคาร ประจาเดือนตุลาคม จานวน 1 ราย
1.6 ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจาเดือนตุลาคม จานวน 1 ราย
(2) แผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2560
ที่

1
2
3
4
5
6

โครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เตรียมเอกสารงานจ่ายขาดเงินสะสม 6 โครงการ
ออกสารวจถนนเพื่อลงทะเบียนทางหลวงชนบท
เดินระบบไฟฟูางานต่อเติมอาคาร อบต.บัวทอง
ขยายเขตประปา บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14
ซ่อมบารุงระบบปาผิวดิน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 4
งานซ่อมแซมประปา/ไฟฟูา (ตามเอกสาคาร้อง)

หมายเหตุ

พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60

กองสวัสดิการสังคม
(1) รายงานผลการดาเนินงานรอบเดือนตุลาคม 2560
ที่

1

2
3

งาน/กิจกรรม

รายละเอียด

วันทีด่ าเนินการ

ตรวจสอบสถานะการด ารงชี วิ ต
ของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวย
เอดส์

ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย ตุลาคม 2560
หลัก เกณฑ์ การจ่ ายเงิ นสงเคราะห์ ภายใน
เดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ มา
แสดงตนเพื่อยืนยันการมีชีวิตอยู่ด้วยตนเอง
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ปี 2561
3 ตุลาคม
ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ประจาปี จ านวน 1,038 ราย ผู้ พิ ก าร จ านวน
2560
งบประมาณ 2560
286 ราย ผู้ปุวยเอดส์ จานวน 8 ราย
โครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อม
ปี 2561 ขอรับงบประมาณซ่อมแซมบ้าน
ให้กับคนพิการ
รายนายเลียบ ปักสันเทียะ หมู่ที่ 1 จานวน
1 ราย

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ตุลาคม 2560

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

(2) แผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2560
ที่

งาน/กิจกรรม

รายละเอียด

1 โครงการ “การดูแลผู้สูงอายุตาบล คณะอาจารย์ พร้อมนิสิตนักศึกษาพยาบาล จากมหาวิทยาลัย เวสเท
บัวทอง”
รินบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง โดยกองสวัสดิการ
สังคม จะดาเนินการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การตรวจสุขภาพ การออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับวัย และการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
2 รับลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงิน ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน สงเคราะห์ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่มีอายุครบหกสิบปี
พิ ก า ร ป ระ จ า ปี งบป ร ะ ม า ณ บริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไปในปี งบประมาณถั ด ไป มาลงทะเบี ย นยื่ น ค าขอรั บ เงิ น
2562
สงเคราะห์ด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาอยู่
และคนที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่

วันทีด่ าเนินการ

10 พฤศจิกายน
2560

1 – 30
พฤศจิกายน 2560

-8ที่
งาน/กิจกรรม
รายละเอียด
3 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จัดทาโครงการ 3 โครง
งบประมาณจากกองทุนหลักประกั น 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
สุขภาพตาบลบัวทอง
2. โครงการสนับสนุนการออกกาลังกายในผู้สูงอายุ
3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุตาม
ประเพณีวัฒนธรรม
4 โครงการ “ส ารวจและจั ด เก็บ ข้ อ มู ล ออกเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานประกอบการขอรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการฯ ได้ถูกต้องและทั่วถึง

วันที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนธันวาคม
2560 ถึงเดือนมีนาคม
2561
23 – 24
พฤศจิกายน 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1) รายงานผลการดาเนินงานรอบเดือนตุลาคม 2560
ที่

งาน/กิจกรรม

1 ประชุ ม บุ ค ลากรของกอง
การศึ ก ษา ประจ าเดื อ น
ตุลาคม
2 ปิดภาคเรีย นที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2560
3 เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร
“กลยุทธในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง และการ
บริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.
2560”
4 เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
บัวทอง

รายละเอียด

วันที่
ดาเนินการ

แล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

30 ก.ย.
60

30 ก.ย.
60

ปิ ด ท าการเรี ย นการสอน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2561
เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการท างานให้
ข้าราชการผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ถู ก ระเบี ย บ และเพื่ อ ลดปั ญ หาข้ อ ท้ ว งติ ง จาก
หน่ ว ยตรวจสอบและปู อ งกั น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต
การร้องเรียนต่างๆ โดยจัดอบรมรุ่นที่ 5 ณ ห้อง
ประชุมสกายวิวรีสอร์ท ชั้น 2 โรงแรมสกายวิว
รีสอร์ท อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

13-31
ต.ค.60
7-8 ต.ค.
2560

31 ต.ค.
60
7-8 ต.ค.
2560

- ดาเนินการจัดทาเอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนา 15-31
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เช่น ต.ค.2560
การจัดทาแผนการสอน การจัดทาสื่อการเรียน
การสอน
- ทาความสะอาดด้านอาคารสถานที่ให้พร้อมต่อ
การเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 เช่น ล้างทา
ความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหารของเด็ก
ทาความสะอาดห้องเรียนและละห้องเรียน และ
ปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาด
พระ รา ชพิ ธี ถ วา ยพ ระเพลิ งพ ระ บ ร มศ พ 26 ต.ค.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย 2560
เดช เพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ณ
พระเมรุมาศจาลองจังหวัดบุรีรัมย์

31 ต.ค.
2560

5 ร่วมพิธีถวายพระเพลิ งพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมิน
ทราธิราช บรมนาถบพิตร
6 เข้ า ร่ ว ม ป ระ ชุ ม ก อง ทุ น - เพื่อทราบรายงานผลการดาเนินการประจาปี
หลักประกันสุขภาพ สปสช. 2560
- แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน
สปสช.ตาบลบัวทอง

26 ต.ค.
2560

31 ต.ค.
2560

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-9ที่
1
2

3

(2) แผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2560
งาน/กิจกรรม
รายละเอียด
เ ปิ ด ภ า ค เ รี ย น ที่ 2 ป ร ะ จ า ปี เปิดทาการเรียนการสอนของศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
การศึกษา 2560
บริหารส่วนตาบลบัวทอง
จั ด ท าโครงการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น - ดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการกองทุนหลักประกัน
จากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ สุขภาพตาบลบัวทอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
ตาบลบัวทอง
บริหารส่วนตาบลบัวทอง
- เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลบัวทอง
จั ด ท าโครงการครอบครั ว ชุ ม ชน - เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเด็กนักเรียน
สัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา 2560 - เพื่อจะได้ชี้แจงให้ผู้ปกครองมีความรู้และความเข้าใจ
(เยี่ยมบ้าน)
ตรงกันกับครูผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเวลานาเด็ก
มาเข้าเรียน
- เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพจริง
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กได้พบปะและพูดคุย
กับผู้ปกครอง

ประธาน

วันที่ดาเนินการ

ได้กาชับการปฏิบัติราชการ และมอบหมายงาน ดังนี้

1. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ก็ขอให้ติดตามเรื่องการทาลายเอกสารที่ยังค้างอยู่
2. สานักปลัด ขอให้เร่งงานภารกิจการถ่ายโอน และในเรื่องของไมค์โครโฟน และโต๊ะประชุม รวมทั้ง
รูปพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ด้านในหอประชุมให้หัวหน้าสานักปลัดได้ดูงบประมาณในการ
จัดหาด้วย และให้ติดตามงานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้ทันกับห้วงเวลา
3. กองคลัง เรื่องการทาลายพัสดุ และทาลายเอกสาร ขอภายในเดือนนี้อย่างช้าขอเป็นเดือนธันวาคม
2560 และในเรื่องของการประเมินภาษี ตามร่าง พ.ร.บ.ภาษี ที่จังหวัดได้แจ้งมาแล้ว
4. กองช่าง ให้ติดตามเรื่องกล้อง CCTV เนื่องจากจะคาบเกี่ยวกับการจัดทาแผน และให้รีบดาเนินการ
ในเรื่องของแผนที่ทางหลวง
5. กองสวัสดิการสังคม ประชุมครั้งต่อไปขอให้เพิ่มรายงานชุมชนท่องเที่ยว และติดตามการจ่ายเบี้ย
ของผู้สูงอายุ
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการตรวจสอบเครื่องเล่นทั้งในอาคารและด้านนอก
อาคาร เรื่องความสะอาดของเครื่องเล่น ความปลอดภัย เรื่องของห้องเรียนบางห้องที่ยังไม่
เรียบร้อยขอให้ ผอ.ได้ตรวจสอบอีกครั้ง
7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอให้รีบรายงานการเกิดเหตุต่อผู้บังคับบัญชา
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน

- มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม
/รองปลัด อบต. …

-10-

รองปลัด อบต.

- ผมขอแจ้งเรื่องปัญหาหลักของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีปัญหาทั้งหมด 7 ข้อ คือ
(1) ปัญหาด้านการเกษตร ทามากได้ผลผลิตน้อย
(2) ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย
(3) ปัญหาการพัฒนาการกระจุกในตัวเมือง
(4) ปัญหาการขาดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
(5) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานขาดประสิทธิภาพ
(6) ปัญหาการขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(7) ปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ 20 ปีของบุรีรัมย์ มี 9 ข้อ คือ
(1) อุตสาหกรรมการเกษตรปรับประสิทธิภาพ คือ การทาน้อยได้มาก
(2) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกีฬา
(4) อุตสาหกรรมการแพทย์ และสาธารณสุข
(5) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(6) อุตสาหกรรมการบิน และโลจิติกส์
(7) อุตสาหกรรมการค้าขายชายแดนช่องสายตระกรู การค้าผ่านแดน
(8) อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
(9) เพิ่มคาขวัญจังหวัดบุรีรัมย์โดยให้มีคาว่า “บุรีรัมย์ เมืองอัจฉริยะ”

นายสุเมธ ปลี้มกมล
ผช.จพง.ป้องกัน

- สืบเนื่องเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ อบต. เข้ารับฟังคาตัดสินจากกรณี
การขโมยเหล็กฝาท่อระบายน้า โดยมีผมและรองปลัด อบต.เป็นตัวแทนในการเข้ารับฟัง โดยศาล
ตัดสินให้ จาเลยที่ 1 จาคุก 1 ปี 4 เดือน จาเลยที่ 2 ศาลตัดสินให้จาคุก 1 ปี แล้วผมจะสาเนา
มาให้อีกครั้งครับ

หน.สานักปลัด

- ขอให้ทุกกองได้เตรียมรายงานผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 เพื่อสานักปลัดจักได้
นาไปรายงานต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองทราบต่อไปค่ะ

ประธาน

- มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม

ที่ประชุม

- ไม่มีผู้ใดเสนออีก

เลิกประชุมเวลา

๑1.30 น.
ลงชื่อ

ณัฏนันท์ เสียงวังเวง ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางณัฏฐนันท์ เสียงวังเวง)
นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจา)

ลงชื่อ ดารารัตน์ ละว้า
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวดารารัตน์ ละว้า)
หัวหน้าสานักปลัด
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