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รายงานการประชุมผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ 
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 

ครั้งที่  1/2561 
วันที่  5  มกราคม  2561  เวลา  13.00  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 
 

ผูมาประชุม  
1. นางสาวณิชพลัฎฐ  อินทรสิทธิ ์  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประธาน 
2. นางตองใจ  ลาวัลย   รองปลัด อบต.หลุบเลา 
3. นางสาวธันยภัคนันท  สายสุรีย  หัวหนาสํานักปลัด 
4. นางนวลละมัย  แสงผา   ผูอํานวยการกองคลัง 
5. นายทรงยศ  ทัศคร   ผูอํานวนการกองชาง 

ผูเขารวมประชุม  
  - 

 
ผูเขาประชุม  จํานวน  23  คน 
ผูไมเขาประชุม 

 
เปดประชุมเวลา   13.00 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุม  นางสาวณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ์  ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1     เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
น.ส.ณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ ์  - ไมม ี
ประธาน 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
น.ส.ณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ์  -  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 12/2560 
ประธาน    เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2560 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
น.ส.ณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ ์           3.1  เรื่องการเขาปฏิบัติราชการของพนักงานในการลงเวลาปฏิบัติ                      
ประธาน    ราชการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา 
     -  ในการเขาปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
    องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ใหเขาปฏิบัติตามเวลาราชการ  คือ   

ตั้งแต 08.00 – 08.30 น. ถามีธุระดวนหรือขอเขาสายก็ใหโทรหรือไลนแจง
หัวหนาสวนรับทราบ  

น.ส.ณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ ์          3.2  การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2561   
ประธาน    รายละเอียดขอเชิญนักวิชาการศึกษาฯ ไดชี้แจง 
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น.ส.ธีรกานต  ดากาวงศ  - ดวยองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  จะดําเนินการจัดทํา 
นักวิชาการศึกษา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2561  ในวันเสารที่  14  

มกราคม  2561  ณ  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ซึ่งในปนี้ก็จะมี
กิจกรรมแสดงความสามารถหนาเวทีของเด็ก และการเลนเกมตางๆ 

ซึ่งในคําสั่งนั้นจะมีเจาหนาที่รับผิดชอบ ขอใหปฏิบัติตามคําสั่งดวย  
และในการจัดเตรียมสถานที่  ใหนําโตะ  เกาอี้มาจัดเตรียม ณ องคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา   

น.ส.ณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ ์          3.3 การบริหารความเสี่ยงขององคการ  
    - ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคการ เปนการทําในเรื่อง

ของการควบคุมภายในของ อบต.  ซึ่งมีสํานักปลัดเปน Center ซึ่งตามระเบียบตอง
รายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายในเกาสิบวันหลังจากสิ้นปงบประมาณ ใน
ปงบประมาณ 2550 เราไดทําเสร็จเรียบรอยไปแลว และตอไปเราจะตองทําของ
ปงบประมาณ 2561 ในปนี้ขอฝากใหผูอํานวยการแตละกองตรวจดูความเสี่ยงของ
แตละกองในดานตาง ๆ ความเสี่ยงในดานการปฏิบัติราชการทั่วไป ใหดูระเบียบ ขอ
กฎหมายในการปฏิบัติงาน เชน กองชางใหดูความเสี่ยงในเรื่องการจัดทําประมาณ
ราคา วามีการกําหนดราคาสูงไปไหม การคุมงานตาง ๆ วามีความเสี่ยงอะไรบาง 
กองคลัง เชน ในการจัดทําบัญชี การจัดเก็บรายไดตาง ๆ และสํานักปลัด เรามี
ระเบียบตางๆ ที่มาใหมที่เรายังไมไดทํา ฝากใหแตละกองไปดูของแตละกองดวย 

 
    3.4 ในเรื่องการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจางการควบคุม

งานจาง ใหคณะกรรมการดําเนินงานตามระเบียบ และใหดูราคากลางของพาณิช
จังหวัดดวย เพราะตอนนี้การตรวจสอบในเรื่องของราคากลางเขมขนขึ้น ของ อบต. 
ที่ผานมาก็ไมคอยมีปญหา และ ผอ.กองชางกําชับใหชางผูควบคุมงานเขาดูหนางาน
ตามแผนงานดวย อยาประมาทไวใจผูรับจาง ที่มีปญหากันหลาย ๆ ทองถิ่นชาง
ควบคุมงานไมคอยเขาดูหนางาน 

    3.5 เรื่องการสงเงิน เก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชี   ฝาก  ผอ.
กองคลังดูดวย และใหกํากับลูกนองดวยมีการสงเงินครบไหม มีการจัดทําบัญชีเปน
ปจจุบันไหม 

    3.6 เรื่องการจัดเก็บภาษี ในชวงนี้ถึงเดือนเมษายน เปนชวงจัดเก็บ
ภาษี อยาใหมีลูกหนี้คาง ใหเรงการจัดเก็บ และใหรายงานเปนรายวัน รายสัปดาห 
และใหรายงานใหปลัดทราบดวย  

ที่ประชุม - รับทราบ ถือปฏิบัต ิ

ระเบียบวาระที่  4        การกําหนดตัวชี้ว ัดและตรวจติดตามพนักงานสวนทองถิ่น 
น.ส.ณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ ์          4.1  ขอแจงใหทราบเกี่ยวกับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2561 
จะแบงออกเปน 5 ดาน และอีก 1 ดานเปนแบบติดตาม ดังนี้ 
              ดานที่ 1 การบริหารจัดการ 
              ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
              ดานที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
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              ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ 
              ดานที่ 5 ธรรมาภบิาล 
              และแบบติดตามนวัตกรรมทองถิ่น (ดานที่ 6) 
ดิฉันขอมอบหมายใหรองปลัด อบต.เปนผูมอบหมายความรับผิดชอบในแตละดาน
โดยทําเปนคําสั่งมอบหมายเพื่อเสนอใหดิฉันทราตอไปในการประชุมครั้งหนา   
 4.2  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
เสนอขอรับเงินรางวัลประจําปสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (คะแนนเต็ม 90 
คะแนน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  -  ในปนี้ อบต.เราก็จะขอรับการประเมินโบนัส ประจําป 2561 
โดยขอใหรองปลัด เปนผูติดตามและมอบหมายผูรับผิดชอบเชนเดี่ยวกับ LPA ใน
การประชุมครั้งตอไปขอใหแจงใหที่ประชุมทราบดวย 

นางตองใจ  ลาวัลย  รับทราบคะ  และสําหรับหัวขอการตรวจโบนัสมีจํานวน  4  มิติ คือ 
รองปลัด อบต.   มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 
ดิฉนัจะขอแจงรายชื่อผูรับผิดชอบแตละมิติในการประชุมครั้งตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5        อื่น ๆ    
ปลัด อบต.            5.1  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่นและผูบริหารสวน

ทองถิ่น 
1. พึงปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีความรับผิดชอบ 

       2. พึงปฎิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
                  3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  
                                             และตรงตอเวลา 
                           4. ปฎิบัติหนาที่โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและความคุมคา 
               5. ดํารงตนใหตั้งมั่นในศีลธรรมและพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ 
                                             และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
       -  การอยูรวมกันในหนวยงาน 
              แจงใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทุกคน  ใหระวังคําพูดในการ   

พูดตอเพื่อนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชา  ใหมีกาลเทศะและเหมาะสม รวมทั้งใหมี
ความสามัคคีกันในหนวยงาน และใหความรวมมือในการประสานงานในเรื่องตางๆ 

 ดิฉันขอเสนอแนวทางปฏิบัติไวดังนี้ 
1. รักษาอนามัยของรางกายและจิตใจใหดีอยูเสมอ 
2. ทําจิตใจใหผาสุก อดทน รวมมือกับทุกคนในหนวยงาน 
3. ทําจิตใจใหผาสุก อดทนรวมมือกับทุกคนในเรื่องเกี่ยวกับประเพณี 

มารยาทและการศาสนา 
     4. การอิจฉาริษยาผูอื่น คือการสุมไฟในอกตัวเอง 
     5. ขยายขอบเขตความสนใจใหกวางขวางอยูเสมอ 
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     6. จดจําบุญคุณของผูอื่นไว มีความกตัญู ทําตัวใหเปนที่ไววางใจของผูอื่น 
และคิดถึงแตสิ่งที่ดีในอนาคต 

     7. สรางนิสัยที่ไมลําเอียงเดียดฉันท ยอมฟงความคิดเห็นของผูอื่น และไม
ยอมเชื่อวาตนเองแกเกินไปที่จะเรียนรู 

4.2  วินัยพนักงานสวนทองถิน่ 
ปลัด อบต.             - สําหรับวินัยพนักงานสวนทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่นตองปฎิบัติหนาที่

  ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมหามมิใหอาศัยหรือยอมให                                   
ผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ทางราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ                                         
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น การปฎิบัติหรือละเวนการ   

                               ปฎบิัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควร 
ได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม                 - ที่ประชุมรับทราบ / ปฏิบัติ 

ปดประชุมเวลา  15.30  น.   
 
    
    
     (ลงชื่อ)       กัลญา มณีบุ      ผูบันทึกรายงานการประชุม  

(นางสาวกัลญา มณีบู)  
         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
 
  (ลงชื่อ)      ณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ ์     ผูตรวจรายงานการประชุม  

              (นางสาวณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ์) 
                                               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา 
 
 


