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ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม ชั้น ๒ 
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ผูมารวมประชุม                                                                                                                                                     

๑. วาท่ี ร.อ.ศราวุฒ ิ ทวนหอม  ปลัดเทศบาล 
 ๒. พ.จ.อ.บุญเลิศ  พฤฒากรณ  รองปลัดเทศบาล 
 ๓. นางสาวสุจรรยา ทองคุม   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ๔. นายบรรเจิด  ดวงทรัพย  ผูอํานวยการกองชาง 
 ๕. นายกิตติ์  ภัทรธัญผล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๖. นางพัฒนา  นัทธ ี   ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๗. นายยุทธนา  ใจดี   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๙. นางเบญจวรรณ เผนโผน   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

๑๐. นางสาววชัราพร จันทรมี   หัวหนาฝายอํานวยการ 
๑๑.นายยิ่งยศ  บํารุงศักดิ์  หัวหนาฝายปกครอง 
๑๒.นางมยุรา  สราญจิตร  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
๑๓.นายวีระวัฒน  แกวชนะ  หัวหนาฝายโยธาและผังเมือง 
๑๔.นางวิลาวรรณ โกมารทัต  หัวหนาฝายควบคุมอาคาร 

 ๑๕.นางสาวสุธามาส ปอมภกรรณสวัสดิ์ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๑๖.นางสาวศุภรดา เกิดขาว   หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา 

 ๑๗.นางสาววราภรณ วงศวาศภิญโญ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (รก.หัวหนากองการประปา) 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายชัญพร  เกลี้ยงเกลา  นายชางโยธาชํานาญงาน 

๒. นางสาวมณีรัตน   เมนงาม   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
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    เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
วาท่ี รอยเอกศราวุฒิ  ทวนหอม เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดการประชุม 
ปลัดเทศบาล    
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
วาท่ี รอยเอกศราวุฒิ  ทวนหอม  มีทานใดแกไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมี ถือวารับรองรายงานการประชุม 
ปลัดเทศบาล 
  
มติท่ีประชุม   -รับรอง- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาท่ี รอยเอกศราวุฒิ  ทวนหอม ขอเชิญสํานักปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาล 
 

นางสาวสุจรรยา ทองคุม  เรียนทานปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ในสวน ของสํานักปลัดเทศบาล  

ฝายปกครอง ขอรายงานผูประสบสาธารณภัย ดังนี้ 
    ผูประสบสาธารณภัย วาตภัย เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2564 จํานวน ๒ ราย 
    ผูประสบสาธารณภัย อัคคีภัย เม่ือวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ จํานวน 84 ราย 
    ผูประสบสาธารณภัย อัคคีภัย เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2564 จํานวน 4 ราย  

รวมผูประสบภัยท้ังสิ้น 90 ราย 
ท้ังนี้ไดทําการสํารวจความเสียหาย เริ่มตั้งแตวันท่ี 16-18 เมษายน 2564 โดย 
ไดรับความอนุเคราะหจากกองชางออกสํารวจรวมกัน และจะมีการประชุม 
คณะอนุกรรมการ และจะใหงานปองกันติดตอประสานงานกับกองชางเรื่องการ 
ประมาณราคาความเสียหาย เพ่ือชวยเหลือโดยเรงดวนตอไป 
ฝายงานบริหารงานท่ัวไป  
เปนเรื่องของงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และและนายกเทศมนตรี เม่ือวันท่ี 
28 มีนาคม 2564 ซ่ึงไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว 
ผูไดรับการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ไดแก 
นายอุดม  อ่ิมอรชร  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไดแก 
1. นายพิษณุ  ใจดี    2. นางจิดาภา  หม่ืนสา 
3. นายประธานจิตร  จําปามูล  4. นายสุเทพ อินทรเลิศ  
5. นางสาวดลสรวง  หองกระจก    6. นายวิชัย อภัยพัฒน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไดแก  
1. นายสุรเชษฐ อ่ิมอรชร   2. นายจําเนียร  วัตโต 
3. นายขวัญชัย จํานงคสาร  4. นางพัชรี  แสงทอง 
5. นายวิชัย ประทุมถ่ิน   6. นายจรรยา  ขันเชื้อ  
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ฝายอํานวยการ  
   ไดดําเนินการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและลูกจาง

ประจําป 2564 ครั้งท่ีหนึ่งเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2564 ตามคําสั่งเทศบาล
ตําบลโคกตูมท่ี 176/2564 สวนในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การเฝาระวังการปองกันการแพรระบาดของโรคระบาด โควิด-19 เทศบาล
ตําบลโคกตูมมีพนักงานจํานวน 2 คน ท่ีตองกักตัว ทางกองสาธารณสุขจะ
ดําเนินการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัวตอไป  

 

วาท่ี รอยเอกศราวุฒิ  ทวนหอม ขอเชิญกองคลังครับ 
ปลัดเทศบาล 

 

นางพัฒนา  นัทธี   เรียนทานปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน 
ขอรายงาน รายรับ-รายจาย (ครึ่งปแรกตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง  
31 มีนาคม 2564  
ประมาณรายรับ 205,500,000 รับจริง 98,256,340.54 
ประมาณรายจาย 205,500,000 จายจริง 78,427,202.14 
รายรับสูงกวารายจาย 107,243,659.40 สวนเงิน ปงบประมาณ 2563 
1. ปายบอกชื่อชุมชนอยูระหวางรอสงงาน  ครบกําหนดแลวเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม  2564 
2. งานกอสรางอาคารปองกันคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเรียบรอย   
แลวไดผูรับจางคือ หางหุนสวนจํากัดเทียนประเสริฐราคากอสราง 3,830,000 บาท 
และอยูระหวางประสานกองชางตรวจสอบ BOQ 
3. งานเจาะบอบาดาลโรงเรียนอนุบาลยังไมไดสงเรื่องมาท่ีกองคลัง 
4. งานกอสรางหอถังเหล็กจํานวน 10 โครงการ ดําเนินการแลว 3 โครงการ 
เหลือ 7 โครงการ 
5. โครงการจัดซ้ือท่ีดินท้ิงขยะอยูระหวางแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เพ่ือดําเนินการตามระเบียบตอไป  
สวนในปงบประมาณ 2564 
1. กอสรางถนน คสล. 2 แหง ทําสัญญาแลว 1 แหง ยังไมไดสงมากองคลัง 1 แหง 
2. ซอมถนน คสล. 9 แหง ทําสัญญาแลว 5 แหง ยังไมไดดําเนินการ 4 แหง  
3. ติดตั้งเสาไฟโซลาเซลล 13 แหง ยังไมไดดําเนินการสงกองคลัง 
4. ปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 2 แหง ยังไมไดดําเนินการ สงกองคลัง
เรื่องท่ีสอง ขอรายงานความคืบหนาการปฏิบัติงาน การรับเงินและเบิกจายเงิน
ผานระบบ KTB ตอนนี้เราไดดําเนินการแตงตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี เปนผูดูแล
ระบบ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลโคกตูมท่ี 108/2564 ขณะนี้กองคลังไดสง
หนังสือขอเปดการใชงานไปท่ีธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรีเรียบรอยแลว สวนเรื่อง
ของฝายพัฒนารายได เรื่องการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางป 2564 ไดมี
การประกาศท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไดแจงใหประชาชนทราบแลวและดําเนินการ
สงจดหมายเพ่ือแจงประเมินภาษี ไปยังเจาของทรัพยสินเพ่ือใหมาชําระภาษี
ประจําป 2564 คลังมีเรื่องรายงานเพียงเทานี้คะ 
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นายบรรเจิด  ดวงทรัพย เรียนทานปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน 
ผูอํานวยการกองชาง ในสวนของกองชางตอนนี้ไดสํารวจโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือเพ่ิมเติมใน

แผนพัฒนาทองถ่ินป 2565 ในสวนของการดําเนินการกอสรางตามแผน
ยุทธศาสตรปจจุบันเปนไปตามแผนท่ีวางไว ในเรื่องของหอถัง 7 โครงการ ซ่ึงยัง
ไมไดดําเนินการ และรอเจาะบอ สวนของไฟฟาโซลาเซล เราไดตั้งงบประมาณคา
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และเม่ือเดือนกุมภาพันธ อําเภอไดแจงเก่ียวกับบัญชี
นวัตกรรม ก็จะมีไฟฟาถนนโซลาเซลลท่ีอยูในครุภัณฑ ผมคิดวาจะโอนไฟฟาโซลา
เซลจากคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เปนคาครุภัณฑไฟฟา ตอนนี้ไดชะลอไวกอน 
เพ่ือดําเนินการแกไขแผน เพ่ือจะโอนเปนครุภัณฑ และไดปรึกษากันวา องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน เคยไดไปตรวจท่ีทองถ่ินแหงหนึ่งจังหวัดชัยนาท วาการทํา
ไฟฟาโซลาเซลในจุดท่ีมีไฟฟาสวนภูมิภาคเขาถึง มันคุมคาและเหมาะสมหรือไม
เพราะวาสิทธิการใชไฟฟาของเทศบาลตําบลโคกตูมยังไมเกินเกณฑ และเรื่องการ
ดูแลรักษา โซลาเซลลจะดูแลรักษายากกวาและคาใชจายซอมแซมมากกวาปกติ
เลยปรึกษาในกองวาจะไมใชเปนไฟฟาโซลาเซลล จะใชไฟฟาติดตั้งมิเตอรปกติ  
อยู ในคา ท่ีดินและสิ่ งปลูกสรางเหมือนทางหลวง และมีอีกเรื่องฝากกอง
สาธารณสุข เรื่องประทานบัตรเหมืองแร  อยากใหสาธารณสุขประสาน
อุตสาหกรรมจั งหวัดลพบุ รี  ให ต รวจสอบว าประทานบัตร ท่ี ได รั บนั้ น                
ทําประทานบัตร ออกนอกเขตท่ีไดรับประทานบัตรหรือไม เพราะบางรายเขามา
ในเขต ทําใหเกิดความเสียหายอาจทําใหเทศบาลโคกตูมถูกตรวจสอบได 

  

นายกิตติ์   ภัทรธัญผล เรียนทานปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ของกองสาธารณสุขตอนนี้มีเรื่องของสถานการณโควิด 19 ขอสรุปสถานการณ

ของจังหวัดลพบุรีตอนนี้มีผูติดเชื้อ ณ วันท่ี 19 เมษายน 2564 รวมท้ังสิ้น     
63 ราย ในสวนท่ีเก่ียวของของเทศบาล ในเรื่องของมาตรการ การคัดกรองใน
เทศบาลซ่ึงอยากจะเนนย้ําในการคัดกรองเจาหนาท่ี ผูใชบริการ อยางเครงครัด 
ในสวนของการใหบริการในแตละกองในเรื่องของการใชฉากก้ัน ใหแตละกองท่ี
ติดตอกับผูใชบริการใหนําฉากก้ันมาใช ในสวนเรื่องของการกักตัวตามคําสั่ง
จังหวัดลพบุรี สําหรับคําสั่งลาสุดในเรื่องของการกักตัวผูท่ีเดินทางมาจาก 18 
จังหวัดสีแดง ผมสอบถามไปท่ีสาธารณสุขอําเภอเขาไมสามารถออกใบอนุญาตกับ
ตัวไดเนื่องจากเกินอํานาจเจาพนักงานควบคุมโรค เพราะเปนคําสั่งของจังหวัด
ลพบุรีสาธารณสุขอําเภอแนะนําวาถาจะใชเอกสารหลักฐานเพ่ือยื่นยันตอตน
สังกัดควรใหผูท่ีกักตัว ทําบันทึกการเดินทางแจงตนสังกัด สวนในเรื่องของการฉีด
วัคซีนสถานการณฉีดวัคซีนตอนนี้ เราฉีดไปแค 1% ของประชากรท้ังหมด และ
ตอนนี้รัฐบาลก็กําลังเรงรัดการนําเขาของวัคซีน อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการ
จัดเก็บขยะตอนนี้กองขยะของเราเริ่มเต็มอีกรอบ โรงงานท่ีจะรับซ้ือขยะของเรา
ยังไมสามารถเรียกเขามาทําสัญญาได เพราะฉะนั้นขยะท่ีติดคางอยู ณ ปจจุบันซ่ึง
ครบรอบการฝงกลบ แลวก็จะขอประสานงานกองชาง เรื่องการออกแบบในเรื่อง
ของการฝงกลบเพ่ือแกไขปญหาไปกอน ของกองสาธารณสุขมีเพียงเทานี้ 
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นายยุทธนา  ใจดี เรียนทานปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน 
ผูอํานวยการกองวิชาการฯ เ รื่ อ ง แ จ ง เ พ่ื อ ท ร า บ  เ รื่ อ ง แ ร ก คื อ  ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น 

กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจงเตรียมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2566-2570 ในสวนของกองวิชาการ ขอความรวมมือใหแตละกองจัดเตรียม
รวบรวมขอมูล รายละเอียด โครงการ กิจกรรม ท่ีจะทํา จัดทําเปนรางเขาเปน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2566-2570 ซ่ึงจะเห็นวาปจจุบันจะเจอปญหาอยู 2 เรื่อง 

 1. การสรางงบประมาณในแผนคอนขางต่ํา 
 2. ชื่อโครงการในแผนกับเทศบัญญัติไมตรงกัน 
 ฉะนั้นจะขอความรวมมือแตละกองจัดทําโครงการกิจกรรม ครุภัณฑตางๆ ใหชวย

พิจารณาวิเคราะหในเรื่องของงบประมาณท่ีจะตั้งชื่อโครงการ โดยดูจากแผนเกาท่ี
สงให และใหสงใหกับกองวิชาการภายใน วันพุธท่ี 30 เมษายน 2564   

 แจงเพ่ือทราบเรื่องท่ี 2 เรื่องของการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานภาครัฐ (ITA) ของป 2564 ปจจุบันการดําเนินงานของปฏิทิน เรื่อง 
(ITA) ทองถ่ินอยูในชวงของเดือน มีนาคม – เมษายน จะอยูในชวงของการเก็บ
ขอมูลแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ซ่ึงเรียกวา OIT เปนแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ ในเว็บไซตของเทศบาล ซ่ึงเปนการเปดเผยขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน OIT ตองการรูขอมูลของตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ีแรก เรื่อง
ขอเปดเผยขอมูลใหประชาชนไดทราบ 5 ประเด็น 

 1. ขอมูลพ้ืนฐาน 
 2. ขอมูลการบริหาร 
 3. ขอมูลการบริหารงาน และงบประมาณ 
 4. ขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 5. การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน  

 และ ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต จะเปนการประเมินใหสาธารณชนไดรู 
เทศบาลมีวิธีการดําเนินงานอยางไรในการปองกันการทุจริต และมีมาตรการ
ปองกันอยางไร ณ ตอนนี้ จากหัวขอท้ังหมด 42 หัวขอของ แบบตัวชี้วัด OIT เรา
ทําเสร็จไปแลว 50% สวนอีกเรื่อง คือ เรื่องสถิติการใหบริการ ซ่ึงผานมาเราไม
เคยทํากันเลยไมวาจะเปนเรื่องของ การขุดดินถมดินของกองชางซ่ึงเราไดขอมูล
มาหมดแลว  

 

นางสาวสุธามาส ปอมภกรรณสวัสดิ์ เรียนทานนายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการทุกทาน 
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา กองการศึกษา มีเรื่องนําเรียน เรื่องการปดภาคเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปกติ

แลวในชวงนี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใกลจะเปดเทอม  แตเนื่องจากสถานการณ       
โควิด 19 จําเปนตองปดโรงเรียน ตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกําหนดปดตั้งแตวันท่ี            
19  เมษายน – 30 เมษายน 2564 จนกว าจะ มีการ เปลี่ ยนแปลง                 
ถาสถานการณดีข้ึนก็สามารถเปดเรียนไดตามปกติ 

 
 

https://www.moicovid.com/
https://www.moicovid.com/
https://www.moicovid.com/
https://www.moicovid.com/
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วาท่ี รอยเอกศราวุฒิ  ทวนหอม ในชวงนี้ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตรงไหนท่ีชํารุดเสียหาย อยากใหดําเนินการ 
ปลัดเทศบาล   ซอมแซมใหเรียบรอย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ   
พ.อ.จ.บุญเลิศ  พฤฒากรณ         ในเรื่องของมาตรการณ ของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 
  รองปลัดเทศบาล ไวรัสโคโรนา 2019 ผมอยากใหเขมงวดใหมากข้ึน สวนในเรื่องของการ

ชวยเหลือประชาชน ท่ีสามารถขับเคลื่อนได ก็จะใหทางสํานักปลัดเทศบาล เปน
ฝายออกคําสั่ง ใหกับกองชางในเรื่องของการขอใชรถกระเชาชวงท่ีมีเหตุ  และ
เม่ือรายงานเหตุการณเสร็จ เราก็สามารถนํามาเบิกคาลวงเวลา ตามระเบียบ       
ผมขอขอบคุณกองชาง ท่ีใหความรวมมือในการชวยเหลือประชาชนในครั้งนี้  

 

    เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ผูจดรายงานกาประชุม 
             (นางสาวมณีรัตน   เมนงาม) 
            เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวสุจรรยา  ทองคุม) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
   
        
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


