เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ประธานฯ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ปลัด อบต.

นักวิเคราะห์ฯ

ที่ประชุม
นักทรัพยากรบุคคล

ที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้วขอเปิดประชุมตามระเบียบการประชุมต่อไป
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุม ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ก็ขอขอบคุณทุกท่านในการ
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ในวันที่ 2831 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ทาให้โครงการฯ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ และ
ขอขอบคุณที่ทุกท่านเข้าร่วมการจัดงานมาลัยข้าวตอกที่ผ่านมา ร่วมกันจัดทา
มาลัยทาให้งานมาลัยสาเร็จลุล่วง ค่ะ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องด่วน
-ไม่ม-ี
เรื่องจากส่วนราชการ
เรียน ผู้อานวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกท่าน วันนี้เรา
มีเรื่องที่จะแจ้งเพื่อพิจารณา ในหลายเรื่องด้วยกัน ก็ขอมอบให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียด ค่ะ
งานนโยบายและแผน
ขอเรียนทุกท่านนะคะ งานนโยบายและแผนขอเรียนแจ้งโครงการสนับสนุนการ
จัดทาแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ประจาปีงบประมาณ
2563 โดยทางงานนโยบายฯ จะดาเนินการประชุมประชาคมตามหมู่บ้าน
เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของตาบลบากเรือ
ตามโครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตย ประจาปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์
2563 เพื่อที่จะออกรับทราบปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งทางงานนโยบายและแผนจะดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้นาหมู่บ้าน
ทราบและจะเรียนให้พนักงานทุกท่านทราบต่อไปค่ะ
-รับทราบงานบุคคล
งานบุคคลขอนาเรียนว่าในปีงบประมาณ 2563 นี้ ทางอบต.ของเราจะดาเนิน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตาบล เพื่อสร้างความรับรับรู้
และเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน โดยจะจัดขึ้นในวันที่
4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ก็ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกันอย่าง
พร้อมเพรียง โดยทางงานบุคคลจะดาเนินการแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ
-รับทราบ-

-3หัวหน้าสานักปลัด

ลาดับ
1
2
3

การเลือกตั้งท้องถิ่น
ขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่มีหนังสือสั่งการมาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเตรียมความพร้อมในการดาเนินการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ขออ่านตามหนังสือจาก สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดยโสธร ที่ ลต (ยส) 0002/ว3 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 231 กาหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดาเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ดาเนินการตามหมวด 3 เจ้า
พนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
ประกาศให้มีการเลือกตั้งตามข้อ 229
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร จึงขอแจ้ง
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบฯ และให้นาส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทามเพื่อเสนอผู้อานวยการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธรเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 17 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งทางสานักปลัดได้ดาเนินการประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรร
หาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ซึ่งผมจะขอแจ้งกรอบระยะเวลาการ
ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้

วัน/เดือน/ปี
27 ม.ค. 63
3-7 ก.พ.63
(5วัน)
8-10 ก.พ. 63
(3 วัน)

ภารกิจ/กิจกรรม
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศรับสมัคร
รับสมัคร กกต.อปท.

หมายเหตุ

ตามระเบียบฯ
ข้อ 34 วรรคหนึ่ง
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทาบทามบุคคลกรณี ตามระเบียบฯ
มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กกต.อปท. ไม่ครบ ข้อ 34 วรรคสาม
จานวน

-44
5
6
7
8
9

10
11

8-17 ก.พ.63
(10วัน)
18-20 ก.พ.63
(3วัน)
21 ก.พ.-11 มี.ค.63

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเสนอ
รายชื่อให้ ผอ.กต.จว.
ผอ.กต.จว. พิจารณาคัดเลือกและจัดทาบัญชีรายชื่อ
ประวัติและเหตุผลส่งให้ ลธ.กกต.
สนง.กกต.รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จาก
ผอ.กต.จว. เสนอให้ กกต.พิจารณา

ตามระเบียบฯ
ข้อ 35
ตามระเบียบฯ
ข้อ 36
ระยะเวลา
โดยประมาณ
20 วัน

ครม.เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.
กกต. พิจารณาแต่งตั้ง กกต.อปท.
-สนง.กกต. แจ้งผลการพิจารณาให้ ผอ.กต.จว. เพื่อแจ้ง
ผอ.กต.อปท.
-ประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดาเนินการเลือก ปธ.
กกต.อปท.
-ผอ.กต.จว. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งให้ กกต.อปท. และแจ้ง
ให้ ผอ.กต.อปท. ทราบ
กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.
กกต.อปท.เริ่มปฏิบัติหน้าที่

จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบกรอบระยะเวลาดังกล่าวโดยทั่วกันครับ
ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบกรอบระยะเวลาเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
จัดการเลือกตั้งได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป
ที่ประชุม
-รับทราบแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม เรียนทุกท่านค่ะ ดิฉันขอแจ้งเกี่ยวกับงานของกองสวัสดิการสังคม เรื่องแนวทาง
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ
บูรณาการบูรณการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(e-payment) ก็จังหวัดได้แจ้งซักซ้อม
แนวทางมาให้ อบต.เตรียมการสาหรับการจ่ายเงินผ่านบัญชีนะคะ ทางกอง
สวัสดิการฯ ก็ได้ดาเนินการประสานให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจัดเตรียม
เอกสารเพื่อให้ทางกองสวัสดิการฯ คีย์ข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลต่อไป ซึ่งตอนนี้
กาลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร ในเดือน ก.พ. 63- มี.ค. 63 จะยังออก
แจกจ่ายตามหมู่บ้านปกติ คาดว่าภายในเดือน เม.ย.63 นี้น่าจะรวบรวมเอกสาร
ได้แล้วเสร็จและสามารถดาเนินการจ่ายเบี้ยผ่านระบบ e-payment ได้ค่ะ

-5ระเบียบวาระที่ 5
ปลัด อบต.บากเรือ
ปฏิบัติหน้าที่ นายก
อบต.บากเรือ

เรื่องอื่นๆ
มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมค่ะ

ปิดประชุม

เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ ปุณยาพร วราพรม ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวปุณยาพร วราพรม)
นักจัดการงานทั่วไป
ลงชื่อ พราวพร กล้าหาญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพราวพร กล้าหาญ)
ปลัด อบต.บากเรือ

