
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ในวันจันทร์ที่  5  กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
เริ่มประชุม   เวลา 14.00 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบุญทัน  พลานชัย นายก อบต. คลองเมือง  
2 
3 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
นางสาวสมลักษณ์  เจริญรัมย์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

4 
5 
6 

นายณัฐศักย์  โกเวทวิทยา 
นายวัชระ  คําแดง 
นางพรชนก  สุระศร 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองช่าง 
หัวหน้าสํานักปลัดฯ 

 

7 นางพัชรี  ลาภเจริญ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
8 นางยุพิน  พลานชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
9 นางสาววารุณี  พูนศรี นักวิชากาเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

10 นายจิรายุทธ  นามศิริพงศ์พันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
11 
12 
13 

นางสาวปิติยาพร  เกรัมย์ 
นางสาวมัณฑกา  ธนบัตร 
นางสาวธัญมน  แสงปราบภัย 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

14 นางสาวกันยรัตน์  วรรณวิจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
15 นายสุริยัน  ศรีเตชะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
16 นางสาวจุฬาลักษณ์  ภักดีนอก ผช.จพง.ธุรการ  
17 นายชัยสิทธิ  ทานกระโทก ผช.นายช่างไฟฟ้า  
18 นางสาวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ผช.จพง.สาธารณสุข  
19 
20 

นางสาววิภาดา เพ็ชรพักดี 
นางสาวภักดีวรรณ  พรมมาแข้ 

ผช.เจ้าพนักงานเกษตร 
ผช.จพง.พัสดุ 

 

21 นางสุนัน  เพชรนางรอง ผช.จพง.พัสดุ  
22 นางสาวรวิวรรณ  สุทธิสน คนงานกองศึกษา  
23 นางสาวสุกัญญา  เกตุรุ่งเรือง คนงานทั่วไป  
24 
25 
26 
27 

 

นายศราวุฒิ  พุทไธสง 
นางสาวปิยารมณ์  โคตรสมบัติ 
นางจันทร์สุดา  ทับวิเศษ 
นางสาวอาทิติยา  นุหนุนจันทร์ 
 

พนักงานขับรถ 
คร ู
คร ู
คร ู
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายทองไพร  โชติชุม รองนายก อบต.คลองเมือง  
2 นายสุวรรณ  จันทีนอก รองนายก อบต.คลองเมือง  
3 นายหนูเกต  พลโยธา เลขานุการนายกฯ  
4 นางสาวธัญจิรา  ชุนปิยภักด ี นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปฏิบัติการ 
 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

นางสาวกอบกุล  สนงูเหลือม 
นางสาวรัญชิดา  นาหนองขาม 
นางสาวรามาวดี  สมบัติดี 
นางถิรดา  พลานชัย 
นางเอมอร  คําพิมูล 
นางภคพร  สาดนอก 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
คร ู
คร ู
คร ู
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 

 

11    นายเสริมสุข  พลานชัย             พนักงานขับรถ 
12    นายฉะริน  ลาภเจริญ    คนงานทั่วไป 
13    นางจุฑามาศ  สมน้อย    คนงานทั่วไป 
14    นายพงษ์พันธ์  สาดนอก   คนงานทั่วไป 
15    นายอุดม  ปะโมทาติ    พนักงานขับรถ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายบุญทัน พลานชัย 
นายก อบต. คลองเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปิดการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองเมือง ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่  5 
กรกฎาคม 2564 ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกัน ในการรับ
ฟังข้อราชการในวันนี้ 
- งานสาธารณสุขได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและส่วนหนึ่งกอง
คลังได้ออกเก็บภาษีที่บ้านดงพอง หมู่ที่ 5 ซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ไปร่วมพบปะกับพ่ีน้อง
ประชาชนและทางกํานันก็มีในส่วนของการได้นําถุงยังชีพมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง   
ในพ้ืนที่ตําบลคลองเมืองทั้งหมด 10 ราย มีบ้านดงพลอง บ้านสายธาร บ้านโจด  
กระทิงและบ้านหัวนาคํา รวมแล้ว 10 คน 
- แนะนํา นางพรชนก สุระศร ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองเมืองเข้ารับการบรรจุใหม่ 
 

4/นางพรชนก... 



 
 

 
 

นางพรชนก  สุระศร 
หน.สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 

 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. คลองเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 
  
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. คลองเมือง 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 

นายณัฐศักย์  โกเวทวิทยา 
ผอ.กองคลัง 
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- เรียนท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ และพนักงานทุกท่าน ดิฉัน      
นางพรชนก  สุระศร ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดฯ ซึ่งได้ขอกลับมารับราชการ
ใหม่ซึ่งเดิมอยู่ที่  อบต. สุขไพบูลย์ ขอบพระคุณท่านนายกฯ และท่านปลัดฯ          
และทุกๆท่าน ที่ให้โอกาสได้เข้ามารับราชการใหม่อีกครั้งหนึ่งจะร่วมสร้างและร่วม
พัฒนาองค์กรไปกับทีมงานทุกท่าน เท่าที่จะทําได้ในการดํารงตําแหน่งอยู่ที่            
อบต. คลองเมือง 
 

- ในนามองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเมือง ทุกส่วนราชการพ่ีน้องประชาชน    
ในตําบลคลองเมือง ยินดีต้อนรับหัวหน้าสํานักปลัดฯ ของน้องๆทุกคนด้วยความ
เต็มใจ และอยากฝากให้ทํางานด้วยความสบายใจไม่มีอคติ ไม่มีพรรค ไม่มีพวก 
เราจะมีเพ่ือนร่วมงานที่ดีมีอะไรก็สามารถปรึกษาหารือกัน อยากฝากในส่วนงาน
ของสํานักปลัดฯ เพราะต้องสนับสนุนทุกส่วนทุกกอง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร การปกครองหรือการใช้งานก็ต้องมีที่มาที่ ไป         
และ อบต.ของเราในตอนนี้ยังขาดนักวิชาการเกษตร อยากให้ หน.สํานักปลัดฯ    
เข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ไปก่อน เพราะเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างตําบลคลองเมือง ก็อยากให้ดูในเรื่องการขับเคลื่อน      
ให้ทุกคนมีส่ วนร่ วมในการทํางาน ความสามัคคี เ พ่ือประโยชน์ของคน            
ตําบลคลองเมือง 

 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

- 2.1 รับรองรายงานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง อบต.     
คลองเมือง ประจําเดือน มิถุนายน 2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 

 
รับรองรายงานการประชุม 
 
เรื่องติดตามข้อราชการครั้งที่ผ่านมา 
 

- การก่อสร้างเงินอุดหนุเฉพาะกิจที่ค้างอยู่ ถนน คสล. ม. 11 ตอนนี้ผู้ดําเนินการ
ยังติดงานอยู่ที่อําเภอปักธงชัย และวันจันทร์ทางกองช่างจะนัดลงนาม ม.2 ม.3    
ม.11 ซึ่งทางเลขาของผู้ดําเนินการได้ติดต่อผมมาผ่านกองช่างให้ส่ง ไฟล์ PDF 
แจ้งลงนามสัญญาไปให้เพ่ือออกหนังสือค้ําประกันในวันจันทร์ สําหรับโครงการ   
ม.11 ที่จะต้องดําเนินการน่าจะดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกินเดือน ส.ค.  และเรื่อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่านปลัดฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์นําเรื่องเข้าแก้ไขมติใน       
ที่ประชุมสภาฯ และจะได้ดําเนินการส่งขอรายงานจังหวัดเพ่ือยกเว้นระเบียบ  
 

5/การติดตาม... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. คลองเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวัชระ  คําแดง 
ผอ. กองช่าง 
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- การติดตามตรวจสอบผลการตรวจรับรองงบของ สตง. ได้ให้นักวิชาการเงิน     
และบัญชีไปขอเสตทเม้นจากธนาคารเพ่ือดําเนินการต่อไป และเรื่องรถน้ําที่ปลัดฯ
ได้ติดตามตอนนี้ทางบริษัทติดปัญหาเรื่องโควิดในส่วนของคนงานและอะไหล่     
จะดําเนินการประสานไปยังบริษัท อีซูซุ ให้ส่งหนังสือแจ้งมายัง อบต. ว่าติดปัญหา
ในเรื่องใด 
- ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฝากกองคลังให้ช่วยติดตามในการส่งเอกสาร
เพราะหากผิดพลาดแต่ละครั้งใช้เวลาพอสมควรในการแก้ไข ฝากผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบด้วย ในการประชุมเดือนหน้าอยากให้มีความคืบหน้าขึ้น ในตอนนี้
เจ้าหน้าที่ก็มีพอที่จะช่วยกันเพ่ือให้งานในแต่ละส่วนมีการขับเคลื่อน  
 

- เรื่องของ สตง. ในส่วนปัญหาที่ยังค้างคาพัสดุ สามารถจําหน่ายได้หรือไม่         
มีผลกระทบกับงบประมาณหรือไม่ อยากให้ทุกส่วนงานช่วยตรวจสอบว่าพัสดุ
ต่างๆ หายไปได้อย่างไร ทางออกในการแก้ไขปัญหาพัสดุที่ยังไม่สามารถจบได้ เช่น 
เก้าอ้ี อย่าให้หายก่อนที่เราจะมีการจําหน่าย ส่วนใดที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุ หรือวัสดุที่ชํารุดเสียหาย อยากให้มีเอกสารที่ตรงกับที่ สตง. จะมาตรวจสอบ 
อยากให้ช่วยกันตรวจสอบ  

 

- ข้อ 3.2 เรื่องการขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ที่จะก่อสร้างสํานักงาน จาการที่ได้
เข้าร่วมประชุมกับท่านปลัดฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 พอดีกับที่หัวหน้า
สํานักปลัดฯ มาพอดีอาจจะได้ดําเนินการร่วมกันติดตามและแยกประเภทของการ
ขอใช้ ว8 ว9 และการขอใช้ที่สาธารณะที่ได้ดําเนินการไปแล้วในเชิงอนุญาต     
หรือการอนุญาตย้อนหลังในการดําเนินการ หรือในงบประมาณที่ได้ดําเนินการไป
แล้ว ภายในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเมือง ตอนนี้กําลัง
รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดในส่วนของเรื่องการขอใช้ จะเน้นในเรื่องของ         
ที่สาธารณะทีจ่ะสร้างสํานักงาน มีต้นเรื่องอยู่ให้ช่วยกันติดตาม ส่วนรายการต่างๆ 
จะมีแบบขอไปที่กรมป่าไม้ส่วนนี้จะถ่ายเอกสารไว้ให้ก็จะต้องประสานกันระหว่าง
กองช่างกับสํานักปลัดฯ 
- ข้อ 3.3 เรื่องการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น/การดูบํารุงรักษาเขตทาง        
ขอเร่งรัดให้ เจ้าหน้าที่กองช่างดําเนินการสํารวจ โครงการต่างๆ เกี่ยวกับ
งบประมาณจะมีแบบขอไปที่ป่าไม้ ส่วนนี้จะถ่ายเอกสารไว้ให้เพราะว่าจะเก็บ
ข้อมูลให้ได้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น หมายความว่าจากปีนี้แล้วย้อนหลังกลับไปอีก
รวมถึงอนาคตด้วยแผนหรือกิจกรรมต่างๆ ที่วิเคราะห์ได้ดําเนินการหรือเสนอให้
จัดทําแผน 5 ปี ไม่ว่าจะทําโครงการหรือกิจกรรมใดเผื่อไว้ล่วงหน้าก็รวบรวม
ทั้งหมดด้วยและจะดูทั้งของเก่าและของใหม่ที่จะเพ่ิมเติมไปจะต้องดูเอกสารใน
ส่วนของเร่งรัดและติดตามในส่วนตรงนี้ก็จะกําหนดวันสุดท้ายใน วันที่ 3 กับ     
วันที่ 7 กันยายน ส่วนนี้จะต้องประสานกันระหว่างกองช่างกับสํานักปลัดฯ 

6/ขอเร่งรัด... 
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- ขอเร่งรัดให้กองช่างไม่ว่าจะเป็นน้องๆในกอง อยากให้ดําเนินการสํารวจ      
บัญชีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ ที่ขอไปในปี 2565 ดูว่าจะได้ถนนกี่เส้นจาก
ทรัพย์เจริญไปพระนารายณ์ ดงพองและอีกหนึ่งเส้นอยู่ตรงข้ามป่าของโคกไม้งาม
ซึ่งขอถนนไป 4 เส้น รวมแล้ว 30 กว่าล้านบาท ตรงนี้อยากมอบหมายให้กองช่าง
ช่วยเร่งรัดหน่อยขอให้เป็นลําดับ 1 ก่อน ยังไงก็ขอให้ดําเนินการต่อเนื่องไปตาม
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทางหลวงให้ได้ก่อน 
 

 - ข้อ 3.4 กองช่างมีติดค้างเรื่องเดียวในข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องการบริหาร
งบประมาณในการก่อสร้างสํานักงานซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการตาม พรบ.จัดซื้อ        
ปี 2560 เรียบร้อยแล้ว 90% หลังจากนี้ก็จะพูดคุยกับท่านปลัดฯดูว่าภายใน
อาทิตย์นี้ในการกําหนดราคากลางให้แล้วเสร็จและประกาศหาผู้รับจ้าง ส่วนงาน
ใดๆท่ีได้รับมอบหมายตามคําสั่งนั้นให้ชะลอไว้ก่อนเดี๋ยวผมดําเนินการเอง 
- ข้อ 3.5 เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการก็ขอให้กองช่างช่วยกัน
ร่วมกับทุกส่วนราชการ 
- ข้อ 3.8 เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
ถึง พ.ศ. 2563 ที่ถูกพับ ตอนนี้โครงสร้างพ้ืนฐานก็เข้ามากองช่างโดยตรงก็นํา
เรียนว่าตัวที่ติดตามได้ประปาหมู่ 11 เสียดายอยู่ว่าทางบริษัททางเราพยายาม
ติดตามแล้วติดต่อไม่ได้เลย ตอนนี้ก็เรียนกับ ผอ.คลังไว้อยู่ว่าจะดําเนินการ   
อย่างไรดีก็ได้คุยกันอยู่ว่าทําหนังสือทวงถามติดตามไปอีกครั้ง  ประเด็นนี้คือเขา
ได้รับอนุมัติแตม่ีการแจ้งทิ้งงานหรือไม่ อย่างไรต้องมีหลักฐานอยู่ต้องนําเรียนท่าน
ผอ. คลังส่งเอกสารไปเป็นครั้งที่ 2 อยากมีการพูดคุยกับผู้รับจ้างว่าจะรับงานแบบ
ไหนอย่างไร จะมีการโอนสิทธิ์หรือไม่  จะขอเจรจาก่อนถ้าถึงที่สุดแล้วก็จะ
ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกอย่างหนึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน
อย่างที่ท่านปลัดฯ ได้เข้าไปประชุมที่ โกลเด้นแลนด์ จะมีช่วงหนึ่งที่ให้ขอโครงการ
เศรษฐกิจฐานราก เราได้ขอโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ไป ศูนย์น้ําดื่มที่บ้าน
ทรัพย์เจริญ วันนี้กําลังให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ตรวจสอบข้อมูลเรื่อง
ของ Password ต่างๆ ซึ่งตอนนี้ก็สถานะน่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่         
ถ้ามีงบประมาณเข้ามา ก็จะมีห้วงระยะเวลาประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม ก็จะมี
เข้ามาในฐานข้อมูลที่ได้บันทึกไป ตรงนี้ได้รับงบประมาณมาโดยจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก็นําเรียนที่ประชุมให้ทราบเผื่อมีอะไรด่วนขึ้นมา สุดท้ายถ้า   
ผู้จ้างลงนามในส่วนของสัญญาก่อสร้างที่ ผอ. คลังได้พูดไปเมื่อสักครู่ผมก็จะขอ
ความอนุเคราะห์สถานทีต่่างๆ ด้านอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝั่งด้าน
ติดถนนคอนกรีตผมจะดําเนินการรื้อต้นไม้ออกทั้ งหมดทางด้านทิศที่ ไป             
บ้านดงพอง ขอความร่วมมือในการดําเนินการด้วย 

 

7/นายบุญทัน... 
 

 



 
 

 

 
 

นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. คลองเมือง 
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-  ในส่วนของกองช่างการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะ และอีกเรื่องหนึ่งคือการขึ้น
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นตัวนี้เป็นไปได้ไหมถ้า อบต. กําหนดว่าเราจะกําหนดว่ามี
ถนนกี่สายที่จะเป็นทางหลวง ถนนในพ้ืนที่ตําบลคลองเมืองตรงไหนที่ต้องมีการ
ขยายผมอยากได้ข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วกระบวนการ  อบต. ดําเนินการไป           
ให้ผอ. กองช่างทํารายการถนนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นนําเข้าที่
ประชุมแผนฯ หารือเบื้องต้นไปก่อนและตัวไหนที่ได้ข้อสรุปว่าน่าจะเป็นทางหลวง
ท้องถิ่นแต่ละสายเราจะได้เข้าประชาคมผมเชื่อว่าเราจะได้รับการอนุมัติแต่อย่าง
น้อยเราควรมีข้อมูล ที่เกี่ยวกับเรื่องการประชาคมและการกําหนดเส้นทางใช้ใน    
ที่เราจะต้องกําหนด พอได้มติจากการประชาคมจากกํานันผู้ใหญ่บ้าน ไหนๆก็เป็น
เรื่องของท้องถิ่นอาจจะโยนหินถามทางเบื้องต้นเราจะต้องมีข้อมูลในเรื่องของการ
ประชาคมยืนยันว่าประชาชนมีความประสงค์ที่จะอยากได้ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่
เปลี่ยนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ในวาระการประชุมแผนอยากให้เพ่ิมการขึ้นทะเบียน
ทางหลวงท้องถิ่นในการประชุมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ที่จะถึงด้วย          
เรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจําปี 2564 นายกก็ได้ชี้แจงไปในที่ประชุม
สภาสมัยวิสามัญที่ผ่านมาแล้วมีเรื่องการก่อสร้างอาคารสํานักงาน ตามที่ท่านผอ.
กองช่างได้นําเรียนไปแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการกําหนดราคากลาง อยากฝาก
ทางผอ. กองช่าง โดยเฉพาะในเรื่องของงานนี้ 
- เรื่องการดูแลสถานที่ราชการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ นายกเองก็เห็น
ทางปลัดฯ ซื้อวัสดุอุปกรณ์มาแล้วส่วนหนึ่งจะทําเป็นที่เก็บขยะ ผมเองก็คิดขึ้นมา
ว่ายังขาดในเรื่องของที่ขนขยะ ในการทําความสะอาดในวันธรรมดาก็ฝากหัวหน้า
สํานักปลัดฯ และรองปลัดฯ ระบุวันให้ชัดเจนว่าจะปฏิบัติในวันไหนแนะนํา ในวัน
นั้นเราก็จะร่วมกันแต่งชุดอะไรก็ได้ที่กําหนดขึ้นมาเพ่ือร่วมกันดูแลรักษาความ
สะอาดของบริเวณสํานักงาน มีเรื่องของการเข้าเวรให้ ปลัด ฯ หัวหน้าสํานักปลัดฯ    
ตรวจสอบเพราะอาจจะเกิดมีการทรัพย์สินของทางราชการเสียหายอาจจะเกิด
ปัญหากับผู้ที่อยู่เวรได้ ทั้งนี้อยากฝากให้ดูแลความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกันตาม
วันที่เราได้ตกลงกันในวันพุธที่ 2 ของเดือน  
- ในส่วนของกองศึกษาเรื่องของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาผู้รับจ้างที่ได้ตกลงกันไว้
ไม่น่าจะมาดําเนินการแล้ว นายกก็ได้ตัดสินใจใช้วิธีที่ได้ตกลงพูดคุยยึดแบบของ
อบต. สีสุก ซึ่งจะไปดูว่าลักษณะของงานแล้วเราจะให้ช่างเอารายละเอียดไปดู   
การดําเนินการะจ้างอาจจะจ้างเป็นรายวันให้งบประมาณในส่วนนั้นไม่ถูกเรียกคืน 
เกรงว่าองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเมืองจะมีผลกระทบในการของบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพราะเราถูกรับมาหลายโครงการและการบริหาร
งบประมาณเองทําให้เกิดความไม่สบายใจ ฉะนั้นอยากให้ดําเนินการให้เรียบร้อย 
ฝากผอ.คลัง และ ผอ.ช่าง ติดตามด้วย 
 

8/นางสาว... 
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นางสาวสมลักษณ์ 
เจริญรัมย์ 
รองปลัด อบต. คลองเมือง 
 
นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. คลองเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สําหรับกองการศึกษามี  เรื่อง ติดตามการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณของปี 2563 มี 2 โครงการ 1 โครงการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเหลือ
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว  

 
 

- ข้อ 3.1 เรื่องที่ยังมีปัญหาอยู่ของ หมู่ 11 ตัวนี้ได้เซ็นสัญญาไปแล้วคาดว่า
สัญญาจะสิ้นสุดประมาณปลายๆ เดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่าจะมีเรื่องค่าปรับถ้า
ค่าปรับเกิน 10% ก็จะยกเลิกสัญญาทันทีเพราะฉะนั้นผมขอย้ําเรื่องหนังสือ     
ในการแจ้งไปที่ผู้รับจ้างทะเบียนตอบรับ เรื่องที่จะต้องดําเนินการใดๆต่างๆ      
เรื่องของการปฏิบัติราชการเป็นเอกสารหลักฐานในการประกอบที่จะต้อง
ดําเนินคดีต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และในโครงการอ่ืนด้วยที่มีเงื่อนไข
เวลาดังนั้นฝากติดตามเร่งรัดด้วย เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปี 2563 ถ้าหาก
สัญญาที่ทําไว้แล้วเสร็จก็ต้องพับไว้อีก ตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งในที่ประชุม      
ไปแล้วส่วนการขอใช้ที่ก็ดําเนินการในเรื่องของกรมป่าไม้ สปก. สํานักงานที่ดิน   
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่องทางหลวงท้องถิ่นซึ่งในอนาคตต้องขึ้นทั้งหมดเพราะว่า
จะต้องไปขอเงินในการที่จะดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมจากส่วนกลาง
โดยตรงเพราะฉะนั้น จะต้องขึ้นทะเบียนทางหลวงโครงการสําหรับปี 2566 
ดังนั้นส่วนกลางก็จะประสานกับทางหลวงท้องถิ่น ทางหลวงชนบท ว่าให้ท้องถิ่น
นั้นๆ มีทางเส้นนี้จริงหรือไม่สภาพเป็นแบบไหนอย่างไรเหมาะสมที่จะอนุมัติ
งบประมาณหรือไม่ ในส่วนของหมู่ 11 ที่สร้างรั้วที่ทางสาธารณะในโครงการที่เรา
ได้ก่อสร้าง ระบุแนวเขตว่าอยู่ตรงไหน อันนี้ฝากให้ ผอ. กองช่าง ประสานกับ 
สปก. ด้วยว่าจะต้องดําเนินการแบบไหนอย่างไรถ้าดําเนินการไม่ได้ก็ต้อง          
ใช้มาตรการกฎหมายควบคุมอาคารไปก่อนมีการก่อสร้างรั้วติดทางสาธารณะ   
การจะไปพิสูจน์หรือตรวจสอบอย่างไรก็ให้เป็นในส่วนของคดีไป ถ้าสอบถามไป
แล้วไม่สามารถช่วยทางเราได้ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป เพราะเมื่อทาง
แล้วเสร็จรั้วถาวรก็จะเกิดขึ้นมาอีกเยอะ  
-ในส่วนของการบริหารงบประมาณได้เข้าไตรมาสสุดท้ายแล้ว กองคลังตรวจสอบ
งบประมาณให้ครบถ้วนถูกต้องว่ามีมากน้อยแค่ไหนก็กันไว้ให้สําหรับสร้างอาคาร
สํานักงาน หลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆ จะนําไปใช้ในส่วนใดให้บริหารจัดการได้  
-การติดตามตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ สตง. รวมถึงในส่วนของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด้วยได้ดําเนินการแจ้งเวียนไปแล้วว่าจะต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอะไร ซึ่งจะต้องรายงานตรงกับอําเภอและจังหวัดภายใน 30 วัน   
ให้แต่ละส่วนแต่ละกองทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบและรายงานด้วย  
- งบประมาณที่ถูกพับตามดูโครงการที่อนุมัติมาแล้วส่วนโครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ก็ติดตามด้วยเพราะว่า สมาชิกสภาฯ ยังมีการสอบถามอยู่   
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   
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- 3.9 เรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สถานการณ์ตอนนี้ยังมีอัตรา
การป่วยที่สูงอยู่ในระดับประเทศ ฝากกองคลังและสํานักงานปลัดฯ ดูระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามมาตรการ โควิด-19 ขั้นตอนวิธีการ
กระบวนการดูให้ถูกต้องและชัดเจนว่าแบบไหนอย่างไรสามารถเบิกได้หรือไม่ได้  
จะได้ไม่มีปัญหา และคําสั่งที่ได้รับมาเป็นจากอําเภอโดยตรงหรือสั่งโดยผู้ว่าฯ    
เมื่อจะดําเนินการกรุณาตรวจสอบให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง 

 

- เรื่องข้อราชการเสนอเพื่อปฏิบัติ  
  

- เรื่องข้อราชการที่ต้องปฏิบัติมีเงื่อนระยะเวลาเพราะฉะนั้นทุกส่วนทุกกอง      
ขอย้ําในการทําข้อบัญญัติงบประมาณปี 2565 ว่าจะมีหนังสือซักซ้อมแนวทางให้
ไปดู เรื่องรูปแบบงบประมาณว่าในการจัดทํางบประมาณมีแบบคําขอตั้ ง
งบประมาณเพ่ิมเติมแบบ ปง. 1 2 3 4  แต่ละกองก็ไปดูว่ากองของตนจะต้องทํา
แบบไหนบ้าง ขอให้ เป็นไปตามระเบียบรูปแบบที่มีการแจ้งเวี ยนออกมา       
ภายในเดือนนี้การยกร่างก็น่าจะแล้วเสร็จและจะได้นําเสนอสภาในเดือนสิงหาคม 
เพราะว่ามีหลายเรื่องในตอนนี้ที่จะต้องดําเนินการแต่ละเรื่องจะมีเงื่อนเวลา      
ทุกท่านก็จะต้องไปบริหารเวลาให้ได้ ในส่วนหนังสือที่กรมส่งเสริมฯ ได้ซักซ้อมมา  
ก็ชัดเจนพอสมควรมีระเบียบเงื่อนไขต่างๆให้ดําเนินตามหนังสือและหากมีข้อ
สงสัยก็สามารถมาสอบถามที่ปลัดฯ ได้ ก็มีหลายรายการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบต่างๆ 
 - 4.2 เรื่องการคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ให้สํานักงานปลัดฯ ดําเนินการ
ประสานแจ้งผู้รับจ้าง เบื้องต้นผมได้ทําแนวทางเบื้องต้นไว้แล้วแต่ว่ายังไม่แล้ว
เสร็จตอนนี้ให้ธุรการประสานตรวจสอบสถานภาพของบริษัทว่ายังมีตัวตนอยู่ 
ผู้จัดการก็มีที่อยู่ที่ชัดเจน รายละเอียดตามหนังสือเป็นบริษัท กฤติกร ผมว่าเมื่อ
แจ้งไปแล้วถ้ายังไม่ชําระก็จะดําเนินการส่งอัยการที่ศาลปกครองอีกรอบเพ่ือ    
ออกหมายศาลตามขั้นตอนทางกฎหมายตามที่อนุญาโตตุลาการบังคับชี้ขาด
มาแล้ว ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการติดตาม 
 - 4.3 เรื่อง การติดตามขอเงินคืนจากจังหวัดนครราชสีมา กรณีเงินผู้สูงอายุ       
ผู้พิการ ได้เห็นหนังสือแล้วแต่ไม่มีเรื่องเดิมแนบมาด้วยจึงดําเนินการส่งกลับไป
ตรวจสอบอีกครั้งฝากถึงงานทุกส่วนทุกกองเมื่อมีหนังสือจากจังหวัด ให้มาทบทวน
หรือตรวจสอบ เมื่อส่งหนังสือกลับคืนไปให้นําเรื่องเดิมที่เคยส่งไปแล้วให้แนบตาม
ไปด้วยเพราะจะง่ายต่อการติดตามได้ 
 - 4.4 เรื่อง การลําดับความสําคัญความเร่งด่วนของหนังสือราชการ งานหน้าด่าน
คืองานธุรการฝากตรวจสอบด้วยและผู้รับผิดชอบงานหนังสือของแต่ละกองที่แต่
ละกองมอบหมายไว้ ให้ดูลําดับความเร่งด่วนว่าหนังสือต้องดําเนินการภายใน 
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ระยะเวลาเท่าใด ให้เรื่องด่วนนําเสนอแยกไม่ต้องรวมกับหนังสือทั่วไป หรือข้อมูล
ที่จะต้องรายงานภายในวันนั้นเมื่อนายกหรือปลัดอยู่ก็สามารถเสนอและ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จในวันนั้นได้เลยก็จะดี และฝากเรื่องชั้นความลับของหนังสือ
ที่มอบหมายไว้ตามคําสั่งของนายกฯให้รองปลัดฯ ดูแลเรื่องหนังสือลับเมื่อได้รับ
หนังสือที่มีชั้นความลับกําหนดมาและเมื่อมีการดําเนินการส่งออกไปก็ให้ตีลับ
เช่นกัน ทําให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ ให้แต่ละส่วนแต่ละกอง
ตรวจสอบด้วยเพราะยังมีหนังสือด่วนกับหนังสือทั่วไปปะปนกันอยู่  
- 4.5 เรื่อง การดําเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ            
ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกส่วนซึ่งมี 30 กว่ามาตรฐานที่ออกมาเป็นเล่มอยู่ในเว็บของ   
กรมส่งเสริมฯ ก็มีมาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นงานจะมีมาตรฐานหรือไม่ ก็ตรวจสอบ
ตามหนังสือฉบับนั้น อย่าทําตามความเคยชินให้ดูตามมาตรฐานบริการที่กําหนด  
- 4.6 การยื่นคําร้องเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 
มิ.ย. 2563 ตามที่ ผอ.กองช่าง ได้แจ้งไปแล้ว ครม. ได้มีมติ 2 ครั้งแล้วที่ยกเว้น     
ผ่อนผันให้ครั้งหลังสุดที่ ผอ. กองช่างได้แจ้งว่าภายในวันที่ 7 กรกฎาคม แต่ก็ยัง 
ส่งไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ที่จะต้องลงระบบจะต้องลงในระบบสารสนเทศหาก      
ลงวันนี้ก็จะตัดยอดที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นจะต้องลงย้อนหลัง ทั้งนี้ตามที่ท่าน
นายกฯ ได้แจ้งไปว่าอําเภอจักราชได้อยู่ในพ้ืนที่ของป่าไม้ทั้งหมดทั้งนี้ก็จะต้อง    
ขออนุญาตจัดลําดับความสําคัญหรือเร่ งด่วนเอาเรื่องนี้ 1. โครงการที่อยู่ใน
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2564 มี ในส่วนของอาคารสํานักงานก็จะต้อง
ดําเนินการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ต้องทําหนังสือสอบถามไปที่กรมที่ดิน หรือที่
อําเภอ และ คําร้องการเข้าทําประโยชน์ในที่ป่าไม้ต้องส่งไปที่ป่าไม้ 2. ฝากกอง
คลังไปตามฎีกาเบิกจ่ายในการจ่ายขาดเงินสะสมที่ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน         
การซ่อมแซม และการก่อสร้าง 3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากปีนี้ไล่ย้อนหลังไป
รวมถึงในอนาคตที่จะมีด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อแผนแล้วเสร็จก็จะต้องทําการ       
ขอใช้ที่ดิน อย่างเช่นที่นายกฯ กล่าวถึงถนนที่มีมูลค่า 30 ล้านบาท เส้นทาง      
ดงพลองไปถึงทรัพย์เจริญ อันนี้ต้องขอเป็นปัจจุบันควบคุมงบประมาณไว้ต่างหาก 
แต่ว่างบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วก็ต้องขอย้อนหลัง ทั้งนี้การขอย้อนหลังเขาให้
ยื่นวันสุดท้ายคือวันที่ 7 กรกฎาคม ให้แต่ละกองตรวจสอบว่ามีงบประมาณใดบ้าง
และชื่อโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 23 กรกฎาคมให้
แล้วเสร็จว่ามีอะไรบ้าง เพราะหลังจากวันที่ 23 กรกฎาคมถึงวันที่ 10 สิงหาคม  
ก็จะได้ตรวจสอบแนะนําสอบถามไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ป่าไม้ กรมที่ดิน 
สปก. ว่าโครงการตัวนี้อยู่ ในอํานาจของหน่วยงานเหล่านี้ หรือไม่ที่จะต้อง
ดําเนินการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ ฝากทุกกองรวมถึงพนักงานและลูกจ้างร่วมกัน
ดําเนินการในส่วนนี้ด้วย และในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ผมจะนําเสนอที่ประชุม
สภาฯ ในหลักการอนุมัติการเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้เพ่ือรับทราบ  
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- 4.7 เรื่อง แจ้งการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
- ตอนนี้โครงการที่เพ่ิมเติมปี 2565 มีแค่ของกองคลังที่ยื่นเสนอเพ่ิมครุภัณฑ์ 

 

- ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 - 2570 แล้วจะต้องมานั่ง
วิเคราะห์ตรวจสอบให้ดีเพราะถ้าเป็นงานที่เป็นโครงสร้างจะต้องทํารายละเอียด
เสนอเพ่ือส่งขออนุญาตใช้พ้ืนที่โดยที่ยังไม่ต้องคํานึงถึงงบประมาณถ้ามีอยู่ในแผน  
ก็ให้ส่งไปเลย  
 - 4.8 การบริหารงานพัสดุ แจ้งทุกส่วนทุกกองตอนนี้ ว89 บังคับใช้ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2564 ถ้าเป็นเรื่องก่อนหน้านั้นมีหนังสือผ่อนผันให้แต่ว่าให้รายงาน
กลับไปว่าเหตุที่ไม่ได้ทําตาม ว 89 ในระเบียบพัสดุวิธีแก้ไขเรื่องการส่งเสริม
รัฐวิสาหกิจชุมชน เพราะฉะนั้นแต่ละส่วนแต่ละกองที่มีงานจัดซื้อจัดจ้าง รวบรวม
ให้ ผอ. คลัง ทําหนังสือต่อไป และให้แต่ละส่วนแต่ละกองประสานงานกับงาน
พัสดุว่าจะดําเนินการในรูปแบบไหนอย่างไรและให้ผอ.กองคลังไปศึกษา
รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ต่างๆเวลาแต่ละกองเสนอมาและให้เจ้าของงาน
ตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้น ส่วนเรื่องใดที่มีปัญหาติดขัดสงสัยหาข้อยุติไม่ได้
แนะนําให้ทําเป็นหนังสือหารือไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
- ในเรื่องการบริหารสัญญาอันนี้ก็ย้ําคณะกรรมการต่างๆ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องครบถ้วน หากเป็นงานที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างระหว่างที่ดําเนินการ
ให้ออกไปดูไม่ต้องรอให้แล้วเสร็จก่อนเพ่ือจะได้ตรวจสอบในจุดต่างๆหากมีการลด
หรือเพ่ิม การดําเนินงานต้องเป็นไปตามเหตุและผลและเงื่อนของเวลา และศึกษา
ระเบียบให้รอบคอบ  
- 4.9 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานต่างๆที่
เกี่ยวข้องในแต่ละกองให้มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา แต่ละงานแต่ละระบบ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างเช่น e-plan งานทุกกองจะต้องไปลงข้อมูลถ้ามี
เวลาก็ให้ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรืออาจจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ช่วยลงข้อมูลได้ และข้อมูล info มีการแก้ระบบต่างๆมีการลงข้อมูลแล้วแต่ไม่มี
การรายงานทําให้ผู้บริหารไม่ทราบในการอนุมัติข้อมูลดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุง
หรือลงข้อมูลในระบบให้รายงานแจ้งผู้บริหารด้วย  ในส่วนข้อมูลลงระบบที่หายไป
ของ E-Report ของกระทรวงพลังงานเมื่อก่อนให้กองคลังเป็นผู้ลงข้อมูลให้       
แต่ไม่ทราบว่าในปัจจุบันนี้ยังมีการลงข้อมูลนี้อยู่หรือไม่  อยากให้ดําเนินการลง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุกเดือนในส่วนของE-Report เพราะทางภาครัฐอยาก
ทราบอัตราการสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรของในแต่ละส่วนราชการ ฝากส่วน
ทุกคนที่เก่ียวข้องในการลงข้อมูลด้วย 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. คลองเมือง 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. คลองเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/4.10 เรื่อง... 
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- 4.10 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
ตอนนี้ได้มีเอกสารแล้วแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับส่วนงานใดก็ให้ดําเนินการเตรียม
ข้อมูล หากมีการเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้นําเสนอต่อท่านนายกหรือปลัด
ก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ เพราะเมื่อมีข้อสงสัยใดๆทางปลัดฯกับนายกฯ
จะได้มีแนวทางในการช่วยชี้แจงต่อคณะกรรมการ 

 

       - นายกขอฝากในเรื่องของการมาสาย ในการมาสายนั้นจะไม่มีการว่าแต่จะมาดู 
ในประสิทธิภาพของการทํางาน ท่านใดที่มาสายแล้วยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์นั่นถือว่าการดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพขาดความรับผิดชอบ ใครจะมา
เช้าหรือสายไม่สําคัญแต่การปฏิบัติงานต้องสําเร็จลุล่วง อยากฝากทางสํานักปลัด
ว่าการที่จะยกย่องคนโดยเฉพาะลูกจ้างที่มีสัญญาจ้างปีต่อปีดูแล้วงานไม่ประสบ
ความสําเร็จหรือการปฏิบัติงานไม่สําเร็จลุล่วงหมดเวลาที่จะมีการผ่อนผันหรือเห็น
ใจอยากให้ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและอยากฝากดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลด้วย 

 
เรื่องร้องร้องเรียนร้องทุกข์การช่วยเหลือประชาชน 
 
      - ในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ เรื่องรถ refer รถบรรทุกน้ําให้มีความ

พร้อมอยู่เสมอ และรวมถึงเครื่องมืออ่ืนๆของงานป้องกันด้วย ในส่วนของเครื่อง
พ่นหมอกควันที่เราได้ดําเนินการซื้อมาใหม่แล้วยังอยู่ในช่วงประกันสัญญาเพราะ
เมื่อนําไปปฏิบัติงานแล้วเกิดการชํารุดเสียหายเกรงว่าจะเป็นอันตรายถ้าอย่างไรก็
ให้ประสานไปทางบริษัทที่จะซื้อมาและให้รีบทําภายในเวลาอยู่ ในประกัน        
ฝาก ผอ. กองช่างในเรื่องของการขุดลอกแหล่งน้ําหมู่ 3 เห็นว่าจะมีการไปร้องที่
ศูนย์ดํารงธรรม อยากทราบว่าทาง อบต. เรามีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของ ปร. 4     
ปร. 5 หรือนายกไปลงนามในเรื่องใดบ้าง อยากขอข้อมูลทางเรื่องแบบแปลนที่
นายกจะต้องทราบเพราะเมื่อมีการลงพ้ืนที่ต้องมีการคุยกับผู้รับจ้างดังนั้นจึงอยาก
ทราบข้อมูลและรายละเอียดให้ดี ซึ่งตอนนี้ไม่ทราบว่าผู้รับจ้างได้มีการทิ้งงาน
หรือไม่และถูกปรับเป็นระยะเวลา 1 เดือนแล้ว เรื่องการร้องทุกข์ร้องเรียนจาก
ภาคประชาชน เรื่องการปักหลักแนวเขตมีการลงไปในแหล่งน้ําฝากผอ. กองช่างใน
การดําเนินการ  

      - เรื่องการระบาดของโรคโควิด-19  จะต้องหารือในเรื่องของจุดกักตัวสํานักสงฆ์
วัดป่าโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 และสํานักสงฆ์บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 และจะมีการ
กําหนดจุดกักตัวของแต่ละหมู่บ้านส่วนใหญ่น่าจะเป็นศาลาวัดหรือศาลาที่พักศพ
เพราะมีสิ่งอํานวยความสะดวกเช่นห้องน้ํา ในส่วนนี้ อบต. จะต้องมีการเตรียมการ
ให้พร้อม 

 
13/เรื่องข้อ... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางพรชนก  สุระศร 
หน.สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. คลองเมือง 

 
 

นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. คลองเมือง 
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     - เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564  ในเรื่องของการอบรมที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
ปีนี้งานประเพณีก็งดไปอยากฝากในแต่ละกองดูงบประมาณที่ได้ตั้งไว้  ในวัน
ประชุมแผนที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแผนใครจะลดหรือเพ่ิมก็ให้เตรียมการ   
และงบประมาณในการดําเนินการเรื่องโควิด-19 จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่ทาง
ส่วนกลางกําหนดอย่างเช่นในกรณีหมู่ 4 มีปัญหาในการเบิกจ่ายเนื่องจากไม่
เป็นไปตามที่ส่วนกลางกําหนดในเรื่องของการกักตัว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบในการจัดตั้งงบประมาณไว้แล้วยังไม่ได้ดําเนินการหรือยังไม่ได้ใช้เงินการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะได้มีแนวทางในการเตรียมการ  

     - ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสร้างขวัญกําลังใจให้กับประชาชน
ในการบริหารจัดการด้านการกักตัว ซึ่งในวันศุกร์นี้นายกจะลงพ้ืนที่กับทาง       
รพ.สต.ในการให้กําลังใจสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน ฝากผอ. กองคลังดูใน
ส่วนของการบริหารจัดการเก่ียวกับงบประมาณการรองรับเพราะเชื่อว่านายอําเภอ
ต้องเรียกประชุมเพราะการระบาดในรอบนี้มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  

 
      - ขอชี้แจงในเรื่องที่ได้รับมอบหมายการขอคืนพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่ท่าน    

ผอ. กองช่างได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่ามีเอกสาร
บางตัวที่อําเภอส่งคืนมาอาจจะเป็นเพราะเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่  ทั้งนี้อยาก
ปรึกษาท่านปลัดฯว่าจะขอส่งเอกสารเบื้องต้นไปก่อนถ้าขาดเหลือยังไงจะติดตาม
ต่อไปจะขออนุญาตขอเอกสารจากท่านผอ. กองช่างในเรื่องของแบบการก่อสร้าง
อาคารประมาณการการก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 แผนที่ทางอากาศ พิมพ์เขียวและ
โครงการก่อสร้างอาคาร ในส่วนนี้ก็ได้หาข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วน่าจะได้ส่งเอกสาร
อย่างเร็วในวันพรุ่งนี้อย่างช้าก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้า  

 
      - ในเรื่องโควิด-19 การใช้จ่ายงบประมาณปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ การจัดตั้งศูนย์

กักตัวตอนนี้ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกสารชัดเจน นําเรียนท่านนายกในการ
หารือต่อท่านนายอําเภอในแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
      - ในการนัดประชุมที่อําเภอรอบนี้น่าจะได้ความชัดเจนในการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

14/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุมเวลา 
16.30 น. 

  (ลงชื่อ)   นางสาวปิติยาพร  เกรัมย์    จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                              (นางสาวปิติยาพร  เกรัมย์) 

                                        ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

              (ลงชื่อ)   นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                               (นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์) 

                                   ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเมือง 

 

            (ลงชื่อ)   นายบุญทัน  พลานชัย   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                               (นายบุญทัน  พลานชัย) 

                                    ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเมือง 

 
 


