
  
ระเบียบวาระการประชุม 

ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
ในวันศุกร์ที่  7  มกราคม  2565  เวลา  14.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

******************************** 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
    1.1 การเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสมหมาย ณ วัดหนองเต็งน้อย 

ที่ประชุม    ......................................................................... ...................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1 เนื่องจากรายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 2564 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอน าเข้ารับรอง 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุม    ........................................................................ .............................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามข้อราชการครั้งที่ผ่านมา (ให้ทุกส่วนชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง) 
     

  3.1 เรื่อง การข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น/การดูแลบ ารุงรักษาเขตทาง (กองช่าง) 
  3.2 เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ และเวรรักษาสถานที่ราชการ (สป.) 
  3.3 เรื่อง การติดตามตรวจสอบผลการตรวจรับรองงบของ สตง. (กองคลัง, ตรวจสอบภายใน) 

 3.4 เรื่อง การบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีเรียกร้องค่าเสียหายกับ บริษัท กฤติกร 
จ ากัด (สป.,กองคลัง)  

 3.5 การแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน (กองคลัง) โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 11, โครงการก่อสร้างรั้ว, 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า 
3.6 การเร่งรัดกรณีผิดสัญญาเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่บ้านละ 100,000 บาท และกลุ่มเกษตรกร
ท านา (สป.) 
3.8 มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 (สป.) 
3.9 การปิดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 (กองคลัง) 

  3.10 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ/งบประมาณ กรณีมีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ (กองคลัง, กองช่าง) 

  3.11 การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

ที่ประชุม   ....................................................................... .................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องข้อราชการเสนอเพื่อปฏิบัติ  
     4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม (โดยผู้บริหาร) 
     4.2 เรื่อง การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
      ของเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 
 4.3 เรื่อง การล าดับความส าคัญความเร่งด่วนของหนังสือราชการ (ทุกส่วนราชการ)  

Admin
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 4.4 การติดตามเร่งรัดการบริหารสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2557 - 
2562 (กองคลัง, กองช่าง) 

 4.5 การบริหารสัญญา/การตรวจสอบพัสดุประจ าปี/การจ าหน่ายพัสดุ (กองคลัง, กองช่าง)         
ปี 2564 - 2565  

 4.6 การประกาศรายงานการรับ - จ่าย เงินงบประมาณประจ าปี  2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 39 (กองคลัง, สป.)  

 4.7 การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์โควิด-19 (กองศึกษา) 
 4.8 การบริหารงานบุคคล การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ, การลา, การท าบันทึกข้อตกลง

ของการปฏิบัติราชการ 
4.9 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ (ทุกส่วนราชการ) 
4.10 การบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างประกันสัญญา (กองคลัง, กองช่าง) 
4.11 การบังคับยึด/อายัด หลักประกันสัญญาจ้างกรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง (กองคลัง) 

   
ที่ประชุม    ........................................................................................................... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การช่วยเหลือประชาชน       
                        5.1 ...................................................................................................  

   ..........................................................................................................  
ที่ประชุม    ......................................................................... ................................... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
     6.1 ……………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………….. 
ที่ประชุม   ......................................................................... ........................................... 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
ในวันศุกร์ที่  7 มกราคม 2565 

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

1 
2 
3 

นายบุญทัน  พลานชัย 
นายบุญโฮม  คุณสาร 
นายถวิล  กองไธสง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกฯ 

 

4 
5 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
นางสาวสมลักษณ์  เจริญรัมย์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

6 
7 

นายวัชระ  ค าแดง 
นางพรชนก  สุระศร 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

 

8 นางวนิดา  อินทร์วิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
9 นายจิรายุทธ  นามศิริพงศ์พันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

10 
11 
12 

นางสาวธัญจิรา  ชุนปิยภักด ี
นางสาวปิติยาพร  เกรัมย์ 
นางสาวมัณฑกา  ธนบัตร 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

13 นางสาวกันยรัตน์  วรรณวิจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
14 
15 

นางถิรดา  พลานชัย 
นายบุญทัน  สุทธิสน 

คร ู
ยาม 

 

16 นางสาวสุกัญญา  เกตุรุ่งเรือง คนงาน  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

นางสาวปิยารมณ์  โคตรสมบัติ 
นางจันทร์สุดา  ทับวิเศษ 
นางสาวอาทิติยา  นุหนุนจันทร์ 
นางสาวรัญชิดา  นาหนองขาม 
นางสาวรามาวดี  สมบัติดี 
นางสาวนันทนา  แสงแก้ว 
นางเอมอร  ค าพิมูล 
นางภคพร  สาดนอก 
นายพงษ์พันธ์  สาดนอก 
นายชัยสิทธิ  ทานกระโทก 
นางจุฑามาศ  สมน้อย 
นางสาวภักดีวรรณ  พรมมาแข้ 
นางสาววิภาดา  เพ็ชรพักดี 

คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
คนงาน 
 ผช.นายช่างไฟฟ้า 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผช.จพง.พัสดุ 
ผช.จพง.เกษตร 

 

/นายภูวนาท... 



 
 

 
 

30 
31 
32 
33 
34 

 

 
 
นายภูวนาท  จันทีนอก 
นายฉะริน  ลาภเจริญ 
นายเสริมสุข  พลานชัย  
นางสาวรวิวรรณ  สุทธิสน         
นางสาวอัยลดา  อนันต๊ะยศ 
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คนงาน 
คนงาน 
พนักงานขับรถ 
คนงาน 
จ้างเหมา 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

นายทองไพร  โชติชุม 
 
นายณัฐศักย์  โกเวทวิทยา 
นางพัชรี  ลาภเจริญ 
นางสาววารุณี  พูนศรี 
 
นางยุพิน  พลานชัย 
นางธัญมน  แสงปราบภัย 
 
นางสาวรัชนีกร  จบพรมราช 
นายสุรศักย์  พลานชัย 
นายสุริยัน  ศรีเตชะ 
นางสาวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ 
นางสาวจุฬาลักษณ์  ภักดีนอก 
นายธิตวัน  อรุณโน 
นางสาวกอบกุล  สนงูเหลือม 
นางสุนัน  เพชรนางรอง 
นายศราวุฒิ  พุทไธสง 
นายอุดม  ปะโมทาติ 

รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
จพง.ป้องกันฯ 
จพง.ธุรการปฎิบัติงาน 
ผช.จพง.สาธารณสุข 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.นายช่างโยธา 
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
ผช.จพง.พัสดุ 
พนักงานขับรถ 
พนักงานขับรถ 

 

 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
  
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 

นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
นายวัชระ  ค าแดง 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1.1 การเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสมหมาย ณ วัดหนองเต็งน้อย    
การเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสมหมายที่ท่านได้มรณภาพ มีทางคณะสงฆ์
อ าเภอจักราช ประชาชนบ้านหนองเต็งน้อย และพ่ีน้องชาวต าบลคลองเมือง เข้าร่วมพิธี
พระราชทานเพลิงศพ โดยเฉพาะองค์กรต่างๆในเขตพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. และในส่วนของพวกเราองค์การบริหารส่วนต าบล ขอความร่วมมือเข้าร่วมงาน    
ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 19.30 น. 
ณ วัดหนองเต็งน้อย และในวันที่ 9 เป็นวันพระราชทานเพลิงศพ จึงขอความร่วมมือ   
ในการแต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ในรายละเอียดจะมอบให้ส านักปลัดแจ้งให้ทราบ
ต่อไป  
 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

2.1 เนื่องจากรายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 2564 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอน าเข้า
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 
เรื่องติดตามข้อราชการครั้งที่ผ่านมา 
 

- มอบทางปลัดฯด าเนินการให้แต่ละส่วนราชการชี้แจงครับ 
 
 

- ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามข้อราชการ ขอเชิญแต่ละส่วนชี้แจงตาม       
ระเบียบวาระครับ 
 
3.1 เรื่อง การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น/การดูแลบ ารุงรักษาเขตทาง การขึ้น
ทะเบียนทางหลวง ขอน าเรียนท่านนายกที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบันนี้  ในแนวทางการขึ้น
ทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่นจะขึ้นตรงไปที่แขวงทางหลวงซึ่งเมื่อก่อนนี้เราจะต้องท าเรื่อง
ไปที่จังหวัดและจังหวัดส่งไปที่แขวงแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปให้ท้องถิ่นประสานโดยตรงจึงน า
เรียนถึงข้ันตอนการขึ้นทะเบียนก่อน 
- ตอนนี้เราได้สร้างถนนจากคลองเมืองไปโคกไม้งาม จะเริ่มจากโครงข่ายใหม่คือของเขต
สี่แยกลานมันใหญ่มาจนถึงเขตหนองบัวขาวคือเส้นเมนหลักใหม่ เนื่องจากได้ตรวจสอบ
แล้ว 1. อบจ. ไม่มีความประสงค์ที่จะขึ้นทะเบียน มีแต่งบประมาณลงให้อย่างเดียว   
เส้นที่เหลือต่อจาก อบจ. ที่ด าเนินไป เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ส่วนสายที่ 2 เมนหลักคือจาก
โครงข่ายของหลังจากท่ีได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมู่ 8 ไล่มาหมู่ 3 หมู่ 5 

/ส่วนโครงข่าย... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
นายวัชระ  ค าแดง 
ผอ.กองช่าง 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
 
นางพรชนก  สุระศร 
หน.ส านักปลัด 
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ส่วนโครงข่ายที่ 3 ได้แก่ เขตหนองแมว ไปที่โคกสูง โคกสว่าง ตอนนี้ที่ด าเนินการก็มี
ประมาณ 3 สาย ซ่ึงยังไม่เรียบร้อยแต่จะเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 
 
3.10 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ/งบประมาณ กรณีมีการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ทางสภาฯได้
อนุมัติเห็นชอบ 1 เรื่องของการเงินโอนเงินงบประมาณก่อสร้างส านักงาน ปัจจุบันนี้ได้
เริ่มด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จภายใน 1 มกราคมในเรื่องของการก าหนดราคากลางใหม่
และส่งให้กองคลังประกาศหาผู้รับจ้างต่อไป 
 
- ขอเพ่ิมเติมของ ผอ.กองช่าง ในเรื่องการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นวันนี้มีความ
ชัดเจนมากข้ึน  จ านวน 3 สาย ฝากติดตามในการด าเนินงานส่วนนี้ 
- ตอนนี้มีเรื่อง ที่ทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างลุกล้ าเข้ามาในเขตพ้ืนที่ของเราเส้นทาง
หนองบัวขาวเข้ามาบ้านหนองขามน้อยเส้นทางดังกล่าวในตอนนี้มีการรับปากว่าจะมี
การซ่อมแซมแต่เรื่องก็เงียบไป ในส่วนนี้เราจะด าเนินการอย่างไรจึงต้องปรึกษากับทาง
ปลัดฯและ ผอ.กองช่าง เพราะเส้นทางดังกล่าวตอนนี้เริ่มมีความช ารุดเสียหาย 
 
- ขอชี้แจง ทาง อบต. เราจะด าเนินการใช้หนังสือฉบับเดิมที่ท่านนายกได้ลงนาม       
ในการขอติดตามอีกครั้ง 

 
- อีกหนึ่งจุด คือ ทางวัดป่าคลองเมืองเส้นที่ทางหลวงท าจากคลองเมืองออกมาก่อนถึง 
3 แยก มีช ารุด 2 – 3 จุด บ้านทรัพย์เจริญก็มีประมาณ 2 – 3 จุด ประสานทาง    
ผู้รับจ้างในเรื่องการซ่อมแซมมอบให้กองช่างหารือกับผู้รับจ้างในการด าเนินการ 

 
- 3.2 เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ และเวรรักษาสถานที่ราชการ  
ในการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ได้มีการตัดหญ้าและรดน้ าต้นไม้เนื่องใน
Kickoff ขอขอบคุณท่านรองปลัด งานสาธารณสุขและทีมงานทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรม
กันในครั้งนี้ ในส่วนเวรรักษาสถานที่ราชการงานบุคคลได้มีค าสั่งแต่งตั้งเป็นประจ าทุก
เดือนและลงในเว็บไซต์ของ อบต. ด้วย 
 
 - 3.4 เรื่อง การบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีเรียกร้องค่าเสียหายกับ 
บริษัท เรืองกิตติกร จ ากัด ในส่วนส านักปลัดได้รวบรวมเอกสารส่งยื่นฟ้องต่ออัยการใน     
วันจันทร์นี้ จ านวน 2 สัญญา 
 
- 3.6 สอบถามข้อมูลจากนักพัฒนาชุมชนแล้วในกรณีผิดสัญญาของกลุ่มเกษตรกร     
ท านาและเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้สอบถามด้วยวาจาก่อนในเรื่องการเร่งรัด และได้
แนะน าให้จัดท าเป็นหนังสือในการทวงถามต่อไป 

/3.11 การเบิก... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางวนิดา  อินทร์วิเศษ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
 
 
นายวัชระ  ค าแดง 
ผอ.กองช่าง 
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3.11 การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2564 งบประมาณที่ตั้งมี 2 หมวด คือค่าตอบแทนกรณีผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์จ านวนเงิน 480,000 บาท และค่าใช้สอยโครงการจัดการเลือกตั้งจ านวน
เงิน 500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 980,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 788,168.72 บาท 
คงเหลือเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอ่ืนที่เป็นประโยชน์จ านวน 33,095.38 บาท 
ในส่วนของค่าใช้สอย โครงการเลือกตั้งฯ คงเหลือ 158,736.50 บาท ส่วนนี้ยังไม่ได้
รวมกับการลงคะแนนออกเสียงใหม่ 
- ในส่วนของการลงคะแนนออกเสียงใหม่จะมีในส่วนของการยืมเงินค่าตอบแทน กปน. 
รปภ. อสม.จ านวนเงิน 41,750 บาท และขอเบิกเงินค่าตอบแทน เดือน ธันวาคม ของ 
กกต.จ านวนเงิน 11,820 บาท และจัดซื้อบัตรเลือกตั้ง 700 บาท 

 
- 3.8 มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 
ตอนนี้มีผู้กักตัว จ านวน 2 จุด เริ่มกักตัวตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. – 14 ม.ค. 2565  
จุดที่ 1 โคกไม้งาม จ านวน 11 ราย จุดที่ 2 ม. 1 จ านวน 15 ราย รวม 2 จุด จ านวน 
26 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน จ านวน 5 ราย 
- ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราได้ด าเนินการเข้าตรวจ ATK แล้ว 55 รายซึ่งได้ยืมชุดตรวจ
จากกองการศึกษาฯและงานสาธารณสุขจะด าเนินการจัดซื้อมาทดแทนต่อไป 
- มาตรการล่าสุด ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 1.ให้ลดกิจกรรมหรือชะลอกิจกรรมที่มี
คนเข้าร่วมเกินกว่า 100 คน หากมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อนวันที่ 20 
มกราคม 2565 ให้พิจารณาลดจ านวนผู้เข้าร่วม และปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
หรือขออนุญาตต่อนายอ าเภอในพ้ืนที่ 2.ขอความร่วมมือตรวจ APK ก่อนปฏิบัติงาน    
3. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งตามความเหมาะสม 4. กรณีผู้เดินทางจากที่ที่มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน         
ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพ้ืนที่ภายใน 6 ชั่วโมง กักตัว 14 วันและ
ตรวจหาเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 
 
- ในส่วนของส านักปลัดที่ได้ชี้แจงให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการอยู่เวรรักษา
สถานที่ราชการและการรักษาความสะอาดขอสถานที่ราชการเรื่องการท าความสะอาด
ให้จัดวันในการด าเนินการท าความสะอาดให้ร่วมมือกันทุกส่วน ในเรื่องของกองคลังมี
ท่านใดสามารถชี้แจงได้หรือไม่ในเรื่อง หมู่ 11 ในการก่อสร้างประปาและรั้ว 

 
- ขออนุญาตชี้แจง ในส่วนของกองคลัง เรื่อง ประปาหมู่ 11 และรั้วได้ด าเนินการใน
การขอเลิกสัญญามีการรวบรวมเอกสารส่งไปที่จังหวัดแจ้งผู้ทิ้งงาน และส่วนกองช่างได้
ปรึกษากับท่านปลัดฯ ในการด าเนินการก าหนดราคากลางจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป 
 

/ในส่วนของ... 



 
 

 
 
 
 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
นายวัชระ  ค าแดง 
ผอ.กองช่าง 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
นายวัชระ  ค าแดง 
ผอ.กองช่าง 
 
 

 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
 
 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
นางสาวสมลักษณ์   
เจริญรัมย์ 
รองปลัด อบต. 
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ในส่วนของรถบรรทุกน้ า ผอ.กองคลัง แจ้งว่าใครที่เป็นคณะกรรมการสามารถเข้าไปดู
การประกอบไดท้ี่โรงงาน 
 
- รถน้ าผู้รับจ้างรายแรกท่ียกเลิกไปเป็นเพราะอะไร 
 
 
- เนื่องจากไม่มีการติดต่อเข้ามาเซ็นสัญญา จึงด าเนินการเรียกรายที่ 2 
 
 
- ตามที่ ผอ. กองช่าง ได้แจ้งในระเบียบวาระเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณที่กันเงินในปี 
2564 ขอทราบข้อมูล 
 
- ในปี 2564 ได้ขอสภาฯ กันเงินในการสร้างส านักงานและโอนงบประมาณมาขอกัน
เงินตอนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดราคากลางเพ่ือให้แล้วเสร็จและประกาศหาผู้
รับจ้างต่อไป 
 
- ก็คงต้องติดตามเป็นระยะ ๆ ต่อไปอยากให้อยู่ในห้วงเวลาของเดือนพฤษภาคมเป็น
อย่างช้าไม่อยากให้ด าเนินการก่อสร้างในช่วงหน้าฝน ฝาก ผอ.กองช่างเร่งในการ
ด าเนินการ 
- ในระเบียบวาระที่ 3 นี้ มีท่านใดเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 
 
- ให้ติดตามความคืบหน้าในงานที่ยังติดค้างอยู่ถ้าหากติดตามงานจากหน่วยงาน
ภายนอกให้ติดตามเป็นหนังสือราชการและให้มีการเซ็นรับทราบเพ่ือเป็นหลักฐาน 
- ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จฝากเร่งรัดในส่วนนี้
และการเก็บเอกสารเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการค้นหาในครั้งต่อไป 
 
- ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของการปิดงบนอกจากกองคลังแล้วยังมีหน่วยงานใต้สังกัดคือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 5 แห่ง ต้องมีการปิดบัญชีงบเหมือนกัน ซึ่งได้รายงานงบแล้ว
และทราบว่าผอ. กองคลังนั้น ได้ปิดงบประมาณปี 2564 แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2564 แต่งบบางตัวที่ยังมียอดที่ติดลบอยู่ ทั้งนี้จะสอบถามกับทาง ผอ.กองลังอีกครั้ง
หนึ่งว่ายอดมาจากไหน ซึ่งยอดที่หน่วยงานลูกรายงานไปไม่มีรายการติดลบ แต่หากมี
ปัญหาส่วนใดก็จะด าเนินการแก้ไขต่อไป เบื้องต้นได้มีการประสานแล้วแต่ยังไม่ได้ไล่
ตรวจสอบ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ 
 
 

/นายบุญทัน... 



 
 

 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
นางถิรดา  พลานชัย 
คร ู
 
นางสาวสมลักษณ์   
เจริญรัมย์ 
รองปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
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- ในส่วนนี้ก็ฝากติดตามให้แล้วเสร็จ 
- ในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนนี้เด็กนักเรียนยังมาเรียนอยู่หรือไม่ 
 
- ตอนนี้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ด าเนินการแจกข้าวกล่องให้เด็ก และให้ใบงานกลับไป
ท าท่ีบ้านทุกวันค่ะ 
 
- ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากคุณครูถิรดาเนื่องจากช่วงเดือนธันวาคมสถานการณ์ของพ้ืนที่
เราหมอสุกัญญา รพ.สต. ดงพลอง แจ้งว่าเป็นพ้ืนที่สีเขียวน่าจะเริ่มการประเมินสูตร
และเปิดศูนย์ได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 แห่งก็ได้ สร้างการรับรู้ระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปกครอง ได้ประชุมเมื่อเดือน
ธันวาคม ซึ่งได้มีการประชุมว่าเห็นควรให้เปิดศูนย์หรือไม่ แต่ศูนย์ของเราจะต้องตั้ง
คณะกรรมการในการตรวจประเมินศูนย์ว่าอุปกรณ์ในการป้องกัน มีความครบถ้วน
หรือไม่ ซึ่งได้ด าเนินการออกตรวจสูตรแล้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์ปีใหม่อาจจะท าให้เกิดการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้นโดยมีเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์
โอมิครอนเข้ามา ซึ่งตอนแรกจะตรวจ APK ให้กับเด็กในวันที่ 7 มกราคมนี้และจะเปิด
ศูนย์ในวันที่ 10 มกราคม แต่เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
สายพันธุ์โอมิครอน จึงเลื่อนก าหนดการเปิดเทอมออกไปอย่างไม่มีก าหนด 
 
- ในระเบียบวาระที่ 3 นี้ มีท่านใดเพ่ิมเติมขอเชิญครับ ถ้าไม่มีขอด าเนินการในระเบียบ
วาระต่อไป 
 
- เรื่องข้อราชการเสนอเพื่อปฏิบัติ 
 
- ในระเบียบวาระที่ 4 นี้ ในข้อ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม ขอมอบแนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรของ
หน่วยงานให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่     
จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามการกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วย ความชื่อ
สัตย์สุจริต มีคุณธรรมปราศจากการทุจริตเ พ่ือให้บรรลุ เจตนารมณ์ดังกล่าว               
ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเมืองถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
1. นโยบาย 
 ๑.๑ ด้านความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน              
ที่มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

/1)การให้... 
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           ๑) การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง                
และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ   
ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 ๒) การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๓) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขั้นตอน
ต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน และจัดท าแผนงาน 
ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 4) การด าเนินการ การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 
 ๑.๒ ด้านความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน 
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดง
ถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้ 
 ๑) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึง
การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
 ๒) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดขอบในผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
           ๓) การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจ านง             
ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สั งคมว่ าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรม             
และธรรมาภิบาล 
 ๑.๓ ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ ที่มีการด าเนินการ โดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการ
มาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับ
การเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ส่วนตน กลุ่มหรือพวก
พ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติการณ์เหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว 
ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
          ๑) สอดส่องและป้องกันไม่ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี
พฤติกรรม ที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติหน้าที่/การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของ 
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ตนเองและ/หรือผู้อ่ืนผู้ใด 
 ๒) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติ
หน้าที่ที่ไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริต
ที่เกิดความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ เสียที่เป็น
หน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน 
แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน 
 ๑.๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติ
ราชการ ตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม 
จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ๑) การปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 ๒) การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรม
และทัศนคติในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 ๓) การจัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบ
ถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕ คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของ
หน่วยงาน ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน 
ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา
การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณยึดหลักความคุ้มค่า 
หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน    
ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑) การก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักที่ชัดเจนและ
เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนและมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ โดยก าหนด ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 ๒) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตั้ งแต่การบรรจุ แต่งตั้ ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ         
ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน 
 ๓) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช้
จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด 
   ๔) การมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ       
โดยพฤติกรรม ของหัวหน้าต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงาน 
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ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับ
มอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
 

 ๕) การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ืออ านวยและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
และส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
 ๑.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานต้องมีรูปแบบ 
วิธีการการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
รับทราบ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม
ความโปร่งใส 
๒. แนวทาง 
 ๒.๑ บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
 ๒.๒ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิต 
 ๒.๓ ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบ 
 ๒.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
ร้ อง เรี ยนร้ องทุกข์  ผ่ าน เว็บ ไชต์ขององค์การบริหารส่ วนต าบลคลองเมือ ง 
(www.khlongmueang.go.th) และทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6186 
 

- ทั้งนี้ต้องด าเนินการในเรื่อง  มาตรการงดการให้และรับของขวัญ ของก านัลทุกชนิด 
หรือประโยชน์อ่ืนใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่และเทศกาลส าคัญ         
ให้ด าเนินการจัดท าประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ต่อไป 
- ให้ด าเนินการติดตามการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม     
ตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ในแต่ละไตรมาส 
 
- รับทราบ 
 
- ขอเชิญแต่ละส่วนราชการด าเนินการในระเบียบวาระท่ี 4 ในข้อต่อไป ขอเชิญครับ 

/นายปรีชา... 

Admin
Highlight



 
 

 
 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
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- 4.1 เรื่อง การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล) ของเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เรื่อง การออกเสียงลงคะแนนใหม่    
กกต. ได้วินิจฉัยของเรียบร้อยแล้ว เป็นกรณีที่จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับบัตรเลือกตั้งไม่
ตรงกัน เมื่อนับคะแนนแล้ว ท าให้ไม่สามารถสรุปคะแนนที่ถูกต้องได้ จึงได้ออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยที่ 1 ในวันที่ 9 มกราคม 2564 
 

- 4.2 เรื่อง การล าดับความส าคัญความเร่งด่วนของหนังสือราชการ หนังสือราชการ   
ทุกส่วนทุกกอง ให้ท าทะเบียนและตรวจสอบหนังสือที่ต้องรายงานกลับ จากอ าเภอหรือ
จังหวัด ฝากแต่ละส่วนแต่ละกองท าทะเบียนคุม จะได้ติดตามรายงานได้ถูกต้อง  กรณี
รายงานรอบ 3 เดือนหรือ 6 เดือน ในส่วนหนังสือราชการฝากตรวจสอบเรื่อง          
ชื่อเว็บไซต์ อีเมล์กลาง เบอร์โทรและชื่อของเจ้าของงาน ที่ด าเนินการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 

- 4.3 การติดตามเร่งรัดการบริหารสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจปี 2557 - 2562 ตอนนี้มีค้างอยู่ 3 รายการคือ ประปา ม.11 ,ประปา ม.6 และ   
ศูนยพั์ฒนาเด็ก ศพด.3 จ านวน 1 หลัง เงินที่ได้รับคืนมาก็จริงแต่แนวทางก็ต้องเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมถึงเงินเฉพาะกิจตัวอ่ืนด้วย
เพราะฉะนั้น คณะกรรมการบริหารสัญญา รายงานต่างๆให้ท าเป็นปัจจุบันเพราะว่า
ตอนนี้หน่วยตรวจสอบภายนอกเข้ามาตรวจสอบและร้องเรียนในเรื่องของ อบต. 
เบิกจ่ายล่าช้าและถามหาที่ไปที่มาของโครงการตั้งแต่ปี 2557 ปี 2558 มีความล่าช้า
เพราะอะไร จะต้องมีหลักฐานการรับส่งหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพราะฉะนั้นให้ติดตามเร่งรัด
ผู้รับจ้างด้วย กองคลังให้รับเรื่องในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.3          
ให้กองคลังติดตามอย่างต่อเนื่องแนวทางในการด าเนินการจะเป็นอย่างไรต่อไป         
ให้รายงานด้วย และมีในเรื่องของประปา ม. 6 และม. 11 ในการหาผู้รับจ้างรายใหม่
เพ่ิมเติมเรื่องของกองคลังให้หารือไปที่จังหวัดมีเรื่องของเงินที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทัน
ภายในวันที่  31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562  สามารถด าเนินการ
เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2565 ได้หรือไม่ ให้ได้ความชัดเจนของเงินอุดหนุน 3 
โครงการนี้ 
 

- 4.4 การบริหารสัญญา/การตรวจสอบพัสดุประจ าปี/การจ าหน่ายพัสดุ ปี 2564 - 
2565 การตรวจสอบพัสดุประจ าปียังไม่ได้รับรายงาน  เพราะฉะนั้นกองคลัง          
งานพัสดุตามให้ด้วยว่าด าเนินการถึงไหนอย่างไรแล้ว เพราะจะต้องตรวจสอบให้เสร็จ
ภายใน 30 วันและมีการรายงานผู้บังคับบัญชา รวมถึงรายงานต่อ สตง. อ าเภอ จังหวัด 
ให้ติดตามในส่วนนี้ด้วย 
 

- 4.5 การประกาศรายงานการรับ - จ่าย เงินงบประมาณประจ าปี 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 39  ให้ประกาศ 

/รายงานงบ... 
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รายงานงบ รับ-จ่าย ให้ดูระเบียบที่เก่ียวข้องระเบียบการเงิน และระเบียบงบประมาณ 
 ตามที่กรมฯ ให้แนวทางมา  ฝากกองคลังและส านักปลัดด าเนินการและเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ อบต. ตามเวลาที่ก าหนด 
 

4.6 การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์โควิด-19 ให้ดูว่าจะ
ประเมินแบบไหนอย่างไร ถ้าหากไม่ได้เปิดภาคเรียนจะมีแนวทางอย่างไรให้ด าเนิน
มาตรการ ตามท่ีจังหวัดแจ้งมา 
 

4.7 การบริหารงานบุคคล การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ, การลา, การท าบันทึก
ข้อตกลงของการปฏิบัติราชการ เรื่องการบริหารงานบุคคลการท าบันทึกการลาต่างๆ  
ให้ดูเรื่องการลาของ นายภูวนาท ว่ามีการเขียนใบลาตามระเบียบหรือไม่ เพราะได้มีการ
พูดคุยร่วมกับนักทรัพยากรบุคคลแล้ว เพราะจะมีผลต่อเงินเดือนและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เป็นการรับผิดชอบของแต่ละท่านให้รับผิดชอบในการลาของ
ตนเองและมีวินัยในการปฏิบัติราชการ 
 

4.8 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ ข้อมูลสารสนเทศของกรมฯ ให้เข้า
ไปด าเนินการให้เป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระบบ e-lass ระบบ, e-plan และระบบ
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลให้แต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการและแจ้งต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ 
 

4.9 การบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างประกันสัญญา ให้กองคลัง
และกองช่างตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่จะหมดประกันสัญญาใน 2 - 3 เดือนข้างหน้า 
แล้วแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าด าเนินการ ถ้าหากผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการให้ยึดหลักประกัน
สัญญาและแจ้งไปที่ธนาคารและรายงานแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานต่อไป  พัสดุตรวจสอบเรื่อง
ทะเบียนทรัพย์สินว่ามีส่วนไหนสิ่งใดที่ช ารุดเสียหายให้รายงานขึ้นมา 
 

4.10 การบังคับยึด/อายัด หลักประกันสัญญาจ้างกรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง เกี่ยวเนื่อง
จากข้อ 4.9 เพราะตอนนี้มีการบอกเลิกสัญญาไปแล้วในส่วนของ ประปา ม. 11      
ให้กองคลังท าเรื่องยึดหลักประกันสัญญา ในส่วนนี้มีความส าคัญในเรื่องของเวลาหากมี
การปล่อยปละละเลยในโครงการที่มีการช ารุดเสียหายแล้วไม่ด าเนินการอาจจะเป็น
ปัญหาติดตามมาภายหลัง 
 

- ทั้งนี้ก็เริ่มปีใหม่แล้วงานใดที่ยังล่าช้าหรือล้าหลังก็ให้ด าเนินการพัฒนาตนเองเพ่ือที่งาน
จะได้ด าเนินไปได้ดีขึ้น 
 

- ขอเน้นย้ าในข้อ 4.9  การให้ผู้รับจ้างเข้ามารับผิดชอบเรื่องโครงการต่างๆ ให้ติดตาม
ถ้าหากผู้รับจ้างยังไม่ด าเนินการก็ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่เรามี ในเรื่องการยึด
หลักประกันสัญญา  
 

/ใน พ.ศ.... 



 
 

 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
นายวัชระ  ค าแดง 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
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- ใน พ.ศ. ใหม่นี้ก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อ
ราชการอยากให้ด าเนินการในแต่ละการประชุม 90% ถ้าหากไม่สามารถด าเนินการได้
ให้ชี้แจงสาเหตุว่าติดขัดในส่วนใด ให้บันทึกรายงานผ่านทางปลัดฯมา จะได้ไม่ต้อง
ติดตามข้อราชการเดิมในทุกครั้งที่ด าเนินการประชุม 
 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในการช่วยเหลือประชาชน 
 
- ในระเบียบวาระที่ 5 นี้ ขอเชิญทุกท่านเสนอครับ 
 
 
- ได้มีผู้ใหญ่บ้านมาประสานเรื่องของท่อ ซึ่งอาทิตย์หน้าจะด าเนินส ารวจถึงสาเหตุว่าจะ
ใช้งบประมาณส่วนใดในการแก้ปัญหา อาจจะต้องมีการจัดซื้อในอุปกรณ์ต่างๆ จะสรุป
แล้วเสนอท่านายกต่อไป 
- เรื่องการช่วยเหลือการใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ในกรณีที่มีพายุเข้า 2 ลูก    
ได้มีการด าเนินการไปที่หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 8 หมู่ 10 ในรอบสัปดาห์หน้างานพัสดุจะ
เรียกคู่สัญญามาเซ็นสัญญาเพ่ิมเติมในส่วนของหมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 11 หมู่ 5 16 
ต่อไป 
 
- ฝาก ผอ. กองช่าง ตรวจสอบว่าจะด าเนินการในแนวทางใด ตามข้อเท็จจริงต่อไป 
 
 
- การช่วยเหลือประชาชน ได้มีระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนอยู่ ตอนนี้ตาม
ข้อมูลมีการให้ขึ้นทะเบียนแล้วหลายเรื่อง ฝากงานสวัสดิการ งานสาธารณสุข         
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบมาตรการในการช่วยเหลือ เรื่องการ
ตั้งงบประมาณ รวมไปถึงการช่วยเหลือการรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียง จะต้องด าเนินการ
ลงทะเบียนเพื่อขอรถจากทางราชการไปรับส่งผู้ป่วย ฝากติดตามในเรื่องนี้ด้วย 
 
- ถือเป็นเรื่องที่ดีในการช่วยเหลือประชาชน ให้ติดตามตรวจสอบตามระเบียบและ
มาตรการที่แจ้งมา  
 
เรื่องอ่ืนๆ 
 
- ในการด ารงต าแหน่งครั้งนี้อีกครั้งก็คงมีการพัฒนาต่อเนื่องจากที่ผ่านมา ดีใจที่ยังเห็น
เจ้าหน้าที่ยังอยู่ครบทีม  และในวันที่ 12 ม.ค. 2565 จะมีการบวงสรวงส านักงาน   
และมีการกินเลี้ยงปีใหม่ส าหรับเจ้าหน้าที่ ในการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน    
  

/ในการนี้... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสมลักษณ์ 
เจริญรัมย์ 
รองปลัด อบต. 
 
 
 
นายบุญทัน  พลานชัย 
นายก อบต. 
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จึงแจ้งทุกท่านให้รับทราบ 
 

- ในการนี้ก็ขอแนะน าคณะผู้บริหารที่จะมาพัฒนาต าบลของเราร่วมกัน 
1. ทองไพร โชติชุม รองนายก อบต. 
2. บุญโฮม คุณสาร รองนายก อบต. 
3. ถวิล กองไธสง    เลขานุการนายก อบต. 
 

การด าเนินการครั้งนี้ก็จะไม่มีความล่าช้า และมีประสิทธิภาพมากข้ึนซึ่งคณะผู้บริหารได้
มีการวางมาตรการไว้แล้ว 
 
- ขอชี้แจงเรื่องการสวดอภิธรรมศพในวันที่ 8  มกราคม และการพระราชทานเพลิงศพ
ในวันที่ 9 มกราคม 2565 ซึ่งงานจะตรงกับการลงคะแนนออกเสียงใหม่ ในเขต
เลือกตั้งที่ 3 หน่วยที่ 1 ต้องมีการแบ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด าเนินการในภารกิจการเลือกตั้ง
และผู้ที่เข้าร่วมงานพระราชทาน ในวันที่ 9 มกราคม 2565 จึงขอน าเรียนตามรายชื่อ
ที่ได้แจ้งไปค่ะ 
  
- ตามท่ีรองปลัดฯได้แจ้งไป ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าในความร่วมมือในด้านต่างๆ ใน
วันนี้ก็ขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 
16.30 น. 
 
                                    (ลงชื่อ)    นางสาวปิติยาพร  เกรัมย์    จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวปิติยาพร  เกรัมย์) 
                                        ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

                  (ลงชื่อ)   นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                               (นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์) 
                                 ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง         
 

                (ลงชื่อ) นายบุญทัน  พลานชัย    ผู้ตรวจบันทกึการประชุม 
                                                (นายบุญทัน  พลานชัย ) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 

 



 
 

             

 
 


