
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ในวันอังคารที่  5  ตุลาคม 2564 

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

    
1 
2 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
นางสาวสมลักษณ์  เจริญรัมย์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

3 
4 
5 

นายวัชระ  ค าแดง 
นางพรชนก  สุระศร 
นางพัชรี  ลาภเจริญ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 

6 นางยุพิน  พลานชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
7 นางวนิดา  อินทร์วิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
8 นายจิรายุทธ  นามศิริพงศ์พันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
9 

10 
11 
12 

นางสาวธัญจิรา  ชุนปิยภักด ี
นางสาวปิติยาพร  เกรัมย์ 
นางสาวรัชนีกร  จบพรมราช 
นายสุรศักดิ์  พลานชัย 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

 

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

นางสาววิภาดา เพ็ชรพักดี 
นางสาวรามาวดี  สมบัติดี 

ผช.เจ้าพนักงานเกษตร 
คร ู

 

20 นางถิรดา  พลานชัย คร ู  
21 นางสาวรวิวรรณ  สุทธิสน คนงาน  
22 นางสาวสุกัญญา  เกตุรุ่งเรือง คนงานทั่วไป  
23 
24 
25 
26 
27 

 

นายศราวุฒิ  พุทไธสง 
นางสาวปิยารมณ์  โคตรสมบัติ 
นางจันทร์สุดา  ทับวิเศษ 
นางสาวอาทิติยา  นุหนุนจันทร์ 
นางนันทนา  แสงแก้ว 
 

พนักงานขับรถ 
คร ู
คร ู
คร ู
ผู้ดูแลเด็ก 
 

 

/นางสาว... 



 
 

 
 
 

28 
29 
30 
31 

 
 
 
นางสาวรัญชิดา  นาหนองขาม 
นางเอมอร  ค าพิมูล 
นางภคพร  สาดนอก 
นางสาวอัยลดา  อนันต๊ะยศ 
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คร ู
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
จ้างเหมา 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายณัฐศักย์  โกเวทวิทยา ผอ.กองคลัง  
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นางสาวกอบกุล  สนงูเหลือม 
นายธิตะวัน  อรุณโน 
นางสาวภักดีวรรณ  พรมมาแข้ 
นายภูวนาท  จันทีนอก 
นางสุนัน  เพชรนางรอง 
นายศราวุฒิ  พุทไธสง 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
ผช.นายช่างโยธา 
ผช.จพง.พัสดุ 
คนงาน 
ผช.จพง.พัสดุ 
พนักงานขับรถ 

 

8    นายเสริมสุข  พลานชัย             พนักงานขับรถ 
9    นายฉะริน  ลาภเจริญ    คนงานทั่วไป 
10    นายพงษ์พันธ์  สาดนอก   คนงานทั่วไป 
11    นายอุดม  ปะโมทาติ    พนักงานขับรถ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. คลองเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. ในช่วงเดือน ตุลาคม มีวันส าคัญ จ านวน 2 วัน คือวันที่ 13 ตุลาคมวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และวันที่ 23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มอหมายให้ ส านักปลัดฯ จัดโต๊ะหมู่ เครื่องทองน้อย เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี ในวันส าคัญดังกล่าวด้วย 
2. แจ้งเรื่องค าสั่งจากจังหวัดนครราชสีมา ที่  9784/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2564  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมาเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ให้ด าเนินการปฏิบัติตาม
แนวทางของจังหวัดนครราชสีมา 
 

/3.เรื่องสถานการณ์... 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
  
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. คลองเมือง 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. คลองเมือง 
 
นายวัชระ  ค าแดง 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
นางพรชนก  สุระศร 
หน.ส านักปลัดฯ 
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3. เรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ เนื่องจากในเขตพ้ืนที่ประเทศไทยมีพายุท าให้มี
ปริมาณฝนที่มากพอสมควร ในพ้ืนที่ต่างๆ ก็จะได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่
พ้ืนที่  เพราะฉะนั้นก็อยากให้แต่ละส่วนแต่ละกองที่ เกี่ยวข้อง ยังต้องเฝ้าระวัง            
ในสถานการณ์นี้อยู่ ช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีพายุเข้ามาประมาณ 2-3 ลูก ให้แต่ละส่วน  
แต่ละกองที่รับผิดชอบแต่ละด้านติดตามสถานการณ์ด้วยครบั 
4. แจ้งแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ของ อปท. งบทดลองจ่าย    
มีการปรับในอัตราการช่วยเหลือ  
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 
- 2.1 รับรองรายงานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลลูกจ้าง อบต.     
คลองเมือง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
รับรองรายงานการประชุม 

 
เรื่องติดตามข้อราชการครั้งที่ผ่านมา 
 

- ติดตามข้าราชการต่างๆท่ีผ่านมาขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงได้เลยครับ 
 
 
- ข้อ 3.1 เรื่อง ติดตามการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563 ได้ด าเนินการไป
แล้ว ใน ม. 11  
ข้อ 3.2 เรื่อง การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ที่จะก่อสร้างส านักงาน ให้ผู้ที่ได้เข้า
ไปประสานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการในเรื่อง
ของเอกสาร เพ่ือชี้แจงต่อไป 
ข้อ 3.3 เรื่อง การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น/การดูแลบ ารุงรักษาเขตทาง      
ยังไม่ได้ด าเนินการ ฝากเจ้าหน้าที่กองช่างช่วยเร่งด าเนินการหากทิ้งนานข้อมูลอาจ
หายได ้
 
- 3.2 เรื่อง การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ที่จะก่อสร้างส านักงาน สืบเนื่องจาก
เมื่อวานได้ไปประสานงานที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
เรื่องของการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องการขอใช้พ้ืนที่ ทางส านักงานฯ มีการ
ขอข้อมูลเรื่องของแบบ ปรับแก้ข้อความเพ่ิมเติมและมีการขอชื่อป่าสงวนเพ่ิมเติม
ว่าป่าที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มีชื่อว่าอะไร ที่จะต้องท าเอกสารเพ่ิมเติมคือการเขียน
โครงการก่อสร้างส านักงานเพ่ิมเติมและแนบเอกสาร ปร.4, ปร.5, แผนที่ (แผนที่
ภาษี) และบรรยายสภาพพ้ืนที่ป่าว่ามีลักษณะแบบใด       

/ทั้งนี้ขอความ... 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสมลักษณ์  เจริญรัมย ์
รองปลัด อบต. คลองเมือง 
 

 
 
 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. คลองเมือง 
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ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์กองช่างในการด าเนินการช่วยเขียนโครงการดังกล่าว ,    
ในเรื่องการจัดท าแผนที่, บรรยายสภาพพ้ืนที่ป่าคราวๆ เพ่ือจัดส่งต่อไป 
ข้อ 3.4 เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ก็มีการดูแลรักษาความ
สะอาดอย่างต่อเนื่องค่ะ 
ข้อ 3.7 เรื่อง การบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีเรียกร้อง
ค่าเสียหายกับ บริษัท กฤติกร จ ากัด สืบเนื่องจากที่ได้ไปอัยการกับท่าน ผอ.กอง
คลัง เพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางอัยการแจ้งให้ อบต. สรุปส านวนเบื้องต้นที่ได้  
ไกล่เกลี่ยกับอนุญาโตตุลาการ และจัดส่งเอกสารต่างๆ ไปที่อัยการ ในส่วนของผู้
ลงนามเอกสาร จะเป็นท่านปลัดฯ ในการลงนามแทนในระหว่างที่นายกหมดวาระ 
 
3.1 ติดตามการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกองศึกษา มีจ านวน 2 คือ 
โครงการ DLTV และโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มีการด าเนินการและ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และได้รับความร่วมมือจากพนักงานหลายท่านและงาน
ป้องกันฯ สนามเด็กเล่นเหลือบางส่วนในการเก็บรายละเอียดด้านความปลอดภัย
อีกเล็กน้อยค่ะ 
 
- ให้ทุกส่วนทุกกองที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุน, การขอใช้ที่สาธารณะ, การขึ้น
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น/การดูแลบ ารุงรักษาเขตทาง ให้ด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายต่างๆ และต้องมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการดูแลรักษา
เขตทางที่ก่อสร้างไปแล้วที่มีความช ารุดเสียหายว่าอยู่ในประกันสัญญาหรือไม่ 
- 3.6 ฝากกองคลังและกองช่าง ในเรื่องประปาที่ยังติดค้างอยู่ ม. 6 ที่ต้องรอการ
อนุมัต,ิ ส่วน ม. 11 จะมีการด าเนินการต่ออย่างไร ทางส่วนกลางโอนงบมาให้แล้ว
ถ้ายังบริหารจัดการไม่ได้อาจเกิดปัญหา 
- 3.7 การบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีเรียกร้องค่าเสียหายกับ 
บริษัท กฤติกร จ ากัด ให้เร่งรัดเรื่องค่าธรรมเนียมที่จะได้รับคืน ภายใน 90 วัน ให้
กองคลังประสานว่าจะหาขอยุติอย่างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   
 

นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. คลองเมือง 
 
 
 
 
 

 
- เรื่องข้อราชการเสนอเพื่อปฏิบัติ  
  

- เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดดารเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น วันรับสมัครวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ,วันเลือกตั้งวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2564 , การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการรับสมัครเลือกตั้ง 
ตามความเห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา สิ่งที่ อบต. 
จะต้องด าเนินการคือ มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง , ท าค าสั่ง 
มอบหมาย จนท. ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระมัดระวังการใช้
ค าพูดที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 

/เรื่องการเตรียม... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางธัญมน แสงปราบภัย 
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 
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- เรื่องการเตรียมสถานที่ในการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 
มอบหมายให้  ผอ.กองช่ างและทีมงานจัด เตรียมเต็นท์ทั้ งหมด 4 หลั ง             
งานสาธารณสุขเตรียมบุคลากรเพ่ือคัดกรอง ให้มี อสม. จ านวน 2 คน ในระหว่าง
วันรับสมัคร และในวันศุกร์นี้จะด าเนินการซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือ
เตรียมความพร้อม 
- เมื่อแต่ละท่านได้รับค าสั่งมอบหมายงานในแต่ละหน้าที่แล้ว ให้ศึกษาระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือไมใ่ห้ติดขัดในการด าเนินงานในวันรับสมัคร 
- ประสานงานต ารวจเพื่อเฝ้าระวังในวันเลือกตั้ง ประสานไปที่โรงพัก สภ.จักราช 
- เรื่องของหนังสือเลือกตั้ง การลงรับหนังสืองานเลือกตั้งให้ลงรับแยกจากหนังสือ
รับทั่วไป 
4.2 เรื่อง การล าดับความส าคัญความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ฝากในเรื่องการ
หนังสือที่มาจากอ าเภอหรือจังหวัด ให้ด าเนินการรายงานให้ครบถ้วน หนังสือ
สามารถด าเนินการก่อนที่หนังสือจะมาถึงได้เนื่องจากมีการส่งล่วงหน้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในบางเรื่อง เพ่ือความรวดเร็วของการด าเนินงาน 
- หนังสือเรื่องใดที่ต่อเนื่องจากเรื่องเดิมให้แนบเรื่องเดิมด้วย เพ่ือความต่อเนื่อง
ของเรื่องที่เสนอไป 
-การเก็บรักษาหนังสือราชการ ให้ท าส าเนาและมอบหมายงานธุรการเป็น        
สารบรรณกลางในการเก็บรักษาหนังสือเพ่ือสะดวกในการค้นหาต่อไป ให้ทุก
หน่วยงานส่งเอกสารส าเนาให้งานธุรการในการเก็บรักษาด้วย 
 
4.3 แจ้งเปิดตรวจการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ทั้งหมด  13 กิจกรรม  
1. การตรวจสอบ/สอบทานการควบคุมภายในของส านักปลัด 
2. การตรวจสอบ/สอบทานการควบคุมภายในของกองคลัง 
3. การตรวจสอบ/สอบทานการควบคุมภายในของกองช่าง 
4. การตรวจสอบ/สอบทานการควบคุมภายในของกองศึกษาฯ 
5. การติดตามการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
6. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
7. การปฏิบัติงานธุรการของกองคลัง 
8. การจ าหน่ายพัสดุ 
9. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น 
10. หลักประกันสัญญา 
11. การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
12. การปฏิบัติงานธุรการของกองช่าง 
13. การติดตามผลการด าเนินการตามข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายนอก 

/นายปรีชา... 
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- ทั้งนี้ให้ทุกส่วนทุกกองดูระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกเรื่องที่ได้ด าเนินการ ทั้งในการ
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย ฝากตามในเรื่องที่ สตง. เร่งมาด้วย ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องติดตามการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ผูกพัน, รวบรวมเอกสารการกันเงินในรอบปี
ที่ผ่านมา ตรวจสอบระเบียบพัสดุ ในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ,      
การจ าหน่ายพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองในแต่ละกอง  
- การปฏิบัติตามแนวทางจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางพัสดุ และติดตามแนวทางการ
แจ้งทิ้งงานของผู้รับจ้างตามหนังสือซักซ้อม ให้ด าเนินการตามระเบียบให้ถูกต้อง 
 

เรื่องร้องร้องเรียนร้องทุกข์การช่วยเหลือประชาชน 
 
      - เนื่องจากเกิดพายุโซนร้อน จ านวน 2 ลูก ตอนนี้มีประชาชนร้องเรียนไปที่ศูนย์

ด ารงธรรมเนื่องจากมีการขุดดินจากสระไปทิ้งแล้วเกิดฝนตกท าให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน 

      - การจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนให้ 11 หมู่บ้าน อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดหาวัสดุ
และจะได้ด าเนินการต่อไป 
 
- ในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน อบต. มีหน้าที่ พรบ. กระจายอ านาจ และ
ตาม พรบ.สภาต าบล ในเรื่องความเดือดร้อนต่างๆ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นต้องเข้าไป
ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เช่น ในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ หรือพ้ืนที่ทาง
การเกษตร ให้เร่งเข้าไปตรวจสอบเพ่ือเตรียมความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ตาม
อ านาจหน้าที่  
- การสงเคราะห์ประชาชน จังหวัดได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดหน่วยบริการในพ้ืนที่
เพ่ือรับค าร้องขอความช่วยเหลือในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ให้นักพัฒนา
ชุมชน ตรวจสอบข้อมูลตามประกาศดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้าง ในการ
ประสานงาน 
 
 - การพิจารณาผลโครงการเศรษฐกิจฐานราก โครงการพลังงานแสงอาทิตย์      
หมู่ที่ 8 วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้าย คาดว่าพรุ่งนี้กรมฯ จะแจ้งบัญชีโอนเงินให้ทาง 
อบต. แจ้ง ผอ.กองคลัง ในการเบิกเงินตามแบบของปี 2564 เมื่อกระบวนการ
จัดซื้อจ้างสิ้นสุดแล้วการจัดสรรไม่เกิน 1 อาทิตย์ จะสามารถเรียกลงนามใน
สัญญาได้เลยครับ 
 
- มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุมครับ 
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ปิดประชุมเวลา 
16.30 น. 
 

  (ลงชื่อ)   นางสาวปิติยาพร  เกรัมย์    จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                              (นางสาวปิติยาพร  เกรัมย์) 

                                        ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

              (ลงชื่อ)   นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                               (นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์) 

                                   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ปฏิบัติหน้าที่ 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

 
 


