
 
 

รายงานการประชุม 
ประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม  2563  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 

************************** 
เริ่มประชุม  เวลา 14.00 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายบุญทัน  พลานชัย นายก อบต.คลองเมือง  
2. นายสุวรรณ  จันทีนอก รองนายก อบต.คลองเมือง  
3. นายทองไพร  โชติชุม  รองนายก อบต.คลองเมือง  
4. นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
5. นางสาวสมลักษณ์  เจริญรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
6. นางทรรศวรรณ  ทาวงษ์ หัวหน้าส่วนนักงานปลัด  
7. นายณัฐศักย์  โกเวทวิทยา ผู้อำนวยการกองคลัง  
8. นายวัชระ  คำแดง ผู้อำนวยการกองช่าง  
9. นางพัชรี  ลาภเจริญ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ   

10. นางยุพิน  พลานชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
11. นางวนิดา  อินทร์วิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
12. นายพงศกร  ติสามัด นิติกรปฏิบัติการ  
13. นายจิรายุทธ  นามศิริพงศ์พันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
14. นางสาวธัญมน  แสงปราบภัย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
15. นางสาวมัณฑกา  ธนบัตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
16. นางสาวธัญจิรา  ชุนปิยภักด ี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิการ  
17. นายสุรศักดิ์  พลานชัย เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
18. นายสุริยัน  ศรีเตชะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
19. นางสาวภักดีวรรณ  พรมมาแข้ ผช.จพง.พัสดุ  
20. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภักดีนอก ผช.จพง.ธุรการ  
21. นางสาวกอบกุล  สนงูเหลือม ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  
22. นางสาววิภาดา  เพ็ชรพักดี ผช.เจ้าพนักงานเกษตร  
23. นางสาวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ผช.จพง.สาธารณสุข  
24. นางสุนัน  เพชรนางรอง คนงานทั่วไป  
25. นางสาวรวิวรรณ  สุทธิสน จ้างเหมา  
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายหนูเกต  พลโยธา เลขานุการนายกฯ อบต.คลองเมือง  
2. นางจันทร์สุดา  ทับวิเศษ คร ู  
3. นางถิรดา  พลานชัย คร ู  
4. นางสาวรามาวดี  สมบัติดี คร ู  
5. นางสาวรัญชิดา  นาหนองขาม คร ู  
6. นางสาวอาทิติยา  นุหนุนจันทร์ คร ู  
7. นางเอมอร  คำพิมูล ผู้ดูแลเด็ก  
8. นางสาวนันทนา  แสงแก้ว ผู้ดูแลเด็ก  
9. นายบุญทัน  สุทธิสน ยาม  

10. นายธิตวัน  อรุณโน ผช.นายช่างโยธา  
11. นายชัยสิทธิ  ทานกระโทก ผช.นายช่างไฟฟ้า  
12. นายเสริมสุข  พลานชัย พนักงานขับรถ  
13. นายฉะริน  ลาภเจริญ คนงานทั่วไป  
14. นางจุฑามาศ  สมน้อย คนงานทั่วไป  
15. นายพงษ์พันธ์  สาดนอก คนงานทั่วไป  
16. นายภูวนาท  จันทีนอก พนักงานขับรถ  
17. นายศราวุฒิ  พุทไธสง พนักงานขับรถ  
18. นางภคพร  สาดนอก   

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายบุญทัน  พลานชัย
นายก อบต. 
 

เปิดการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
 
ที่ประชุม 

2.1 รับรองการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต. คลองเมือง     
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  
รับรอง 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาและติดตามข้อราชการต่าง ๆท่ีผ่านมา 
 
 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องข้อราชการเสนอเพื่อปฏิบัติ 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายณัฐศักย์  โกเวทวิทยา
ผู้อำนวยการกองคลัง 

 
นายบุญทัน  พลานชัย
นายก อบต. 
 
นายพงศกร  ติสามัด 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
ที่ประชุม 

4.1 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ
ที่ 2 เอกสารหลักฐานต่าง ๆ สรุปนำเสนอตามตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมิน 
ขอทั้งหมดส่วนรวบรวมส่งงานบุคคลภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 
4.2 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 มอบหมายงานบุคลลและหัวหน้า
สำนักงานปลัดกำหนดวันประชุม เพราะว่าภายในเดือน กันยายน จะต้องนำแผนฯ
ไปชี้แจงอนุกรรมการเข้าการประชุม ก จังหวัดภายในเดือนกันยายน 2563  
4.3 เรื ่อง จ้างออกแบบ โครงการงบประมาณปี 2563 ที ่มีในข้อบัญญัติ
งบประมาณ และงานนโยบายของผู้บริหาร ของสภา อบต. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะได้นำไปสู่การ
ปฏิบัติ เมื่อจ้างออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว 
4.4 เรื่อง การตรวจสอบงบประมาณ ให้ทุกส่วนตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
เพราะว่าในการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 จะได้ปรับปรุงงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นข้อมูลแต่ละส่วนสรุปยืนยันยอด เพราะว่าทางสภาเห็น
ความสำคัญในเรื่องการจัดหารถบรรทุกน้ำ และรถกระเช้า รวมถึงยอดบิลพัสดุที่
ค้างจ่ายของแต่ละส่วน ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบ 2563  
4.5 เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ค้างมาตั้งแต่ ปี 2555-2561 เป็นไปตามที่
เคยแจ้งไว้ ว่าเงินที่รับการจัดสรร ต้องดำเนินการเบิก – จ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน กันยายน 2563 ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ซึ ่งนะตอนนี้
กรมบัญชีกลางยังไม่มีแนวทาง เงินจะต้องถูกพับคืนคลัง ตามที่เคยแจ้ง ซึ่งได้มี
หนังสือติดตามเร่งรัดแล้ว ในเมื่อมีการเซ็นสัญญาจ้างแล้ว จะต้องจ่ายเงินให้กับ
ผู้รับจ้าง  
4.6 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตอนนี้งานนโยบายและแผน แจ้ง
มาอยู่ที่ประมาณ 52,650,000 บาท โดยให้เทียบเขียงกับงบประมาณในปีที่ผ่าน
มา  
4.7 เรื่อง การเร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณปี 2563 ของส่วนใดที่ยังค้างอยู่ 
ถ้าเร่งรัดดำเนินการได้ภายในวันที่ 20-25 กันยายน 2563 จะดีและจะไม่หนัก
ผู ้อำนวยการกองคลัง ในการปิดงบ เพราะฉะนั้นแต่ละส่วนจะบริหารจัดการ
อย่างไรก็เร่งดำเนินการ 
- เพิ่มเติม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้ประสานจังหวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กำลัง
ก่อสร้างอยู่ คาดว่าจะเบิกจ่ายให้ทันภายใน กันยายน 2563 และที่เหลือทั้งหมด
จะช่วยให้กันเงิน และจะแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบทราบ 
- มอบหมายหัวหน้าสำนักงานปลัดกำกับดูแลพนักงานทั่วไป เพราะอยู่ในรอบของ
การประเมิน 
- เรื่องการช่วยเหลือศพ ม.2 บ้านคลองเมือง 
- สำหรับการช่วยเหลือศพ ม.2 ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ลงมาแจ้งสิทธิ์กับ
ครอบครัวแล้วว่า การจะขอรับเงินเยี่ยวยาเกี่ยวกับศพ ญาติจะต้องไปขอคัดสำนวน
จากตำรวจที่ส่งอัยการ เพ่ือนำไปยื่นยุติธรรมจังหวัด 
ทราบและให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานแต่ละเรื่อง ดำเนินการตาม
กฎหมายกำหนด                                                         
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 
ที่ประชุม 
ปิดประชุม เวลา 
16.30 น. 

-ไม่มี 
 
ทราบ 

  
           

 
                               (ลงชื่อ)   สุริยัน  ศรีเตชะ   จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                       (นายสุริยัน  ศรีเตชะ) 
                                          ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

                           (ลงชื่อ)   ปรีชา  กระจ่างโพธิ์   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                      (นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์) 
                                          ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 

 

 
                             (ลงชือ่)  บุญทัน  พลานชัย    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                      (นายบุญทัน  พลานชัย) 
                                         ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือ 


