
 
 

รายงานการประชุม 
ประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕63 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 

************************** 
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 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. นายหนูเกต  พลโยธา เลขานุการนายกฯ อบต.คลองเมือง  
5. นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
6. นางสาวสมลักษณ์  เจริญรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
7. นายณัฐศักย์  โกเวทวิทยา ผู้อำนวยการกองคลัง  
8. นายวัชระ  คำแดง ผู้อำนวยการกองช่าง  
9. นางพัชรี  ลาภเจริญ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ   

10. นางยุพิน  พลานชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
11. นางสาวหทัยชนกส์  กรกชกร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
12. นางสาวมัณฑกา  ธนบัตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
13. นายสุริยัน  ศรีเตชะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
14. นายชัยสิทธิ  ทานกระโทก ผช.นายช่างไฟฟ้า  
15. นางสาวภักดีวรรณ  พรมมาแข้ ผช.จพง.พัสดุ  
16. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภักดีนอก ผช.จพง.ธุรการ  
17. นายพงษ์พันธ์  สาดนอก คนงานทั่วไป  

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นางทรรศวรรณ  ทาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด  
2. นางวนิดา  อินทร์วิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
3. นายพงศกร  ติสามัด นิติกรปฏิบัติการ  
4. นายจิรายุทธ  นามศิริพงศ์พันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
5. นางสาวธัญมน  แสงปราบภัย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
6. นายสุรศักดิ์  พลานชัย เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
7. นายบุญทัน  สุทธิสน ยาม  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
8. นางจันทร์สุดา  ทับวิเศษ คร ู  
9. นางถิรดา  พลานชัย คร ู  

10. นางสาวรามาวดี  สมบัติดี คร ู  
11. นางสาวรัญชิดา  นาหนองขาม คร ู  
12. นางสาวอาทิติยา  นุหนุนจันทร์ คร ู  
13. นางเจนศิรา  สูงเจริญ ผู้ดูแลเด็ก  
14. นางเอมอร  คำพิมูล ผู้ดูแลเด็ก  
15. นางสาวนันทนา  แสงแก้ว ผู้ดูแลเด็ก  
16. นายธิตวัน  อรุณโน ผช.นายช่างโยธา  
17. นางสาวกอบกุล  สนงูเหลือม ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  
18. นางสาววิภาดา  เพ็ชรพักดี ผช.เจ้าพนักงานเกษตร  
19. นางสาวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ผช.จพง.สาธารณสุข  
20. นางสุนัน  เพชรนางรอง คนงานทั่วไป  
21. นายเสริมสุข  พลานชัย พนักงานขับรถ  
22. นายฉะริน  ลาภเจริญ คนงานทั่วไป  
23. นายภูวนาท  จันทีนอก พนักงานขับรถ  
24. นางจุฑามาศ  สมน้อย คนงานทั่วไป  
25. นางภคพร  สาดนอก   

 
 

   

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายบุญทัน  พลานชัย
นายก อบต. 
 

เปิดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
 
ที่ประชุม 

2.1 รับรองการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต. คลองเมือง     
ประจำเดือน เมษายน 2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563  
รับรอง 
 
 

 
เรื่องพิจารณา... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาและติดตามข้อราชการต่าง ๆท่ีผ่านมา 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
นายวัชระ  คำแดง
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
นายวัชระ  คำแดง
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 

ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

- ติดตามข้อาชการครั้งที่ผ่านมา ขอเชิญกองช่างและทกุส่วนที่เกี่ยวข้องชี้แจง เชิญ
คับ 
3.1 เรื ่อง ติดตามการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด. แบบ 1 จำนวน       
2 โครงการ ศพด.แบบ3 และประปาหมู่ 6 , 11  
- การติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขออนุญาตนำเรียนในที่ประชุมเฉพาะในส่วน
ของการขอแก้ไขแบประปา ได้ทำหนังสือที่จังหวัด ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการขอแก้ไขสัญญา ตอนนี้ก็ต้องไปติดตามเรื่องที่
กลุ่มงานกฎหมาย ก็ได้เข้าไปประสาน ผอ.วีรพงษ์ และทางผู้อำนวยการกองคลังก็
ได้มีหนังสือส่งไปที่กลุ่มงานกฎหมายแล้ว ส่วนจะเพิ่มเติมอย่างไร ต้องรอกลุ่มงาน
กฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง 
3.2 เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ปี 2563  การจ้างออกแบบคาร
สำนักงาน ปี 2563 ขอนำเรียนเกี่ยวพันธ์กับข้อ 3.6 เนื่องจากท่านนายก อบต. 
ได้คุยกันเรื่องการปรับเปลี่ยนถนนประตู่ทางเข้าให้ตรงกับตัวอาคารสำนักงานหลัง
ใหม่ การจ้างออกแบบในส่วนนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว และก็ได้สำรวจไปเบื้องต้น
แล้ว ตอนนี้กำลังพิจารณางบประมาณและหลักเกณฑ์ในการจ้างออกแบบเพ่ิมเติม 
- จ้างออกแบบ กองช่างดูรายละเอียดให้ชัดเจน แล้วส่งให้กองคลังดำเนินการ
เพราะแนวทางของ นายก อบต. กับ สภา อบต. ถึงปี 2564 เรื่องแบบต้องแล้ว
เสร็จ ส่วนใครจะเป็นกรรมการกำหนดรูปแบบ ผู้อำนวยการกองช่างก็ประสาน
หัวหน้างาน 
3.3 เรื่อง การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ในส่วนของกองช่างดำเนินการ และ
ในส่วนของสำนักงานปลัด ให้ดูถนนที่ก่อสร้างเสร็จให้ดูเส้นทางหลัก เส้นลอง
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดว่าเป็นถนนชนิดใด ให้ใช้ทางนั้นเป็นหลัก 
- เพิ่มเติม การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ที่ผู้อำนวยการกองช่างแจ้ง ถนนจะมี
ทั้งถนนลาดยาง คอนกรีต คือเป็น 1 เส้น เห็นสำนักงานปลัด เสนอมามีอยู่ 5, 6 
เส้น   ให้กำหนดจุดระหว่างกลาง และจุดสิ้นสุดให้ได้ว่าอยู่ตรงไหน 
3.4 เรื่อง การติดตามปัญหาภัยแล้งและการช่วยเหลือประชาชน  
ให้สำนักงานปลัดดำเนินการศึกษารายละเอียด จะดำเนินการแบบไหนอย่างไรได้
เพ่ิมเติม เพราะตอนนี้จังหวัด ได้ประกาศยุติให้ความช่วยเหลือภัยแล้งในเขตอำเภอ
จักราช และจะหาวิธีการในการดำเนินการเบิก จ่ายงบประมาณได้หรือไม่อย่างไร 
3.5 เรื่อง การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์และการตรวจสอบเขต (มอบหมาย 
สป.) แปลงที่จะต้องทำสำนักงานใหม่ ก็ขอไปอนุมัติหรือไม่เป็นเรื่องของจังหวัด 
จะต้องดูกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง และติดตามเรื่องเดิมที่เคยส่งไปแล้ว  มอบหมาย
สำนักงานปลัดติดตามด้วย 
3.6 เรื่อง การก่อสร้างรั้ว อบต.  
3.7 เรื่อง การตรวจสอบบ่อบาดาล,บ่อน้ำตื้นและการใช้ประโยชน์  
ให้สำนักงานปลัดดำเนินการในเรื่องการสำรวจบ่อน้ำบาดาล และบ่อน้ำตื้นที่มีอยู่
ในหมู่บ้านที่เป็นของเอกชน มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ และมีการใช้ประโยชน์
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นายวัชระ  คำแดง
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
นายวัชระ  คำแดง
ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
น.ส.สมลักษณ์  เจริญ
รัมย์รองปลัดฯ 

 

อย่างไร มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานปลัดดำเนินการและปฏิบั ติติให้เป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด 
3.8 เรื ่อง การดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
(covid - 19) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 อาจจะมีการผ่อนปรน แต่มาตรการที ่ต ้องระวั งป ้องกันยังคงมีอยู่  
แอลกอฮอล์เจลที่ยังมีอยู่แบ่งให้ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต. รวมถึงหน้ากากอนามัยด้วย
3.9 เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ (มอบหมายกองคลัง) 
การจำหน่ายพัสดุ คณะกรรมการกำราคาจำหน่าย เอกสารที ่เสนอขึ้ นมายังมี
รายการที่ซ้ำกัน ให้กรรมการตรวจสอบด้วย ฝากพัสดุดูถ้าเอกชน ถ้าคิดราคาค่า
เสื่อมเป็น 0 บาท ค่าซากต้องมีค่าเป็น 1 บาท ใครที่เป็นคณะกรรมการให้ศึกษา
ประกอบด้วยระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่องการกำหนดราคาในการจำหน่าย 
3.10 เรื่อง การสำรวจออกแบบถนน ม.11 - ม.3 - ม.2 (กองช่าง) 
 ได้รายงานขอจ้างไปทุกโครงการแล้ว เพ่ือส่งแบบทุกโครงการแล้ว ผู้รับจ้างเข้ามา
ส่งงาน ตอนนี้ที่ทำสัญญาแล้วและส่งงานแล้ว ก็จะมีเพียง 2 โครงการ  
3.11 เร ื ่อง การแก ้ไขร ูปแบบรายการก ่อสร ้างเง ินอ ุดหน ุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ 2563 จากการที่ได้ประสานและเพ่ิมเติมเอกสารที่ขาดตกบกพร่อง 
โครงการที่ อบต. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ ขออนุญาตนำเรียน 2 
ประเด็น คือ การขอแก้ไขในส่วนของโครงการแอสฟัลติกก่อน แล้วขอขึ้นทะเบียน
ทางหลวงประกอบไปด้วย หรือจะดำเนินการประกาศแบบมีเงื่อนไข โดยอาจจะ
แบ่งเป็นช่วง ๆ ช่วงที่ 1 จาก ม. 2 ที่ก่อสร้างถนนเสร็จแล้วไปจนถึง ม.3 บ้านพระ
นารายณ์ ช่วงที่ 2 จาก ม.3 ไปจนถึง ม. 11 โคกไม้งาม  
3.12 เรื่อง การขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (สป.) 
การขออนุญาตเจาะบ ่อบาดาล จะเป็นบ่อของประชาชนทั ้งของราชการ                 
ก็จะต้องดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย ขนาดของบ่อไม่เกิน 4 นิ้ว ให้ยื่นเรื่อง
ที่ อบต. เกิน 4 นิ้ว ยื่นที่จังหวัด ส่วนที่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรของทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเจาะไปแล้ว ก็ขออนุญาตให้
เรียบร้อยในส่วนที่เราได้ดำเนินการเจาะไว้ ให้สำนักงานปลัดติดตาม มอบหมาย
หัวหน้า สป. 
3.14 เรื่อง การสำรวจและประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มอบหมายกอง
คลังดำเนินการ ตอนนี้จะต้องแจ้งประเมินแล้ว ผอ.คลังติดตามด้วย 
3.15 เรื่อง โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ม.4 งบประมาณปี 
2563 กองช่าง กองคลัง)  ขอนำเรียน ตอนนี้ผู้รับจ้างได้ส่งงานทั้ง 2 โครงการ
แล้ว คือ 1 โครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านหนองขามน้อย และ 
2 โครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านหนองเต็งน้อย 
3.16 เรื่อง การรับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) 
กองการศึกษาเชิญคับ 
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นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 

 
นายบุญทัน  พลานชัย
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัฐศักย์  โกเวท
วิทยาผู้อำนวยการกองคลัง 
 
นายทองไพร  โชติชุม 
รองนายก อบต. 

นางพัชรี  ลาภเจริญ 
นักพัฒนาชุมชน 
 

ที่ประชุม 

-การรับสมัครของกองการศึกษา ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้ว และลงในระบบแล้ว 
จำนวนเด็กของแต่ละศูนย์ก็จะมี ศูนย์โจดกระทิง 27 คน คลองเมือง 21 คน     
พระนารายณ์ 36 คน หนองขามน้อย 20 คน และดงพลอง 23 คน รวม 127 
คน ซึ ่งแนวทางการเปิดภาคเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้ง
แนวทางว่า การเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ปิด 14 พฤศจิกายน 2563 
ภาคเรียนที่ 2 เปิด 1 ธันวาคม 2563 ปิดภาคเรียน 10 เมษายน 2563 ก็ต้อง
ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ปกครองในวันที่ปฐมนิเทศ และแนวทางการป้องกันตนเอง 
เด็ก ผู้ปกครองร่วมถึงครูด้วย   
- เรื่อง งบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าชุด อุปกรณ์การเรียน ปกติต้องมา
ทันก่อนเปิดภาคเรียน แต่ปีนี้การเบิกจ่าย ช้า เพราะกรมฯอุดหนุนให้ยังไม่ครบ 
แนวทางแก้ไขคือ ให้ผู้ปกครองสำรองจ่ายก่อน พองบประมาณมาถึงก็นำใบเสร็จ
มาเบิกคืน สำหรับกองการศึกษาขอชี้แจงเบื้องต้น 
- ในส่วนของกองการศึกษา การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เคยคุยมานานแล้ว ให้
ศึกษาหลักเกณฑ์ของกรมฯ การรวมศูนย์ทำได้อย่างไร เพราะถ้าอาคารเสร็จแล้ว
จะได้แยกเด็ก เพราะ 1 ห้องมีเด็ก 2 และ 3 ปี รวมกัน 
- ในระเบียบวาระที่ 3 มีท่านใดจะเพ่ิมเติมในส่วนใดหรือไม่ เชิญคับ 
- ติดตาม เรื ่อง การซ่อมแซม หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กองการศึกษา
ประสานกองช่างดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเปิดภาค
เรียน เพราะเกรงว่าจะเป็นอัตรายทั้งครูและเด็ก 
- สรุปในส่วนของการติดตามข้อราชการ ที่แต่ละส่วนชี้แจง เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติโดยเฉพาะงานที ่เกี ่ยวกับพี ่น้องประชาชน เกษตรกร เช่น โครงการ
แลกเปลี่ยนพันธ์ข้าว สำนักงานปลัด ซึ่งเคยชี้แจงต่อ สภาฯ แล้ว ว่าเนื่องจาก
ดำเนินการไม่ได้ แต่ต้องทำหนังสือสอบถามไป  มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงาน
ปลัดติดตาม 
-  ได ้ประสานจังหว ัดอยู ่ ในช ่วงแก้ไขแบบ สำหร ับเง ินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ผู้อำนวยการกองช่างจะส่งราคากลาง BOQ กำหนดคุณลักษณ์ TOR ประกาศแบบ
มีเงื่อนไข ก็จะดำเนินการให้ครับ 
-  เรียนนายกฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ติดตามเรื่อง ที่ สภาเห็นขอบการพักชำระหนี้
เงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรทำนา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร  
- การพักชำระหนี้เงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรทำนา ตอนนี้ได้ส่งรายงานไปยังอำเภอ
แล้ว ตามระเบียบและขั้นตอน ถ้าหน่วยตรวจสอบสอบถามในเรื่องนี้ ก็จะสำเนา
รายงานที่ส่งอำเภอให้ ว่าเราดำเนินการตามระเบียบแล้ว 

ทราบและให้พนักงานส่วนตำบลท่ีรับผิดชอบงานแต่ละเรื่อง ดำเนินการตาม
กฎหมายกำหนด 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องข้อราชการเสนอเพื่อปฏิบัติ 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563  
งานบุคคลแจ้งแล้ว เพราะฉะนั้นให้ทุกส่วนไปดูและปรับปรุง รูปแบบเป็นไปตาม
ประกาศจังหวัดตัวใหม่  พนักงานจ้างยังเหมือนเดิม จะเปลี่ยนคือพนักงานส่วน
ตำบลและลูกจ้างประจำ เพราะถ้าเมื่อประเมินแล้ว งานบุคคลจะต้องไปลงใน
ระบบฐานข้อมูล ฝากทุกส่วนให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย     
4.2 เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ทุกส่วนทุกกอง)              
ให้แต่ละส่วน หัวหน้าส่วน ดูว่าภาระหน้าที่ของ อบต. ที่เกี่ยวข้องแต่ละส่วนแต่ละ
งานว่ามีอะไรบ้าง และอัตรากำลังจะปรับปรุงแบบไหนอย่างไรศึกษารายละเอียด
และกำหนดค่างานมา เพราะจะต้องประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
4.3 เรื่อง การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  
ตอนนี้กำลังทำหนังสือบันทึกเสนอนายก อบต. แจ้งเวียนหัวหน้าส่วน จะต้องเริ่ม
ดำเนินการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพราะฉะนั้นให้แต่
ละส่วนเตรียมรายละเอียดที่จะเสนอร่างฯ หลักเกณฑ์เดิมมีอยู ่แล้ว ส่วนจะมี
เพ่ิมเติมส่วนไหนก็ต้องรอหนังสือซักซ้อมอีกครั้งหนึ่ง และตรงท่ีหน่วยตรวจสอบได้
เสนอแนะเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ ให้ไปดูและปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางที่
หน่วยตรวจสอบแนะนำไว้ 
4.4 เรื่อง การปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 5 ปี (สป.)   
สำนักงานปลัดดำเนินการ เพราะสืบเนื ่องจาก วาระที ่ 3 ด้วย ในส่วนที ่จะ
ดำเนินการแผนจะปรับปรุงอย่างไร ฝากทุกส่วนทุกกองที ่จะปรับปรุงแผน ก็
ประสานสำนักงานปลัด 
4.5 เรื่อง การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน ศพด. (สป.) 
ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว ครั้งก่อนที่เคยได้รับคำตอบ คือรอผู้รับจ้างรายใหม่
ก่อน เพ่ือจะต้องฟ้องเพ่ิมเติม ไม่เป็นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อน เพราะมีค่าปรับที่จะต้อง
เรียกกับผู้รับจ้างที่งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เอกสารประสานที่กองคลัง ฝาก
ดำเนินการด้วย 
4.6 เรื่อง การติดตามโครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว (สป.) 
หัวหน้าสำนักงานปลัด ถึงวันนี้ได้ติดตามเรื่องหารือไปถึงไหนแล้ว เพราะสภา ฯ 
ถามในที่ประชุมสภา อบต. ว่าโครงการแลกเปลี ่ยนพันธุ์ข้าว ที่ทาง อบต.เคย
ดำเนินการมานานแล้ว และยังไม่ถูกตรวจสอบในเรื่องนี้ งบประมาณมีแล้วทำไมไม่
ดำเนินการ จะได้มีคำตอบให้กับ สภาฯ ที่หารือไปแล้ว เขามีความเห็นอย่างไร ฝาก
ติดตาม 
4.7 เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีเบิกจ่ายเป็นเงินสด 
(สป.) 
ที่ สมาชิก อบต. ม.1 ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่หรือไม่ ถ้ายังหรือสอบถามแล้ว
เอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปแล้วรวบรวมให้ด้วยว่า รายที่โอนจ่ายเข้าบัญชีที่ส่วนกลาง
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ที่ประชุม 

โอนจ่าย แล้วจะสามารถเปลี่ยนมารับเป็นเงินสดได้หรือไม่ ในระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ถามในที่ประชุมสภาฯ ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จะได้แจ้ง สภาฯและจะได้
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม 
 
ทราบและให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานแต่ละเรื่อง ดำเนินการตาม
กฎหมายกำหนด                                                         

  
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 

 

 
                         (ลงชื่อ) บุญทัน  พลานชัย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                      (นายบุญทัน  พลานชัย) 
                                         ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือ 


