
 
 

รายงานการประชุม 
ประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕63 
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. นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
4. นางทรรศวรรณ  ทาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด  
5. นายณัฐศักย์  โกเวทวิทยา ผู้อำนวยการกองคลัง  
6. นางพัชรี  ลาภเจริญ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ   
7. นางยุพิน  พลานชัย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  
8. นางวีระวัลย์  บัตรประโคน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
9. นางสาวหทัยชนกส์  กรกชกร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

10. นายพงศกร  ติสามัด นิติกรปฏิบัติการ  
11. นางวนิดา  อินทร์วิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
12. นายจิรายุทธ  นามศิริพงศ์พันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
13. นางสาวมัณฑกา  ธนบัตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
14. นายสุรศักดิ์  พลานชัย เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
15. นายสุริยัน  ศรีเตชะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
16. นางจันทร์สุดา  ทับวิเศษ คร ู  
17. นางถิรดา  พลานชัย คร ู  
18. นายธิตวัน  อรุณโน ผช.นายช่างโยธา  
19. นายชัยสิทธิ  ทานกระโทก ผช.นายช่างไฟฟ้า  
20. นางสาวภักดีวรรณ  พรมมาแข้ ผช.จพง.พัสดุ  
21. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภักดีนอก ผช.จพง.ธุรการ  
22. นางสาวกอบกุล  สนงูเหลือม ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  
23. นางสาววิภาดา  เพ็ชรพักดี ผช.เจ้าพนักงานเกษตร  
24. นางสาวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ผช.จพง.สาธารณสุข  
25. นางสุนัน  เพชรนางรอง คนงานทั่วไป  
26. นายพงษ์พันธ์  สาดนอก คนงานทั่วไป  
27. นายภูวนาท  จันทีนอก พนักงานขับรถ  

 



~ 2 ~ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายทองไพร  โชติชุม  รองนายก อบต.คลองเมือง  
2. นายหนูเกต  พลโยธา เลขานุการนายกฯ อบต.คลองเมือง  
3. นางสาวสมลักษณ์  เจริญรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
4. นายวัชระ  คำแดง ผู้อำนวยการกองช่าง  
5. นายบุญทัน  สุทธิสน ยาม  
6. นางสาวรามาวดี  สมบัติดี คร ู  
7. นางสาวรัญชิดา  นาหนองขาม คร ู  
8. นางสาวอาทิติยา  นุหนุนจันทร์ คร ู  
9. นางเจนศิรา  สูงเจริญ ผู้ดูแลเด็ก  

10. นางเอมอร  คำพิมูล ผู้ดูแลเด็ก  
11. นางสาวนันทนา  แสงแก้ว ผู้ดูแลเด็ก  
12. นางจุฑามาศ  สมน้อย คนงานทั่วไป  
13. นายทศพร  ปัดคำ พนักงานขับรถ  
14. นายเสริมสุข  พลานชัย พนักงานขับรถ  
15. นายฉะริน  ลาภเจริญ คนงานทั่วไป  

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายบุญทัน  พลานชัย
นายก อบต. 
 
นายสุวรรณ  จันทีนอก 
รองนายก อบต. 
 

สำหรับการประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อำเภอจักราช ประจำปี 2563 ซึ่งมอบหมายให้รองนายก อบต.เข้าร่วมประชุม
แทน ก็เชิญนำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
- เรียนท่านนายก อบต. จากการที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทางอำเภอได้กำหนดการ
จัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอจักราช ประจำปี 2563 ขึ้น
ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ทางอำเภอก็ได้แจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ในวันงาน      
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
 
ที่ประชุม 

2.1 รับรองการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต. คลองเมือง     
ประจำเดือน มกราคม 2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563  
รับรอง 
 
 
 

เรื่องพิจารณา... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาและติดตามข้อราชการต่าง ๆท่ีผ่านมา 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสุรศักดิ์  พลานชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 เรื ่อง ติดตามการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด. แบบ 1 จำนวน       
2 โครงการ ศพด.แบบ3 และประปาหมู่ 6 , 11 ฝากพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบ 1 ที่บ้านพระนารายณ์และที่ อบต. จากการสอบถามผู้อำนวยการช่างจะให้
คณะกรรมการชุดเดิม ในการกำหนดราคากลาง ให้พัสดุทำคำสั่งตามระเบยีบพัสดุ 
ในการกำหนดราคากลางรูปแบบรายการ ราคากลาง แบบ ศพด. 1 ให้กำหนด
พิจารณารูปแบบรายการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ และขอคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้วย 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ3 เอกสารตัวเดิมผู้อำนวยการกองช่างและกองคลัง
คุยกันได้ข้อสรุปอย่างไร ขอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ฝากผู้อำนวยการกอง
คลัง เรื่องการติดตามการแก้ไขสัญญา ส่วนการแก้ไขแบบประปาม. 6 , ม.11 ขอ
บันทึกรายงานจากกองช่างด้วย  
3.2 เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ปี 2563 เจ้าหน้าที่พัสดุไปแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและราคาที่จะจ้างออกแบบให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันทำการ 
3.3 เรื ่อง การขึ ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ ่น  เรื ่องกฎหมายสำนักงานปลัด         
ขอรายงานเป็นหนังสือติดขัดแบบไหนอย่างไร 
3.4 เรื่อง การติดตามปัญหาภัยแล้งและการช่วยเหลือประชาชน (มอบหมาย 
สป.) เชิญคับ 
- สำหรับการติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคลองเมือง เรียงตาม
หมู่บ้าน ดังนี้ 
    บ้านโจดกระทิง ม.1 ทาง อบต.ได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบเข้าเข้า
สระประปาหมู่บ้าน เพียงพอต่อการอุปโภค- บริโภค ประกอบกับทาง อบต.ได้ไป   
ติดตั้งปั๊มน้ำจำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำที่ได้ประมาณ 7 ,000 ลิตร/วัน แต่ทาง
หมู่บ้านได้เข้าไปแก้ไขระบบที่ทาง อบต.ติดตั้งไว้ ซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ ำเหลือเพียง 
1,000 ลิตร/วัน 
     บ้านคลองเมือง ม.2 อบต.ก็ได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำจาก
แหล่งน้ำข้างเคียง เติมในบ่อน้ำประปา ประกอบกับการขุดลอกเพื่อให้เกิดน้ำซับ
น้ำซึมแต่ยังไม่เพียงพอ แต่มีบ่อบาดาลเพิ่มอีก 2 บ่อและอุปกรณ์ที่ทาง อบต.ไป
ติดตั้งให้ ใช้งานได้ตลอด 24 ซม. ปริมาณน้ำที่ได้ประมาณ 80 ,000 ลิตร/วัน ซึ่ง
ประชาชนหมู่ 2 ใช้น้ำประมาณ 84 ,000 ลิตร/วัน ประกอบกับน้ำดิบก็น่าจะ
เพียงพอต่อการอุปโภค- บริโภค 
     บ้านพระนารายณ์ ม.3 ปริมาณน้ำที่เคยสูบก็ยังเหลืออยู่ ประกอบกับบ่อน้ำ
บาดาล แต่ยังมีบ่อบาดาลอีก 2 บ่อที่ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ ตอนนี้กำลังหารือกับ
ผู้นำชุมชนว่าจะดำเนินการอย่างไร 
 

บ้านหนองขามน้อย... 
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นายบุญทัน  พลานชัย
นายก อบต. 

 

 

 

นายสุรศักดิ์  พลานชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
นายพงศกร  ติสามัด 
นิติกรปฏิบัติการ 

 
 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     บ้านหนองขามน้อย ม.4 ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาร่วมกับบ้านโคกไม้งาม 
ซึ่งน้ำบ่อประปา ม.11 เหลือประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์  สำหรับบ่อบาดาลที่เจาะ
ปริมาณน้ำที่ได้ยังไม่เพียงพอ 
     บ้านหนองเต็งน้อย ม.7 ปัจจุบันทาง อบต.ได้ส่งน้ำประมาณวันละ 3 – 4 
เที่ยว เพราะถังกักเก็บน้ำหมู่บ้าน เก็บน้ำได้ประมาณ 24,000 ลิตร ซึ่ง ม.7 ใช้น้ำ
อยู่ที่ประมาณวันละ 16,000 ลิตร/วัน ก็ขอรายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งเท่านี้คับ 
- บ้านหนองเต็งน้อย ได้หารือผู้นำชุมชน เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม เราก็ขอ
ความอนุเคราะห์ อบจ.นครราชสีมา ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม และโรงเรียน
ยอดบัวยอดแก้ว ถังกักเก็บน้ำที่ชำรุดทางโรงเรียนการมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สามารถใช้การได้ปกติ ก็อยากจะให้ป้องกันฯ ไปสำรวจตรวจสอบว่าใช้การได้จริง
หรือไม่ ซึ่งทางโรงเรียนขออาทิตย์ละ 3 เที่ยว ฝากสำนักงานปลัดติดตาม เรื่องการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้วในพ้ืนที่ตำบลคลองเมืองด้วย 
- เพ่ิมเติม โรงเรียนยอดบัวยอดแก้ว จากการสอบถามก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้ใช้
น้ำร่วมกับทางหมู่บ้าน แต่บ้านหัวนาคำเปลี่ยนแนวทางคิดค่าน้ำกับทางโรงเรียน 
โรงเรียนจึงปิดการใช้น้ำจาก ม.9จากนั้นก็ใช้น้ำจากสระโรงเรียนได้มาณ 3-4 
เดือน ก็ได้ประสานมายัง อบต.ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 
- ฝากหัวหน้าสำนักปลัดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือที่รายงานขอรับการ
สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ว่าข้อมูลที่มีอยู่ตรงกับป้องกันและหมู่บ้านหรือไม่  
3.5 เรื่อง การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์และการตรวจสอบเขต (มอบหมาย 
สป.) 
- เรียนนายก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการสอบเขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาจักราช 
และก็มีหนังสือตอบกลับมายัง อบต. โดยให้ นายก อบต.ส่งรายชื่อแปลงข้างเคียง
และค่าใช้จ่ายการรางวัดประมาณ 10,080 บาท  
- เพ่ิมเดิม ก็ดำเนินการงบประมาณเบิกท่ีกองช่างแต่ขั้นตอนต่าง ๆ สำนักงานปลัด
ไปดำเนินการและไปตรวจสอบพื้นที่รับกับ กองช่างดูเรื่องแผนที่ สำนักงานปลัดดู
เรื่องกฎหมาย มอบหมายร่วมกัน 
3.6 เรื ่อง การก่อสร้างรั้ว อบต. มอบหมายพัสดุทำคำสั่ง มอบหมายกองช่าง
กำหนดรูปแบบและราคากลางให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
3.7 เรื่อง การตรวจสอบบ่อบาดาล,บ่อน้ำตื้นและการใช้ประโยชน์ เห็นรายงาน
มาเฉพาะบ่อของทางราชการ ฝากการตรวจสอบบ่อเอกชนเพ่ิมเติม สำนักงานปลัด
ว่ามีก่ีบ่อ ขนาดเท่าใด เพราะว่ามีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ อบต. 
3.8 เรื่อง การรวบรวมเอกสารชี้แจง สตง. ทุกกองยังไม่เห็นเอกสารที่รายงาน
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกองคลังได้เอกสารทุกแรก ร่วมทั้งของสำนักงาน
ปลัด กองการศึกษา กองช่าง ที่ท่านทำหนังสือชี้แจงไป ติดขัดเรื่องอะไรสำเนา 

ให้ปลัด... 
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น.ส.มัณฑกา  ธนบัตร
นักทรัพยฯ 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

ให้ปลัดไม่ได้ แล้วไม่ทราบว่าทีท่่านชี้แจงอะไรไป ทราบแค่ว่า สตง.ทักท้วงในเรื่องนี้ 
แต่ผมยังไม่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในสิ่งที่ชี้แจงไปแล้ว เพราะฉะนั้น 
ผมจึงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ สตง.ทักท้วงได ้ 
3.9 เรื่อง การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ตามแผนอัตรากำลัง อบต.คลองเมือง สำนักงานปลัดได้ส่งเรื่องไปที่จังหวัดและ
จังหวัดได้ส่งเรื่องต่อไปยังกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  
- มอบหมายให้สำนักงานปลัดติดตามหนังสือที่ส่งไปที่กรมฯ ถ้าบัญชีรอบ 4 ยังไม่
มี อบต.คลองเมือง ให้ทำหนังสือขอใช้บัญชีไปใหม่ส่งที่กรมฯโดยตรง ฝากติดตาม
เรื่องนี้ด้วย เพราะตำแหน่งที่ขาดคือกองคลัง     
3.10 เรื่อง การจัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย แก่เจ้าหน้าที่ อบต. เพื่อ
รองรับการเลือกตั้ง ส.อบต.และผู ้บริหารท้องถิ่น กำหนดเดือน กุมภาพันธ์ 
2563 มอบหมายนิติกรและนักทรัพยากรบุคคลแล้ว นักทรัพยก็ลองฝึกทำ
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับข้าราชการและก็ฝ่ายการเมือง ก็ลองศึกษา
สถานที่ที่สามารถรับรองได ้
  3.11 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของท้องถิ่น มอบหมายกองช่าง,
กองคลัง เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง มีหนังสือแจ้งให้พัสดุประกาศหาผู้รับจ้าง
โครงการที ่ได้รับอนุมัติ ก็ปรึกษาหารือกันระหว่างกองช่างและกองคลังว่าจะ
ดำเนินการแบบไหนอย่างไร  
3.12 เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ ฝาก
พนักงาน ลูกจ้างทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ช่วยกัน 

ทราบและให้พนักงานส่วนตำบลท่ีรับผิดชอบงานแต่ละเรื่อง ดำเนินการตาม
กฎหมายกำหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องข้อราชการเสนอเพื่อปฏิบัติ 
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง /การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใช้ใน
บ่อบาดาล มอบหมายสำนักงานปลัดดูขั้นตอนต่าง ๆ ม.3 อุปกรณ์ยังไม่ได้ครบ 1 
ชุด รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้อง เพราะว่าทางป้องกันฯ แจ้งมาปั๊มเริ่มใช้
การไม่ได้แล้ว เรื ่องการแก้ไขระยะสั ้นระยะยาวการซ่อมแซมเพื ่อใช้ทรัพย์สิน
สามารถใช้การได้ตามปกติ เพ่ือที่จะให้สถานณ์ภัยแล้งที่เกิดข้ันได้รับการแก้ไข  
 4.2 เรื่องโครงการฝึกเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่จบ
การศึกษาภาค บังคับและไม่ได้ศึกษาต่อ มีหนังสือแจ้งโครงการฝึกเพ่ิมทักษะด้าน
อาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน มอบหมายสำนักงานปลัดประสานโรงเรียน 
นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และมีฐานะยากจนดูว่ามีกี่คน 
จะทำโครงการพัฒนาอาชีพได้มากน้อยแค่ไหน หรือว่ามีหน่วยงานใดที่สามารถ
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพได้ก็ส่งไปอบรม เรื ่องเบิกจ่ายให้ดูกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 
มอบหมายสำนักงานปลัดดำเนินการ 

4.3 เรื่องการปฏิบัติ.... 
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4.3 เรื่อง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข และ พ.ร.บ.น้ำบาดาล มอบหมาย 
สำนักงานปลัด ดูสภาพการไปบังคับใช้กฎหมายให้ทำ แต่จะต้องดูว่าสภาพพื้นที่
ของตำบลเหมาะสมหรือไม่ ถ้าประกาศใช้แล้วจะบังคับใช้อย่างไร ใครจะไป
ตรวจสอบอุธรณ์ร้องทุกข์ ทั้ง ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข และ พ.ร.บ.น้ำบาดาล ฝาก
สำนักงานปลัดในการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ อบต. 2 เรื่องนี้ 
4.4 เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ สตง. มอบหมายกองคลังสำเนา
หนังสือแจ้งทุกส่วน เพ่ือการเตรียมเอกสารว่าจะใช้อะไรบ้าง ตามท่ี สตง. แจ้ง 
4.5 เรื่อง การตรวจสอบที่ดินสิ่งก่อสร้างก่อนคืนหลักประกันสัญญา มอบหมาย
กองคลังดำเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย 
4.6 เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ มอบหมายกองคลังเร่งดำเนินการ 
4.7 เรื่อง การสำรวจออกแบบถนน ม.11 - ม.3, ม.2 มอบหมายกองช่าง เพราะ
ถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขั้น กองช่างก็รับตรงนี้ไปรับผิดชอบ เพราะผู้บริหารประกาศ
แนวทางหรือนโยบายเอาไว้แล้ว ว่าถนนจากบ้านโคกไม้งาม - อบต. จะต้องแล้ว
เสร็จภายในปี 2563 ทั้งงบประมาณของ อบต.เองและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
4.8 เรื ่อง โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ มอบหมาย กองการศึกษารับ
แนวนโยบายไปทุก ศพด. ฝากประสานกับงานสาธารณสุขไปหารือเตรียมงานเอาไว้ 
การพัฒนาเด็กต้นแบบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ และมอบหมายกองช่าง 
เรื่องการชำรุดของประตู หน้าต่าง และเพดานฝ้า เพราะหลักเกฑณ์มีเรื่องความ
ปลอดภัยของอาคาร สถานที่ จะต้องซ่อมต้องเปลี่ยนอะไรกองช่างไปดู ให้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ประตูหน้าต่างที่ชำรุดให้ได้รับการแก้ไข 
   
ทราบและให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานแต่ละเรื่อง ดำเนินการตาม
กฎหมายกำหนด                                                         

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ปิดประชุม เวลา 
16.30 น. 

5.1 แจ้งประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์จิตอาสากำหนดจัด
กิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ อบต.คลองเมือง ณ บ้านหนองหญ้า
ปล้อง ขอเชิญทกุท่านเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งทางอำเภอจะแจ้งรายละเอียด
เพิ่มเติมอีกครั้ง มอบหมายสำนักงานปลัดประสานอำเภอในการกำหนดรูปแบบ
และประชาสัมพันธ์ในจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
ทราบ 

  
                      
 

ลงชื่อ... 
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                               (ลงชื่อ)   สุริยัน  ศรีเตชะ  จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                       (นายสุริยัน  ศรีเตชะ) 
                                          ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 

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

 

 
                         (ลงชื่อ)   บุญทัน  พลานชัย   ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 

                                                      (นายบุญทัน  พลานชัย) 
                                         ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือ 


