
 
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 

ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๖๑ 
วันท่ี  ๒๖  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
๑. นายชัยยะนารถ   ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  
๒. นายเทศ   มะเดื่อ   รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๓. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๔. นางสาวสถิดาภรณ เมืองจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๕. นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๖. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร            

๗. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๘. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง 

๙. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๑๐. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๑. จาเอกชุติพนธ  ปดตามานัง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

๑๒. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๑๓. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๔.  นางสาวรัสดา  รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๑๕.  นางจตุพร  หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๖.  นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๗.  สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน   

๑๘. นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๑๙. นายไพรตัน  ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

๒๐. นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๒๑. นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๒. นายนพดล   วงษสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๒๓. นางสาวปรต ี  มะเดื่อ  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

๒๔. นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

๒๕. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๒๖. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๗. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา) 

๒๘.  นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา) 

๒๙. นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 

 

/๒๙.นายเสถียร... 
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๓๐. นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

๓๑. นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๓๒.  นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

๓๓.  นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๓๔.  นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  

๓๕.  นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

๓๖.  นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป 

๓๗.  นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป 

๓๘.  นายทัศนพงษ  สมัญญา  ผูชวยนายชางโยธา 

๓๙.  นายสมภักดิ์   เหลาลาภะ ยาม 

๔๐.  นางสาวจิรภา  ศรีสุข  พนักงานจางเหมาบริการ 

๔๑.  นางสาววิภาวด ี  สมพงษ   ผูดูแลเด็ก 

๔๒.  นางสาวจีรนันท  วิยาสิงห  ผูดูแลเด็ก 

๔๓.  นางสาวอําพร  อะวะศรี  คร ู

๔๔.  นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี  ผูดูแลเด็ก 

๔๕.  นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

ผูไมมา 

     ๑.  นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร      แพทยนัด  
๒. นายชยพล    ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง   ลาปวย 
๑. นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง    ลาพักผอน 

๒. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร  อบรม 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 เม่ือถึงเวลา  10.00 น.  เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  ครู  และผูดูแลเด็ก   

เขารวมประชุม  โดยมีนายเทศ  มะเดื่อ รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทานนายกเทศมนตรีตําบลติดภารกิจอยู  ๒  แหง  ทานใหกระผมทําหนาท่ี 

ตามระเบียบวาระการประชมุแทน  ทานปลัดไดขออนุญาตไปพบแพทยตามแพทยนัด  ผม
ไดรับสั่งการจากทานนายกฯ  ในการประชุมประจําเดือนจะมีเดือนละครั้ง  ซ่ึงเราจะมารับ
นโยบายจากทานนายกฯ  เปนนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานรวมกัน  มีการนําขอ
ราชการมาปรึกษาหารือ  และแกไขปญหารวมกัน 

 
          /ผมฝาก... 
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-  ผมฝากในเรื่องไมคหองประชุม  ทานท่ีดูแลรับผิดชอบหองประชุมใหดูไมคดวย นี้เปน
หนวยงานเราเอง  แตถาเปนหนวยงานอ่ืนมาใชหองประชุมและไมคติดๆ  ดับ  ๆ  ใหมีการ
ประสานในสวนพัสดุ  จะไดขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไดดี  ในสวนของอุปกรณท่ีขาด 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๕ /๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ท่ีประชุมไดอานรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒   

พฤษภาคม  ๒๕๖๑  หากมีแกไขของไดแจง   
- ไมมีผมขอเขาสูระเบียบวาระตอไป 

ท่ีประชุม     -รับทราบ-   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
   ๓.๑  การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการเลิกใชพลาสติกหุมฝา 

หุมขวดน้ําดื่ม 
        ดวยกระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมวา  รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมมือในการแกไขปญหาขยะ
พลาสติก  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับมอบหมายใหเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินงานแกไขปญหาขยะพลาสติกท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
โดย  กรมควบคุมมลพิษไดรวมมือกับสมาคมภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ  ซ่ึง
ผูประกอบการไดตระหนักถึงผลกระทบและสมัครใจท่ีจะรวมกันเลิกใชพลาสติกหุมฝา
ขวดน้ําดื่ม  หรือแคปซีล  (Cap  Seal)  โดยพรอมเพรียงกันตั้งแตวันท่ี  ๑  เมษายน  
๒๕๖๑  เปนตนไป   

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เปนนโยบายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการรณรงค 
เลิกใชพลาสติกหุมฝาหุมขวดน้ําดื่ม  มอบนักวิชาการสาธารณสุขไดชี้แจง 

นักวิชาการสาธารณสุข - เรียนคณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ฝาหุมน้ําขวดพลาสติก   จะมี 
พลาสติกใสหุมคะ  เขาจะรณรงคไมใหซ้ือ  จะเลิกใชแลว  เราไมซ้ือเขาจะไดไมไดขาย 
เพราะพลาสติกหุมไมมีประโยชนแกะออกก็ท้ิง 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  สงเสริมจากภาครัฐไปถึงเอกชน  คงมีหนังสือเรียนถึงผูบริโภค  ฝาก 
ประชาสมัพันธ  เชา-เย็น  ในเรื่องของนโยบายทานใดยังใชก็ของใหเลิกใช 

ท่ีประชุม     -รับทราบ-   
 
   ๓.๒  วินิจฉัยขอหารือของกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 

จัดจางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. กรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใช
สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือ 

 
          /มีภาระ... 
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มีภาระติดพัน  อปท.จะรับเอาพัสดุหรือสิ่งนั้น ๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภา
ทองถ่ิน  และเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ.  พ.ศ.๒๕๖๐  หมวด  ๙  “การบริหารพัสดุ”  ตอไป 

รองปลัดเทศบาลตําบล -  เรียนทานผูบริหาร  และผูเขารับการฝกอบรมทุกทาน  กรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปน 
กรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือใชสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปน
ผูดูแลพัสดุ  ไมวาจะเปนครุภัณฑ  ท่ีดิน  สิ่งกอสราง  ตามระเบียบตองขอความเห็นชอบ
ตอสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  แลวรายงานผูวาราชการจังหวัด  การอุทิศใหเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร  เชน  ประปา  เพราะมีภาระผูพัน 

๒. การแตงตั้งพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เขารวมเปน
คณะกรรมการซ้ือหรือจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ.  พ.ศ.๒๕๖๐   

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถแตงตั้งพนักงานจางตามภารกิจ  เปน
คณะกรรมการซ้ือหรือจางตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  ขอ  ๒๖  ได 

เจาพนักงานธุรการ -  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   
   เปนคณะกรรมการซ้ือหรือจางไดแลวนะคะ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ-   
 
 

๓.๓  การรับฟงความเห็นตอรางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ...(รางแรก)  ฉบับผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ...ซ่ึงขณะนี้คณะกรรมการกฤษฏีกา 
(คณะพิเศษ) ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ... (รางแรก) เสร็จแลว  และเพ่ือใหมีการรับฟงความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติดังกลาว  จึงไดแจงใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินสอบถามความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ผูเก่ียวของไดใหความเห็นตอรางพระราชบัญญัติดังกลาว  และรวบรวมขอมูลสงจังหวัด 

เจาพนักงานธุรการ -  เปนการแสดงความคิดตอรางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฯ  วามีความเห็นดวยกับรางฯ
อยางไรบาง  และจะรวบรวมสงอําเภอคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ-   
 
   ๓.๔  การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและ 

ย่ังยืน   
 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาใหความรวมมือขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริดานการควบคุมโรคขาดสาร 

 
          /ไอโอดีน... 



-๕- 
 
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ  ดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๑. รายงานการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริดานการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ผานแบบออนไลนใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินทราบภายในวันท่ี  ๒๕ ของทุกเดือน 
 ๒. พิจารณาออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติทองถ่ิน  รวมถึงการบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
 ๓.  ขอความรวมมือรานคาในทองถ่ินใหจําหนายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดมาตรฐาน  
และพิจารณาจัดทําปายเกียรติคุณใหรานคาดังกลาว “รานนี้จําหนายเกลือเสริมไอโอดีน
เทานั้น” 
 ๔.  พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ในการสงเสริมและ
สนับสนุนการใหความรูเรื่องไอโอดีน  ตลอดจน  การเลือกใช  การเก็บรักษา  และวิธีใช
เกลือเสริมไอโอดีน  และผลิตภัณฑปรุงรสเสริมไอโอดีน  โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน  ซ่ึง
กําหนดวันท่ี  ๒๕  มิถุนายนของทุกป  เปนวันไอโอดีนแหงชาติ 

นักวิชาการสาธารณสุข -  ตามขอ ๑  รายงานการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริดานการควบคุมโรคขาดสาร 
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ผานแบบออนไลนใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินทราบ  ไดดําเนินการแลวคะ 
-  ตามขอ ๒ ออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติทองถ่ิน  รวมถึงการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน  
- ตามขอ ๓ ขอ ๔  ประชาสัมพันธ  ใหบริโภคเกลือ  น้ําปลา  ท่ีมีไอโอดีน  เนนใหรานคา
ขายเกลือท่ีมีไอโอดีน  เกลือเสริมไอโอดีนจะหอเล็ก ๆ คะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ-   
 

๓.๕  สรปุการปฏิบัติงานของเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และแผนการปฏิบัติงานของเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๑ แตละกอง  สํานักปลัด  
กองคลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

รองปลัดเทศบาลตําบล รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด  ในสวนของการปฏิบัติงานสํานักปลัด  ขอรายงาน  ดังนี้ 
การปฏิบัติงานของเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 มิ.ย. 61 
มอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (เชา) ทต.เมืองจันทร 
ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

ม.1 – ม.25 

2 มิ.ย. 61 รวมงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําป 2561 บริเวณวัดตาโกน 
อบต.ตาโกน 

2 - 3 มิ.ย. 61 วันหยุดเสาร – อาทิตย  
 
 

          /วัน... 



-๖- 
 
 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
8 มิ.ย. 61 ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 

รวมกับกองชาง 
ม.1 – ม.25 

12 มิ.ย. 61 ทองถ่ินสัญจร หองประชุม 
ทต.เมืองจันทร 

14 มิ.ย. 61 ประชุมประจําเดือน มิถุนายน หองประชุม 
ทต.เมืองจันทร 

15 มิ.ย. 61 ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

ม.1 – ม.25 

16 - 17 มิ.ย. 61 วันหยุดเสาร – อาทิตย  
18 มิ.ย. 61 ประชุมสภาเทศบาล หองประชุม   

ทต.เมืองจันทร 
22 มิ.ย. 61 ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 

รวมกับกองชาง 
ม.1 – ม.25 

23 - 24 มิ.ย. 61 วันหยุดเสาร – อาทิตย  
27 มิ.ย. 61 กิจกรรม  Big  Cleaning  Day ยังไมไดกําหนด 
29 มิ.ย. 61 ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 

รวมกับกองชาง 
ม.1 – ม.25 

30 มิ.ย. 61 วันหยุดเสาร  
 

                                     แผนการปฏิบัติงานของเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
1 ก.ค. 61 หยุดวันอาทิตย  
2 ก.ค. 61 ตรวจฟารมหมู ม.5 
4 ก.ค. 61 มอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ทต.เมืองจันทร 

6 ก.ค. 61 

ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

ม.1 – ม.25 

รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ หองประชุม   
ทต.เมืองจันทร 

7-8 ก.ค. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย  

11 ก.ค. 61 
ประชุมประคมระดับตําบล หองประชุม  

ทต.เมืองจันทร 

13 ก.ค. 61 

ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

ม.1 – ม.25 

รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ หองประชุม   
ทต.เมืองจันทร 

          /วัน... 



-๗- 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
14-15 ก.ค. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย  

17 ก.ค. 61 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ หองประชุม   

ทต.เมืองจันทร 

18 ก.ค. 61 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี  
ตําบลเมืองจันทร 

หองประชุม   
ทต.เมืองจันทร 

19 ก.ค. 61 
ประชุมประจําเดือน  กรกฎาคม   หองประชุม   

ทต.เมืองจันทร 

20 ก.ค. 61 

ประขุมคณะกรรมการพัฒนาแผน 4  ป หองประชุม   
ทต.เมืองจันทร 

ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

ม.1 – ม.25 

รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ หองประชุม   
ทต.เมืองจันทร 

21-22 ก.ค. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย  
27 ก.ค. 61 หยุดวันอาสาฬบูชา  

28 ก.ค. 61 

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดนทร 
เทพยวรางกูร 

 

หยุดวันเขาพรรษา  
28-29 ก.ค. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย  

30 ก.ค. 61 
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดนทร   
เทพยวรางกูร 

 

   
-  เรื่องเทศบัญญัติใหทุกกองไดเตรียมความพรอม  เพราะตองนําเขาแผนฯ  กอน  รางแผน
ใหมีรายจายทุกโครงการ/กิจกรรม    การลงนามใหลงนามเฉพาะผูเสนอโครงการคนเดียว  
ถาจะดําเนินการคอยทําการเสนอตามข้ันตอนอีกครั้ง 

รองนายกเทศมนตรตีําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  สวนของสํานักปลัด  ทานรองฯ  ประจวบ  มีอะไรเพ่ิมเติม 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  ทานนายกฯ  มีเรื่องฝากไว  ดังนี้ 

๑. ประชาชนท่ีมารับเบี้ยท่ีเทศบาล  ทานนายกฯ  ไมใหมีการมารับเบี้ยเทศบาล  ใหมี
หนังสือแจงหมูบาน  เพราะทานเห็นผูสูงอายุเขามาแลวลื่น  อยากใหแจกท่ีบาน 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี  -  ถาเราออกไปแจกเบี้ย  แลวเขาไมอยูใหทําอยางไรคะ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ผูบริหารไดทําการชี้แจงกับผมและทานรองฯ  ประจวบ  ใหแจง 

เจาหนาท่ีวา ใหแจกเบี้ยตามชุมชนเหมือนเดิม  เพราะไดทดลองในการเปดบัญชี  และ  
 
          /รับเบี้ย... 



-๘- 
 

รับเบี้ย  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ดําเนินการแลวไมสะดวก  แตถาเรา
ออกไปแจกเบี้ยแลวผูรับเบี้ยไมอยูก็ใหเขามารับ  ณ  เทศบาล   
-  การออกแจกเบี้ยใชรถยนตของทานนายกคันหนึ่ง  รถยนตเทศบาลคันหนึ่ง  ผมเขาใจนะ
ครับ  พนักงานของเราอยากออกพ้ืนท่ี  แตเรามีปญหาคือ  รถยนตในการออกแจกเบี้ย  
เพราะเราแจกครั้งหนึ่งหลายหมูบาน  การออกแจกเบี้ยเลยใชรถยนตสวนบุคคล  ครั้งตอไป
ใหประสานแตละสายอาจใชรถผม  รถยนตทานรองประจวบ  รถยนตทานท่ีปรึกษา  ขอให
มีการประสาน 

ผูชวยเจาพนักงานนาชุมชน  -  ขออนุญาตคะจากท่ีเปนผูปฏิบัติ  หนังสือสั่งการไมไดระบุวา  ผูรับเบี้ยตองโอนเงินเขา 
บัญชีธนาคาร  เพียงแตวาการลงพ้ืนท่ีของทานนายก  นําเงินไปมอบใหผูรับเบี้ยจะเปนการ
หาเสียง  จากการตรวจ  LPA  ใหนําเงินเขาบัญชี  ๔๐%  ปนี้เรานําเขา  ๑๑%  เกิดจาก
แนวทางของเราไมชัดเจน  ของ อบต.ตาโกน  ดําเนินการรอยเปอรเซ็นต  จากการไปอบรม
ความลําบากในการเดินทางไปถอนเงินระยะทางตองหางจากตู ATM  ๓๐  กิโลเมตรข้ึนไป  
ของเราสามารถออกตามสายเดิมได  เราเหลือผูท่ีจายตามบานประมาณ  ๑๐๐  กวาคน  
เราตองโอนเขาบัญชีและใหญาติเขาไปดูแล 

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ใหเขาใจตรงกัน  เพราะการออกจายเบี้ยหรือการโอนเขาบัญชีจะมีท้ังด ี
และไมดี  เพราะคนแกมี  ATM  ลูกหลานก็นําไปใช  ใหเราถือวาเปนงานบริการพ่ีนอง
ประชาชน 
- การออกมอบเบี้ยใหเรามีตาราง  ถาไปแลวไมมีคนรับใหมารับท่ีเทศบาล  เฉพาะผูท่ีไม
สามารถมารับเองได  ผูปวยติดเตียง   

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  เรื่องศูนยผูสูงอายุ  ทานนายกไดเชิญคณะสรางสุขจากเทศบาล 
ตําบลหนองใหญมาชวยเราในการทํางาน  ใหเราดูการปฏิบัติของเขาวาอันไหนดีอันไหนไม
ดี  เขามาชวยเราหลายอยาง  เราไมไดวาเจาหนาท่ีของเราทําไมได  ใหเรารับแตสวนดี  ๆ  
ของเขา  วันนั้นรูสึกวาดีคะ  เพราะข้ันตอนท่ี  ๑  เราไมมีเขาแถวในหองประชุม  เขาทํา
ข้ันตอนท่ี  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ใหเรา  ไมอยากใหเจาหนาท่ีเรานอยใจ 

รองปลัดเทศบาลตําบล  -  เรียนทานรองนายกฯ  เจาหนาท่ีเราไมไดนอยใจ  แตนอง ๆ เขาไดวางแผนงานไวแลววา 
เชาถึงเท่ียงเขาจะทําอะไร  พวกนองเขาไมรูวาจะมีใครมาทําอะไร  เพียงแตแจงเขาหนอย
วาใครจะมา 

รองนายกเทศมนตรตีําบล (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  ตอนแรกก็ไมรูเหมือนกันวาเขามีคณะมา  เห็นแตนายกเทศบาล 
ตําบลหนองใหญ  นายกฯ  อยากใหเขามาชวยสักอาทิตย  ๒  อาทิตย  ไมอยากให
เจาหนาท่ีเรานอยใจ 

นักวิชาการสาธารณสุข -  ขออนุญาตชี้แจงคะ  เนื่องจากวาการประชุมการทํางานวันนั้นไมมีผูบริหารเลยสักคน  
เจาหนาท่ีคณะทํางานไดเชิญวิทยากรเอง  ซ่ึงไดเชิญวิทยากรจาก รพสต.เมืองจันทร  กอน
หนานี้ไมเคยมีใครมาบอกวาจะทําอะไร  แลวทานเลขาฯ ก็มากระซิบวาทานนายกอมรมา  
ไมคิดวาจะมีทีมสรางสุขจากเทศบาลตําบลหนองใหญมาดวย  แลวนายกเราก็มาบอกวามี
พระครูมา  วิทยากรเขาเตรียมเนื้อหามา  ๒  ชั่วโมง  แตไดคุยเพียง  ๓๐  นาที  ทีมงานไม 

 
        /เคยมี... 
 



-๙- 
 
 เคยมีใครรูมากอนวาจะมีการเชิญวิทยากรมา  หรือใครมา  ไมเคยมีการวางแผนงานวาวัน

ศุกรจะเชิญวิทยากรมาใหความรูดานไหน   
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ระบบราชการเม่ือมีหนังสือเชิญวิทยากรมาบรรยาย  เขาก็ตองทํา

หนาท่ีตามหนาท่ีของเขา  แตเราไมมีการประสานงาน  ใหถือวาวันนั้นเปนการเริ่มตน 
นกัวิเคราะหนโยบายและแผน – อยากจะเรียนวาการทํางานตองมีการวางแผนการทํางาน  ไมใชวาอยากจะเชิญใครมา

ก็เชิญ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมเคยไดรับรูอะไรสักอยาง  การสอนงานไมใชใหเจาหนาท่ี
ของเราตองมาจดวาเขาทําอะไรบาง  ใหเขามาสอนงานเราท่ีสถานท่ีทํางานของเรามันไม
ถูกตอง  การทํางานตองมีการวางแผนวาจะทําอะไร  

รองนายกเทศมนตรีตําบล -  (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  ครั้งนี้ ถือวาเปนประสบการณ  ทานนายกอยากใหงาน
ออกมาดีแตอาจลืมวางแผนกับทางเจาหนาท่ี  ถามีการเชิญใครก็จะใหมีการพูดคุยกับ
เจาหนาท่ีของเรา  ขอขอบคุณเจาหนาท่ีเราท่ีไดชี้แจงใหเขาใจ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  -  เชิญทานผูอํานวยการกองคลัง  ไดชี้แจงผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายนและแผนการ
ปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 

ผูอํานวยการกองคลัง -  เรียนทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด  ทานรองปลัด  ผูเขารวมประชุมทุกทาน  
กองคลังงานท่ีผานมา  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  แจกเบี้ย  งานพัสดุไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ใหแลวเสร็จภายใน  ๓-๗  วัน  เรื่องการเงินรายรับรายจายทําบัญชีเปนประจําทุกวัน 

 งานจัดเก็บรายมีเสียงสะทอนวาไมไดเก็บเงินน้ําประปา  วามีบางรายไมอยูบาน 
- เงินเศรษฐกิจพอเพียงบานเก็บงาไมไดรับความมือเปนการกูยืมเงินเปนจํานวนมาก  บาน
หนองเรือก็มีคาง ไดตามแลวคะ 
-  ตอนนี้งานตามเทศบัญญัติกําลงัดําเนินการคะ 
-  ขอแจงรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  ท่ีจะเปนประมาณการ  ป  ๒๕๖๒  ถามี
อะไรแกไขใหแจงเลยนะคะ 
หมวดภาษีอากร   
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๒๔,๐๐๐  รับจริง =  ๒๓,๗๐๐  รับจริงเกินประมาณการ=-๓๐๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๒๔,๐๐๐  รับจริง =  ๔๘,๒๕๔.๒๕  รับจริงเกินประมาณการ= ๒๔,๒๕๔.๒๕ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๔๘,๐๐๐ 

ภาษีบํารุงทองท่ี 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๖๔,๐๐๐  รับจริง =  ๖๑,๔๒๑.๕๐  รับจริงเกินประมาณการ= -๒,๕๗๘.๕๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๖๒,๐๐๐  รับจริง =  ๕๔,๐๔๔.๙๐  รับจริงเกินประมาณการ= -๗,๙๕๕.๑๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๖๒,๐๐๐ 

ภาษีปาย 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๑,๖๐๐  รับจริง =  ๓,๔๐๐  รับจริงเกินประมาณการ= -๒,๕๗๘.๕๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๑,๕๐๐  รับจริง =  ๑๖,๘๐๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๑๕,๓๐๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๑๗,๐๐๐๐ 
อากรการฆาสัตว 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๘๐๐  รับจริง =  ๑,๒๘๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๔๘๐ 
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ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๑,๐๐๐  รับจริง =  ๑,๔๓๐ รับจริงเกินประมาณการ= ๔๓๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๑,๐๐๐ 

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๒,๐๐๐  รับจริง =  ๑,๙๒๐  รับจริงเกินประมาณการ= -๘๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๑,๕๐๐  รับจริง =  ๒,๑๕๔ รับจริงเกินประมาณการ= ๖๕๔ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๒,๐๐๐ 

คาธรรมเนียมโรงพักสัตว (ระเบียบมีแตเราไมมี) 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๐  รับจริง =  ๓๘๔  รับจริงเกินประมาณการ= ๓๘๔ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๐  รับจริง =  ๔๒๐  รับจริงเกินประมาณการ = ๔๒๐  
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕๐๐ 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตสุรา 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๐  รับจริง =  ๑,๖๗๙.๖๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๑,๖๗๙.๖๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๐  รับจริง =  ๑๔๕.๕๐  รับจริงเกินประมาณการ = ๑๔๕.๕๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕๐๐ 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๒,๐๐๐  รับจริง =  ๒,๗๗๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๗๗๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๐  รับจริง =  ๖๖๘  รับจริงเกินประมาณการ = ๖๖๘ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๒,๐๐๐ 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๐  รับจริง =  ๙๗๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๙๗๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๑,๐๐๐  รับจริง =  ๖๖๘  รับจริงเกินประมาณการ = ๖๖๘ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๑,๒๐๐ 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๐  รับจริง =  ๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๐  รับจริง =  ๑๒๐  รับจริงเกินประมาณการ = ๑๒๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕๐๐ 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๓,๐๐๐  รับจริง =  ๑,๙๕๐  รับจริงเกินประมาณการ= -๑,๐๕๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๓,๐๐๐  รับจริง =  ๗๗๕  รับจริงเกินประมาณการ = -๒,๒๒๕ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๒,๐๐๐ 

คาปรับการผิดสัญญา  ไมไดตั้ง 
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ต้ังต่ํากวาเพราะไม
เก็บรถไถ 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๑๖,๐๐๐  รับจริง =  ๗๘,๓๐๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๖๒,๓๐๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๑๐๐,๐๐๐  รับจริง =  ๓๗,๐๗๐  รับจริงเกินประมาณการ = -๖๒,๗๓๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕๐,๐๐๐ 

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๐  รับจริง =  ๓๖๕  รับจริงเกินประมาณการ= ๓๖๕ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๑,๐๐๐  รับจริง =  ๒๒๐  รับจริงเกินประมาณการ = -๗๘๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕๐๐  ตั้งนอยเพราะมีกอสรางนอย 
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คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๐  รับจริง =  ๓๗๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๓๗๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๕๐๐  รับจริง =  ๒๙๐ รับจริงเกินประมาณการ = -๒๑๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕๐๐   

หมวดรายไดจาก 
คาเชาท่ีดิน  ไมมีใหเชา 
คาเชาหรือบริการสถานท่ี 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๑๕,๖๐๐  รับจริง =  ๔๔,๒๒๐.๕๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๒๘,๖๒๐.๕๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๒๐,๐๐๐  รับจริง =  ๑๔,๓๐๐ รับจริงเกินประมาณการ = -๕,๗๐๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๒๐,๐๐๐ 

ดอกเบี้ย 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๙๐,๐๐๐  รับจริง =  ๑๐๑,๐๑๐.๓๓  รับจริงเกินประมาณการ= ๑๑,๐๑๐.๓๓ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๙๐,๐๐๐  รับจริง =  ๕๒,๔๐๘.๗๗  รับจริงเกินประมาณการ = -๓๗,๕๙๑.๒๓ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๙๐,๐๐๐ 

รายไดจากทรัพยสินอ่ืน ๆ  ไมไดตั้ง 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 

   รายไดจากการสาธารณูปโภคและพาณิชย 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๐  รับจริง =  ๓๖,๓๘๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๓๖,๓๘๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๐  รับจริง =  ๑๖,๑๔๕  รับจริงเกินประมาณการ = ๑๖,๑๔๕ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๒๐,๐๐๐ 

รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๖๔,๐๐๐  รับจริง =  ๕,๒๑๕  รับจริงเกินประมาณการ= -๕๘,๗๘๕ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๖๐,๐๐๐  รับจริง =  ๒,๓๔๕  รับจริงเกินประมาณการ = -๕๗,๖๕๕ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕,๐๐๐ 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
คาขายแบบแปลน 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๑๐๐,๐๐๐  รับจริง =  ๑๖๒,๐๐๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๖๒,๐๐๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๑๐๐,๐๐๐  รับจริง =  ๖,๐๐๐  รับจริงเกินประมาณการ = -๙๔,๐๐๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕๐,๐๐๐ 

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๕๐๐  รับจริง =  ๑๐  รับจริงเกินประมาณการ= -๔๙๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ =  ๕๐๐  รับจริง =  ๓๙๓  รับจริงเกินประมาณการ = -๑๐๗ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕๐๐ 

คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๐  รับจริง =  ๐  รับจริงเกินประมาณการ= ๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ =  ๐  รับจริง =  ๒๘๖  รับจริงเกินประมาณการ = ๒๘๖ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕๐๐ 

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๑๖๐,๕๐๐  รับจริง =  ๑๓๓,๔๔๔  รับจริงเกินประมาณการ= -๒๗,๐๕๖ 
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ประมาณการ  ๒๕๖๑ =  ๑๐๐,๐๐๐  รับจริง =  ๓๖,๓๔๑  รับจริงเกินประมาณการ = -๖๓,๖๕๙ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๔๐,๐๐๐ 

หมวดภาษีจัดสรร 
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๓๐๐,๐๐๐  รับจริง = ๓๐๔,๓๕๐.๓๑  รับจริงเกินประมาณการ= ๔,๓๕๐.๓๑ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๓๐๐,๐๐๐ รับจริง = ๑๕๒,๐๙๐.๖๑ รับจริงเกินประมาณการ = -๑๔๗,๙๐๙.๓๙ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๓๐๐,๐๐๐ 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  รับจริง = ๘,๕๒๓,๖๒๔.๗๒  รับจริงเกินประมาณการ 
= -๑,๔๗๖,๓๗๕.๒๘ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๙,๕๐๐,๐๐๐ รับจริง = ๕,๓๒๒,๐๕๓.๖๗  รับจริงเกินประมาณการ =  
-๔,๑๗๗,๙๔๖.๓๓ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๘,๕๐๐,๐๐๐ 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ  
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๓,๓๐๐,๐๐๐  รับจริง = ๒,๘๖๖,๑๔๔.๑๑  รับจริงเกินประมาณการ 
= -๔๓๓,๕๘๘.๘๙ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๓,๐๐๐,๐๐๐ รับจริง = ๑,๙๔๓,๓๗๓.๙๕  รับจริงเกินประมาณการ =  
-๑,๐๕๖,๖๒๖.๐๕ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๔๖,๐๐๐  รับจริง = ๓๖,๖๖๑.๒๑  รับจริงเกินประมาณการ 
= -๙,๓๓๘.๗๙ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๒๕,๐๐๐  รับจริง = ๒๒,๒๔๐.๗๙  รับจริงเกินประมาณการ =  
-๒๒,๒๔๐.๗๙ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๒๕,๐๐๐ 

ภาษีสุรา 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๑,๘๐๐,๐๐๐ รับจริง = ๑,๖๔๓,๐๑๔.๐๗  รับจริงเกินประมาณการ 
= -๑๕๖,๙๘๕.๙๓ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๑,๗๐๐,๐๐๐  รับจริง = ๐  รับจริงเกินประมาณการ = -๑,๗๐๐,๐๐๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๐ 

ภาษีสรรพสามิต 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๓,๒๐๐,๐๐๐ รับจริง = ๓,๙๕๙,๔๗๐.๖๐  รับจริงเกินประมาณการ 
= ๗๕๙,๔๗๐.๖๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๓,๖๐๐,๐๐๐  รับจริง = ๔,๐๐๑,๙๔๐.๕๔  รับจริงเกินประมาณการ =
๔๐๑,๙๔๐.๕๔ 
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕,๖๐๐,๐๐๐ 

คาภาคหลวงแร 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๕๖,๐๐๐ รับจริง = ๔๑,๐๗๒.๓๒ รับจริงเกินประมาณการ = -๑๔,๙๒๗.๖๘ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๕๐,๐๐๐  รับจริง = ๒๕,๑๙๓.๖๙ รบัจริงเกินประมาณการ = -๒๔,๘๐๖.๓๑  
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๕๐,๐๐๐ 

 
          /คาภาคหลวง... 



-๑๓- 
 

คาภาคหลวงปโตรเลียม 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๘๐,๐๐๐ รับจริง = ๖๙,๑๖๘.๙๔ รับจริงเกินประมาณการ = -๑๐.๘๓๑.๐๖ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๘๐,๐๐๐  รับจริง = ๓๖,๕๐๖ รบัจริงเกินประมาณการ =-๔๓,๔๙๔  
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๗๐,๐๐๐ 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๓๔๓,๐๐๐ รับจริง = ๓๖๙,๓๖๗ รับจริงเกินประมาณการ = ๒๖,๔๖๗ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๓๑๐,๐๐๐  รับจริง = ๑๙๒,๐๙๗ รบัจริงเกินประมาณการ =-๑๑๗,๙๐๓  
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๓๑๐,๐๐๐ 

ภาษีจัดสรรอ่ืน   ไมมี 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 
เลือกทํา 
ประมาณการ  ๒๕๖๐ = ๒๕,๕๙๒,๓๐๐ รับจริง = ๒๒,๖๐๐,๕๕๑ รับจริงเกินประมาณการ = -
๒,๙๙๑,๗๔๘.๔๐ 
ประมาณการ  ๒๕๖๑ = ๒๔,๒๖๒,๒๐๐  รับจริง = ๑๘,๔๐๔,๕๓๗.๐๙ รบัจริงเกินประมาณการ = 
-๕,๘๕๗,๖๖๒.๙๑  
ประมาณการ  ๒๕๖๒ = ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 
จะขอช้ีแจงใหไดรับทราบวามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม  ถาไมเปลี่ยนแปลงจะไดตั้งตามเสนอ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
ผูอํานวยการกองการศึกษา - เรียนคณะผูบริหาร  ทานปลัด  และผูเขารับการฝกอบรม  เดือนมิถุนายน  ไดมีการประชุมศูนยฯ  เพ่ือ

เตรียมนิเทศงานและติดตามงานดานขยะของสถานศึกษาในวันท่ี  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
ผช.เจาพนักงานธุรการ  กองชาง  -  เรียนทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษา,  ทานปลัด,  ทานรองปลัด  และผูเขาประชุมทุกทาน 
 เน่ืองจากผูอํานวยการกองชางลาปวย  และนายชางโยธาติดภารกิจ เดี๋ยวคงเขามา  ผมจึงขอรายงานการ

ปฏิบัติของกองชาง  ดังน้ี 
   ผลการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
ดําเนินการ

แลว 
ยังไม

ดําเนินการ 

1 มิ.ย. 61 

มอบเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
(เชา) 

ทต.เมืองจันทร  
⁄ 

ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

ม.1 – ม.25  
⁄ 

2 มิ.ย. 61 รวมงานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟ  ประจําป 2561 

บริเวณวัดตา
โกน 

อบต.ตาโกน 

 
⁄ 

2 - 3 มิ.ย. 
61 

วันหยุดเสาร – อาทิตย    

8 มิ.ย. 61 ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

ม.1 – ม.25  
⁄ 

12 มิ.ย. 61 ทองถ่ินสัญจร หองประชุม 
ทต.เมืองจันทร 

 
⁄ 

 
        /วัน... 



-๑๔- 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
ดําเนินการ

แลว 
ยังไม

ดําเนินการ 
14 มิ.ย. 61 ประชุมประจําเดือน 

มิถุนายน 
หองประชุม 

ทต.เมืองจันทร 
 

⁄ 

15 มิ.ย. 61 ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

ม.1 – ม.25  
⁄ 

16 - 17 มิ.ย. 
61 

วันหยุดเสาร – อาทิตย    

18 มิ.ย. 61 ประชุมสภาเทศบาล หองประชุม   
ทต.เมืองจันทร 

 
⁄ 

22 มิ.ย. 61 ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

ม.1 – ม.25  
⁄ 

23 - 24 มิ.ย. 
61 

วันหยุดเสาร – อาทิตย   
 

27 มิ.ย. 61 กิจกรรม  Big  
Cleaning  Day 

ยังไมไดกําหนด  
⁄ 

29 มิ.ย. 61 ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

ม.1 – ม.25  
⁄ 

30 ม.ิย. 61 วันหยุดเสาร    
 

แผนการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        /๒๑-๒๒... 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
ดําเนิน 
การแลว 

ยังไม
ดําเนินการ 

1 ก.ค. 61 วันหยุดอาทิตย -   
2 – 5 ก.ค. 

61 
ออกตรวจสอบระบบ
ประปา 

หมูท่ี 6 หมูท่ี 13 
หมูท่ี 17 

 
⁄ 

6 ก.ค. 61 ออกพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา
ชํารุด 
รวมกับสํานักปลัด 

หมูท่ี 7 และหมูท่ี 
18  

/ 

7 - 8 ก.ค. 61 วันหยุดเสาร – อาทิตย -   
9 – 13 ก.ค. 

61 
ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบถนน หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมู

ท่ี 17 และ หมูท่ี 
13 

 / 

14 - 15 ก.ค. 
61 

วันหยุดเสาร – อาทิตย    

16 – 19 ก.ค.
61 

ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบถนน หมูท่ี 11 หมูท่ี 12 
หมูท่ี 16 และ หมูท่ี 

20 

 / 

20 ก.ค. 61 ออกพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา
ชํารุดรวมกับสํานักปลัด 

หมูท่ี 8 และหมูท่ี 
14  

 / 



-๑๕- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๖  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  25๖๑ 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บต. 4725  ศรีสะเกษ 
(ฟอรด) 

นข  3270  ศรีสะเกษ 
(EMS) 

1 กฆ 494 ศรีสะเกษ 
(รถจักรยานยนต) 

 
 

คาวัสด ุ คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชือ้เพลิง หลอลื่น 

 35,200 2,000 35,200 2,000 3,000 300 
ตุลาคม  2560 6,500 - 3,000 - 100 - 
พฤศจิกายน 2560 4,000 - 3,500 - 200 - 
ธันวาคม 2560 5,500 - 4,500 - - - 
มกราคม  2561 1,000 - 2,500 - - - 
กุมภาพันธ  2561 1,000 - 6,000 - - - 
มีนาคม 2561 4,000 - 3,000 - 100 - 
เมษายน  2561 1,500 - 3,000 - 300 - 
พฤษภาคม  2561 5,000 500 3,000 - 100 - 
มิถุนายน  2561 2,500  1,500    

รวม 31,000 500 30,000 - 800 - 
 
 
 
 

          /เดือน... 
 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
ดําเนิน 
การแลว 

ยังไม
ดําเนินการ 

21 – 22 ก.ค. 
61 

วันหยุดเสาร – อาทิตย -   

23 –ก.ค. 61 ออกพ้ืนท่ีจดมิเตอร
ประปา 

หมูท่ี 6 หมูท่ี 13 
หมูท่ี 17 

 / 

24 - 26 ก.ค.
61 

ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบถนน หมูท่ี 18 หมูท่ี 19 
หมูท่ี 7 หมูท่ี 23
และ หมูท่ี 24 

 / 

27 ก.ค.61 วันหยุดอาสาฬหบูชา                              -   
28 – 29 ก.ค. 

61 
วันหยุดเสาร – อาทิตย -   

30 ก.ค. 61 วันหยุดชดเชยเฉลิมพระ
ชนพรรษา 

-  
 

31 ก.ค.61 ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบถนน หมูท่ี 4 และหมูท่ี 6   / 



-๑๖- 
 
 
 

 
                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2560 - - 200 - 
พฤศจิกายน  2560 1,000 - - - 
ธันวาคม  2560 2,000 - - - 
มกราคม 2561 500 - - - 
กุมภาพันธ  2561 2,000 - - - 
มีนาคม 2561 - - - - 

 
 
                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

เมษายน 2561 1,000 -  100 - 
พฤษภาคม 2561 1,500 - 200 - 
มิถุนายน 2561 1,000 - - - 

รวม 9,000 - 500 - 
 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

   ๓.๗  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
๓.๗.๑  อบรม “โครงการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังและ

พัสดุตามมาตรฐาน  กฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสรางภูมิคุมกันในการ
ปฏิบัติงาน  สําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วันท่ี  ๔-๖  มิถุนายน  
๒๕๖๑  ณ  โรงแรมศรีลําดวน  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ผูเขารวมการประชุม   
๑. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๓. นางสาวรัสดา  รุนพงษ  ตําแหนง นักวิชาการคลังชํานาญการ 

นักวิชาการคลัง -  เรียนคณะผูบริหาร  และผูเขาประชุมทุกทาน  ดิฉันไดเขารับการอบรมเรื่อง  โครงการ
เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังและพัสดุตามมาตรฐาน  กฎหมาย   

 
        /ระเบียบ... 



-๑๗- 
 
 ระเบียบท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสรางภูมิคุมกันในการปฏิบัติงาน  ในวันท่ี  ๔-๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 ณ  โรงแรมศรีลําดวน  จะเปนการบรรยายเก่ียวกับเรื่องเงินอุดหนุน  เงินสะสมและทุน

สํารองเงินสะสม  คาใชจายในการจัดงาน  คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา  คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ  คาใชจายในการฝกอบรมและการเดินทางไปเขารับการอบรม 

 จะเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการจายเงิน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป  การชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
ของ อปท.  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  กองทุนสวัสดิการชุมชน  กองทุน
หลักประกันสุขภาพ  รายละเอียดจะเยอะมาก  แตถาทานใดตองการจะรูรายละเอียด
สามารถสอบถามไดคะ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 

 
 ๓.๗.๒  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใน 
เด็กปฐมวัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดศรีสะเกษ  วันท่ี  ๗  มิถุนายน  
๒๕๖๑  ณ  โรงแรมพรหมพิมาน  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ผูเขารวมประชุม  
 ๑. นางกฤตาภา  จินาวัลย   ตําแหนง  ครู 
 ๒. นางสาววิภาวดี  สมพงษ   ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
 ๓. นางสนั่น  งาหอม    ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
 ๔. นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี   ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
 ๕. นางสาวจีรนันท  วิยาสิงห ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (นางสาววิภาวดี  สมพงษ)  ภาคเชา  รบัฟงบรรยาย “ป.ป.ส.กับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใน 
เด็กปฐมวัย” โดยใหครู  ผูปกครอง  และผูมีสวนเก่ียวของเฝาระหวังควบคุมดูแลเด็ก  เพ่ือ
ลดอัตราเสี่ยงของกลุมเปาหมายตาง ๆ ตามชวงวัย  ซ่ึงมีสภาวะปญหาของแตละชวงวัย  
และสถานการณของการแพรของยาเสพติดในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน  โดยใชวิธีการดําเนินการ
ท่ีเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย  สวนในเด็กปฐมวัยนั้น  ชวงอายุ  ๓-๖  ป  เปนชวงท่ี
เด็กมีพัฒนาการทางสมองใหทําหนาท่ีตาง ๆ ในการสั่งการใหรางการตอบสนองตอ
พัฒนาการในทุก ๆ ดาน 

 ป.ป.ส. ไดสนับสนุนสื่อพัฒนาทักษะทางสมอง  หรือ EF (Execrtive  Functions)  
คือ  ทักษะท่ีชวงกระตุนใหสมองสวนหนาทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพเพราะสมองสวนนี้
เปนสวนท่ีบงบอกถึงลักษณะนิสัย  ทักษะ EF  ชวยสรางคุณลักษณะของมนุษยใหรูจัก
ควบคุมตนเอง  คิดวิเคราะห  วางแผน  ลงมือทํา  มุงสูเปาหมายและเติบโตเปนผูท่ีประสบ
ความสําเร็จในชีวิต  ท้ังการเรียน  การงาน  และชีวิตคูตอไป 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
 
         /๓.๙.๓ อบรม... 
 
 



-๑๘- 
 

๓.๗.๓  อบรมหลักสูตร “สูตรสําเร็จการจัดทําแผนท่ีแมบท การจัดทําทะเบียน
ทรัพยสิน และการสํารวจขอมูลภาคสนาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และการสํารวจขอมูลภาคสนาม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๐  และเตรียมรองรับการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (LPA) ประจําป  ๒๕๖๑ วันท่ี  ๙-๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมกิจตรง
วิลลรีสอรท  จังหวัดอุบลราชธานี 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นางแกวสุริยา  แสนอุบล ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๒.  นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
                                                              ชํานาญงาน 

ผูอํานวยการกองคลัง - เปนการเรียนรูเก่ียวกับการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๐  รายละเอียดสอบถามไดคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๗.๔  อบรมหลักสูตร “กลยุทธการดําเนินงานในระบบบญัชีคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Laas)” วันท่ี  ๑๕-๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรม
บานสวนคุณตากอลฟแอนดรรีสอรท  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นายไพรัตน  ศรีสุข  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
 ๒.  นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
                                                              ชํานาญงาน 

เจาพนักงานพัสดุ -  เรียนทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  ทานรองปลัด  และผูเขารวมประชุมผมไดอบรมจะ
เปนการปฏิบัติงานในการดําเนินงานหลังปดบัญชีระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร e-Laas 

 จะเปนการบันทึกสัญญาจากระบบ e-GP เพ่ือบันทึกขอมูลการจัดซ้ือจัดจางท่ีจัดทําบน
ระบบ   การบันทึกสัญญาจากระบบ e-GP  คนหา/แกไข/ยกเลิก สัญญาจากระบบ e-GP   

 รับหลักประกันสัญญา (สัญญา e-GP )  
 

๓.๗.๕  อบรมหลักสูตร “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  เทคนิคในการกําหนดราคากลาง  และการตรวจการจางงาน
กอสราง  และการดําเนินตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี”  
วันท่ี  ๑๕-๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมพรหมพิมาน  อําเภอเมือง  จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นายนคร  เมืองจันทร  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 ๒.  นางสุธาทิพย  จันทะศิลา  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

          /เจาพนักงาน... 



-๑๙- 
 
เจาพนักงานธุรการ -  เรียนคณะผูบริหาร  และผูเขาอบรมทุกทาน  ขอสรุปการอบรม  ดังนี้ 

วันท่ี  ๑  ประธานสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  ไดบรรยาย  เรื่อง  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงปรับตัวอยางไร  ใหอยูรอดและปลอดภัยอยางม่ันคงและยัง
ยืนเปนท่ีพ่ึงของประชาชนตลอดไป  โดยนายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินแหงประเทศ
ไทย 
 บรรยาย  เรื่อง  หลักความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาท่ีทองถ่ินตามแนว
ทางการพิจารณาของกรมบัญชี  อาจารยจะนําเสนอกรณีผิดทางละเมิด  เราตองทํางาน
ไมใหผิดระเบียบแลวเราจะไมเกิดความรับผิดชอบทางละเมิด 
วันท่ี ๒  บรรยาย  เรื่อง  การซักซอมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ กฎกระทรวง  
ประกาศ  หนังสือสั่งการ  อันเก่ียวเนื่องกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ”  
- ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙  ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน  
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ   
      คาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐท่ีไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ  ขอ ๒๒  ดังนี้ 
 ๑. ใชกับกรณีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงานท่ีมี
วงเงินการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุไปกอน  แลว
รีบรายงานขอความเห็นชอบ  พรอมดวยหลักฐานการจัดซ้ือจัดจางนั้นเสนอตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐภายใน  ๕  วันทําการถัดไป 
 ๓. เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแลว  ใหถือวารายงานขอความ
เห็นชอบดังกลาวเปนหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม 
สําหรับรายละเอียดคงไมกาวกายงานพัสดุ  ตองใหพัสดุไดศึกษาระเบียบพัสดุใหม ป 
๒๕๖๐ 
วันท่ี ๓  บรรยาย  เรื่อง  เทคนิคการกําหนดราคากลางงานกอสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  อาจารยจะยกกรณีตัวอยางใหฟงคะ 
วันท่ี ๔  บรรยาย  เรื่อง  เทคนิควิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการทางวินัย  อาญาแพง  
และทางละเมิดกรณีถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบ  จะยกกรณีตัวอยางท่ีถูกวินัย  ใคร
อยากรูวามีคดีอะไรบาง  สามารถสืบคนไดตามอินเตอรเน็ต 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๗.๖  ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินคาปฏิบัติการดวย
ระบบการจายตรงใหกับหนวยปฏิบัติการ  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  หองประชุม
อาคารสงเสริมสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 
          /นักวิชาการ... 



-๒๐- 
 
นักวิชาการสาธารณสุข   -  จากเม่ือกอนการโอนคาเคสใหเทศบาลจะตอมาเปนโดยสถาบันการแพทยฉุกเฉิน  โอน 

เงินคาเคส  สสจ.ศก  แลวโอนตอให รพ.เมืองจันทร  แลวจายให อปท.   
จากนี้ไปจะเปนการโอนโดยตรง  สพฉ.โอนให อปท.โดยตรง  โดยให อปท. ทํา MOU กับ 
สพฉ.  เพ่ือโอนงบโดยตรง 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๗.๗  อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผูดูแลระบบประปา  สูน้ําประปา
ดื่มได”  วันท่ี  ๒๐-๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมสุนียแกรนด     แอนคอนเวนชั่น  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นายชยพล  ขันถม  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
 ๒.  นายอธินันท  แกวจันทร  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

ผูชวยเจาพนักงานการประปา   -  เรียนทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด  ทานรองปลัด  และผูเขาประชุมทุก 
ทาน  กระผมไดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผูดูแลระบบประปา  สูน้ําประปาดื่ม
ได”  วันท่ี  ๒๐-๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมสุนียแกรนด     แอนคอนเวนชั่น  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  สรุปพอสังเขปไดดังนี้ 
๑. เรื่องบอบาดาล  บอบาดาล  หมายถึง  ระดับน้ําใตดินท่ีลึกลงไปเกิน ๑๕ เมตร ถาไมถึง 
๑๕ เมตร เรียกวา น้ําชั้นใตดิน ในหมูบานบางหลังคาเรือนมีการเจาะบอบาดาลท่ีมีความ
ลึกเกิน ๑๕ เมตร แตไมคลุมปลอกบอทําใหน้ําในหองน้ํา  หองสุขา  ไหลเขาบอบาดาล  
และทําใหน้ํามีเชื้อแบคทีเรีย  เม่ือนํามาใชอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่งการนํามาแปรง
ฟนทําใหเชื้อแบคทีเรียเขาไปในชองทางเดินอาหาร  เปนสาเหตุของโรคทองรวง 
๒. การนําน้ําบาดาลมาทําน้ําประปา  บอบาดาลควรหางจากหองน้ํา  หองสุขา  ไมนอย
กวา  ๓๐  เมตร  และหางจากแหลงท่ีมีการใชสารเคมี  เชน  นาขาวท่ีมีการใชสารเคมี ปุย  
ยาฆาแมลง  เพราะปุย และยาฆาแมลง  มีสวนผสมของไนเตรท  สารหนู  ซ่ึงเปนอันตราย
ตอรายกาย 
ถาใครตองการขอมูลเพ่ิมเติม  สามารถรับเอกสารกับผมไดครับ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๗.๘  อบรมหลักสูตร “การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒  
ภายใตหนังสือซักซอมการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๒ รูปแบบจําแนกงบประมาณ
ประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม  และรูปแบบโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร  e-LAAS” 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๒.  นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  ตําแหนง   รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๓.  นางแกวสุริยา  แสนอุบล   ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๔.  นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
                                                               ชํานาญการ 

          /๕.นางสุธาทิพย... 



-๒๑- 
 

 ๕.  นางสุธาทิพย   จันทะศิลา  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนการลงระบบบัญชีในระบบคอมพิวเตอร  การทําเทศบัญญัติ ป ๒๕62   

ตางจากการทําเทศบัญญัติ  ป ๒๕61  เพราะตองทํารางรายละเอียดโครงการ  เนื่องจาก
ในป 62  ตองมีคําชี้แจงงบประมาณ 
รายละเอียดโครงการ  โครงการท่ีเสนอเขาเทศบัญญัติตองเบิกจายตามท่ีทานไดเสนอมา  
โครงการไหนท่ีทานคาดวาจะไมดําเนินการในป  ๒๕๖๒  ไมตองเสนอ  ในสวนของคา
รับรองและพิธีการเดิมอยูในสํานักปลัด  ป ๒๕๖๒  ใหตั้งไวในแตละกอง  เม่ือมีบุคคลมา
สามารถเบิกรับรองได   ในสวนของครุภัณฑตองเสนอบรรจุในแผนฯ  และโครงการท่ียังไม
เคยดําเนินการก็ใหเสนอบรรจุในแผนฯ  ดวย   เราจะทําการปรับปรุงแผนฯ  ในวันท่ี  ๑๗  
กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เพ่ือจะทําเทศบัญญัติใหแลวเสร็จและเสนอสภาเทศบัญญัติกอนวันท่ี  
๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๒ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน   - แจงใหทุกกองท่ีจะเสนอโครงการ/กิจกรรม  นําเขาเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป  ๒๕๖๒  ใหเสนอโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
๔  ป  กอนนําเขาเทศบัญญัติ  ใหสงกอนวันท่ี  ๑๕  มิถุนายน  จะไดปรับปรุงเขาแผนฯ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๔.๒  การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูติดเช้ือ 
รองนายกเทศมนตรี (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทานนายกฯ  มีนโยบายใหออกแจกเบี้ยตามหมูบานเหมือนเดิม 
   ตามท่ีไดคุยกันเบื้องตนแลว 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๓  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ) 

รองนายกเทศมนตรี (นายเทศ  มะเดื่อ)  เรื่องนี้เราก็ไดคุยกันแลวตั้งแตตนแลวคงจะไมพูดอะไรอีก 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 

 
๔.๔  วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  กําหนดจัดกิจกรรม Big  Cleaning  Day     

นักประชาสัมพันธ  -  เราไดมีแผนแจงจัดกิจกรรม Big Cleaning  Day  เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน  เราจัดได 
ทําความสะอาดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  เราจัดได
จัดทําความสะอาดท่ีบานเมืองจันทร  และวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  เราจะมีการทําความ
สะอาดทุกหมูบานเปนการทํางานบูรณาการรวมกันระหวางกองทุนสิ่งแวดลอมเดือนนี้
เปนเดือนแรก  เราก็ตองถายรูปท้ัง  ๒๕  หมูบาน  เพ่ือรวบรวมภาพถายแลวรายงาน 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
         /๔.๕ วันท่ี... 



-๒๒- 
 
   ๔.๕  วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  การนิเทศและติดตาม 

       การจัดทํา  “ถังขยะอินทรียหรือถังขยะเปยกครัวเรือน” 
                                      (หนวยงานออกนิเทศ  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ) 
นักประชาสัมพันธ -  จะมานิเทศงานเรื่อง  ขยะอินทรีย  ขยะเปยก  และมาติดตามกิจกรรม Big  Cleaning  

Day  ติดตามความคืบหนาการสมัคร  อถล. ซ่ึงตอนนี้ชุมชนสมัครเขา  ๕๐๐-๖๐๐  คน  
เกินเปาหมาย  ขอคุณศูนยเด็กท่ีจัดการขยะมูลฝอยทําเปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน   

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
รองนายกเทศมนตรี (นายเทศ  มะเดื่อ)  ใครมีอะไรเพ่ิมเติม 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  (นางสาวสถิดาภรณ  เมืองจันทร)  เรียนทานรองนายกเทศตรี  ทานท่ีปรึกษา  ทาน 

ปลัด  ทานรองปลัด  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  เม่ือสักครูไดรวมทําความดีฯ  ของ
สถานีตํารวจภาค  ๓  ดิฉันมีเรื่องเลาสูทุกทานฟง  นายก/สภาวัฒนธรรมอําเภอเมือง
จันทร  ไดมอบหมายใหเปนตัวแทนของวัดเกาแก  ๑๓  วัด  ของเราก็เปน  ๑ ใน ๑๓ 
ไดรวมประชุมเชิงปฏิบัติการและรวมในการศึกษาดูงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
ไดเดินทางไปบานปราสาทเยอ  อําเภอไพรบึง  ชุมชนชาวเยอ  ชมการแตงกายพ้ืนบาน  
วิถีชีวิต  การฟอนรํา  การทอ และสถาปตยกรรม  ของชุมชนชาวเยอ  ท่ีเห็นชัดเจน  คือ  
ความเขมแข็ง ชุมชนฮองแซง  จังหวัดยโสธร  เปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและความ
สามัคคี  วัดเมืองจันทรของเราเปนวันท่ีเกาแก  เราตองหวงแหน  ดิฉันมีความตั้งใจ
อยากจะพาผูนําชุมชนในเขตหมูบาน  ประชุมวาจะขับเคลื่อนในการทะนุบํารุงวัดเมือง
จันทรของเราไปในทิศทางใด  หากมีการประชุมขอเรียนเชิญทานรองนายก  
ผูอํานวยการกองรวมประชุม 
-  งานวัฒนธรรมพรุงนี้  วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  เราจะมีการจัดทําบุญขาวสารอาหารแหง
ทุก ๆ วันพระ  ดิฉันกับนักประชาสัมพันธไดประชาสัมพันธใหพ่ีนองไดรับทราบ  เรามี
พระสงฆประมาณ  ๓๐  รูป  อยากใหทีมงานเทศบาลตําบลเมืองจันทรของเรามีสวน
รวม  งานจะเริ่ม  ๐๗.๐๐  น.  ถวายภัตราหารเพล  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  พระภิกษุสงฆ
บิณฑบาตรับขาวสารอาหารแหง  เราไดมีการประชาสัมพันธโรงเรียน  ฝากทุกทานรวม
ทําบุญคะ 

นักประชาสัมพันธ -  ไมมีกําหนดการท่ีชัดเจนอยากใหประสานกําหนดการท่ีชัดเจนคะ  ใหมีหนังสือแจง 
ดวยคะวาทุกวันพระเราจะมีการทําบุญตักบาตขาวสารอาหารแหง   

เลขานุการนายกเทศมนตรี  -  จะเรียนถามทางวัฒนธรรมจังหวัด  และวัฒนธรรมอําเภอคะ 
รองนายกเทศมนตรี -  พรุงนี้เปนวันพระและตรงกับวัน Big Cleaning  Day   
เลขานุการนายกเทศมนตรี  -  วันท่ี ๒๓  พฤษภาคม  ไดมีการประชุมก่ึงทางการท่ีวัดเมืองจันทร  ประธานสภา 

วัฒนาธรรมอําเภอเมืองจันทร  ชี้แจงเราจะทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงทุกวันพระ 
 จะประสานวัฒนธรรมอําเภอทําตารางใหชัดเจนคะ 

นางวันเพ็ญ  ศรีราตรี ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองแคน  ขออนุญาตสอบถามคะศูนยฯ  ไดเสนอเรื่องขอ
หลอดไฟ  ยังไมเห็นมีการดําเนินการคะ 

        /ผูอํานวยการ... 



-๒๓- 
 
ผูอํานวยการกองการศึกษา  -  ใหศูนยฯ  หนองแคน  ไดทําบันทึกขออนุมัติตามลําดับข้ันตอน 
รองนายกเทศมนตรี - (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทานนายกฯ  ไดฝากเรื่องใหกระผมไดติดตาม  ดังนี้ 
 ๑. การปรับปรุงหองน้ํา 
 ๒. การบริหารบุคลากร  แบงงานใหชัดเจน 
 ๓. การตรวจรับการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามระเบียบ 
 ๔. การกอสรางลานกีฬา  อาคารผูสูงอายุ  ฝากผูมีความรูไดดูดวยกัน 
 ๕. ประปาท่ีสรางเสร็จแลวดําเนินการอยางไร 
 ๖. หองเก็บวัสดุ  ทานนายกฯ  อยากใหมีหองเก็บวัสดุและจะไดเก็บตูเอกสารไวขางลาง 
 ๗. หอกระจายขาว  ตรวจสอบวาหมูบานไหนใชไดใชไมได 
 ๘. การจัดซ้ือเหล็กมาทําขาเต็นท  เปนการซอมแซม  ใหทุกคนไดชวยกันทํา  เพราะ

เวลาคุณมะสินไมอยูก็ไมมีการดําเนินการตอใหทุกคนไดชวยกัน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  - ขอนําเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเราเปดได  ๓  สัปดาหแลว  งบประมาณอาหารกลางวัน

อยากใหประชาสัมพันธตามหมูบานใครท่ีมีจิตศรัทธาสามารถเพ่ิมเติมไดท่ีผูชวยเจา
พนักงานพัฒนาชุมชน  สัปดาหนี้ไดรับความอนุเคราะหคาอาหารกลางวันผูสูงอายุจาก
ทานรองเทศ  สปัดาหหนาไดรับความอนุเคราะหจากทานรองประจวบ  วันนี้มีขนมจีน
ใหรับประทานซ้ือไวท่ีหองครัวนะคะ 

 - เรื่องการลงเวลานะคะใหพิจารณาผูรับผิดชอบขีดเสน 
รองปลัดเทศบาล -  ผมเคยไดรับหนังสือจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมรูวาเอากระดาษอะไรมา  เขียนใส

กระดาษ  A4  ไมสมควรทํานะครับเพราะเราเปนสวนราชการ 
 - การตรวจรับงานจางฝากผูอํานวยการกองคลัง  การตรวจถนน คสล.หมู ๑๐ 

คณะกรรมการตองมีบันทึกในการแกไขงาน  พัสดุตองแจงผูรับเหมามาแกไขงาน  และ
ตองมีการคิดคาปรับเพราะสงงานชา 

 -  การดูแลการลงเวลาทําการตองมอบหมายกองการเจาหนาท่ีตองลงลายลักษณอักษร  
ผูท่ีสามารถขีดเสนแดงไดตองไดรับมอบหมาย  หรือตองเปนงานบุคคล  ของผูบริหาร
ขาราชการก็ตองเปนผูคุมสมุดของผูบริหาร  หากออกนอกเขตจังหวัดตองมีการขอ
อนุญาต 

ผูอํานวยการกองคลัง - การขออนุมัติกําลัง อปพร.ใหตั้งแยกกับโครงการ 
 - การตั้งงบประมาณ  ตองตั้งคาตรวจงานจางสําหรับคณะกรรมการตรวจงานจาง 
รองนายกเทศมนตรี - เงิน สปสช.ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการอยางไร 
นักวิชาการสาธารณสุข - ใหกองการศึกษาดูแลศูนยเด็กในเรื่องของการทําความสะอาด  ท้ัง  ๕  ศูนย  เพราะ

ทุกศูนยจะมีงบประมาณศูนยละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  ในการดําเนินโครงการโรคเทาปาก 
นายกเทศมนตรี - ผมขออภัยดวยท่ีเขารวมการประชุมไมทันตามระเบียบวาระแตก็ไดมอบหมายใหทาน

รองเทศดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมไมทราบวาดําเนินการไปถึงไหนแลว 
รองนายกเทศมนตรี (นายเทศ  มะเดื่อ)  ดําเนินการตามระเบียบวาระเรียบรอยแลวครับ 
นายกเทศมนตรี - ใหศูนยของบของ สปสช.ในการดําเนินกิจกรรมทําความสะอาด 
นักวิชาการสาธารณสุข -  ศูนยฯ  ดําเนินการทําความสะอาดแคศูนยฯ เดียวคะ  คือ ศูนยฯ วัดเก็บงา 
 
        /ในการทํา... 



-๒๔- 
 
 ในการทําความสะอาดอุปกรณของเลนใหใชน้ํายาเดทตอล  อยาใชน้ํายาจําพวกเปด  

เพราะทําลายอุปกรณคะ 
นายกเทศมนตรี - ผมขอคุยเพ่ิมเติมในเรื่องการแกไขปญหายาเสพติด  เทศบาลเราอาจมีการตรวจสาร

เสพติด  เพราะโรงเรียนก็มีการตรวจสารเสพติดเหมือนกัน  พวกเราอยาเขาไปยุงเก่ียว 
 - เม่ือไดดําเนินการตามระเบียบเรียบรอยแลว  ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีไดเขามาประชุม 

ขอเลิกประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.๔๐  น. 
 

 
 

      (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
           

      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย) 
              รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายเทศ    มะเดื่อ) 
              รองนายกมนตรตีําบลเมืองจันทร 
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