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    เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายอุดม  อ่ิมอรชร   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
นายกเทศมนตรี    
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม   สรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน สิงหาคม๒๕๖๓ และการเตรียม 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ความพร้อมการปฏิบัติราชการ ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

- จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ส่งกองวิชาการและแผนงาน   
- จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  
- รับตรวจ LPA ในส่วนของงานกิจการสภา ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
- จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วาระ๒ และวาระ๓ 

 ฝ่ายอ านวยการ 
 - การจัดโครงการอบรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
 - การตรวจรับประเมิน LPA งานบริหารงานบุคคล 
 - แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
   พนักงานเทศบาล รอบประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
 - การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   ฝ่ายปกครอง 
 - ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบบ้านไฟไหม ๑ หลังคาเรือน 
 - ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ๒๑ ราย 
 - การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณหมู่บ้านบานเย็นวิลล่าหมู่ ๘ 
 

นางพัฒนา  นัทธี    ในส่วนของกองคลังขอรายงานรายรับรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ผู้อ านวยการกองคลัง    ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้านรายรับประมาณ 

 การรายรับตั้งไว้ ๒๐๔,๑๓๘,๐๐๐ บาท รับจริงถึงปัจจุบันก็คือ 
 เดือนสิงหาคม ๑๘๕,๕๓๔,๗๒๕.๙๑ บาท เป็นรายรับด้าน 
- หมวดภาษีอากรต่ ากว่าประมาณรายรับอยู่ ๙,๓๒๘,๗๐๘ บาท  
- หมวดค่าท าเนียมคาบปรับใบอนุญาตต่ ากว่าประมาณการอยู่ ๘๐,๓๔๘.๕๐ บาท  
- หมวดรายได้จากทรัพย์สินสูงกว่าประมาณการอยู่ ๑,๔๔๓,๓๐๗.๓๐ บาท 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดต่ ากว่าประมาณการอยู่ ๘๕,๙๙๖.๒๓ บาท 
- หมวดรายได้จากทุนต่ ากว่าประมาณการ ๕๓,๐๐๐ บาท 
- หมวดภาษีจัดสรรต่ ากว่าประมาณการอยู่ ๑๖,๔๘๐,๔๐๐.๐๑ บาท  
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสูงกว่าประมาณการอยู่ ๕,๙๘๑,๘๗๒ บาท 
สรุปรายรับจริงถึงปัจจุบันต่ ากว่าประมาณการณ์อยู่ ๑๘,๖๐๓,๒๗๔ บาท ด้าน
รายจ่ายตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ ๒๐๔,๑๓๘,๐๐๐ บาท จ่ายจริงจนถึง
ปัจจุบัน ๑๓๔,๘๐๖,๕๕๒.๓๖ บาท สรุปนะวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มียอด
รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๕๐,๗๒๘,๑๗๓.๕๕ บาท แต่ยังมีรายจ่ายที่ต้องเป็นภาระ
ผูกพันคือ 
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๑. ได้เงินกันไว้จ่ายที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจ านวน ๓๓  โครงการเป็นเงิน  
๑๗,๙๗๐,๐๐ บาท 

 ๒. เล่นกันไว้จ่ายก่อนหนี้ผูกพันแล้วจ านวน ๑๐  โครงการเป็นเงิน  
๑๓,๕๘๕,๐๓๐  บาท 

 รายจ่ายที่ต้องจ่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๓  และรายจ่ ายที่ผูกพันไว้แล้ ว 
๑๕,๕๗๖,๕๙๐ บาทรวมรายจ่ายทั้งสิ้นที่จะต้องจ่ายอีก ๔๗,๑๓๕,๖๒๐ บาท 

 ดังนั้น ณ เวลานี้มีเงินรายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ประมาณ ๓,๕๙๒,๕๕๓ บาท 
 งานที่สอง คืองานจัดเก็บรายได้ตอนนี้ทางเทศบาลได้น าเนินการจ้างบริษัท       

พีจิสเทคโนโลยี จ ากัด ได้ด าเนินการ  
๑. ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินซึ่งปัจจุบันนี้ได้ด าเนินการส่งงาน
งวดที่หนึ่งและเบิกจ่ายงวดที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยการปรับปรุงแผน
ที่แม่บทและการจัดท าแผนที่กายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนงานงวดที่สองก าลัง
ด าเนินการคือการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม โปรแกรมแอลแทค 3000 ในการน า
แปลงที่ดินบันทึกในโปรแกรมแอลแทค 3000 จ านวน ๑๗,๓๙๗ แปลง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  
๒. การน าข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างบันทึกในโปรแกรมแอลแพค 3000 นะ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จ านวน ๖,๑๓๐ หลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่บริษัทก าลังเร่ง
ด าเนินการเพ่ือให้ได้จ านวน ๑๐,๐๐๐ หลังตามที่เทศบาลได้เก็บข้อมูลที่สมบูรณ์
ให้กับบริษัทด าเนินการ 
๓.การน าข้อมูลไปจ านวน ๖๔๖ ป้ายบันทึกในโปรแกรมแอพแพค 3000 
เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าการด าเนินการทั้งหมดตามสัญญาจ้างจะด าเนินการให้
เสร็จเรียบร้อยจะส่งงานงวดที่สามภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
ส่วนงานพัสดุตอนนี้เป็นระเบียบการปิดบัญชีแบบใหม่แจ้งหน่วยงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นเพ่ือก าหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมงาน
พัสดุจึงฝากให้แต่ละกองส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือมาตีอายุและก าหนดการใช้งานในอัตรา
ค่าเสื่อมสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมต่อปีส าหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ซื้อมามีมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปเรียนที่ประชุมทราบ
เพียงเท่านี ้  
 

นายบรรเจิด  ด้วงทรัพย์ เรียนท่านนายกท่านปลัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่วนของกองช่างก็จะมีเรื่อง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ของการรายงานตามโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  

๒๕๖๓ งานไฟฟ้าถนนเหลืออีกสองโครงการก็จะมีวางท่อระบายน้ าริมถนนสาย
บ้านหนองถ้ า ตั้งแต่ตลาดหนองถ้ า ถึงหน้าโรงเรียนหนองถ้ า โครงการที่สอง
ก่อสร้างทางระบายน้ า คสล. บริเวณถนนหนองขาม ในส่วนของการโอนเงินตั้ง
ราย จ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่หนึ่งวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ 
โครงการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครั้งที่สองวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
จ านวน   ๑๑ โครงการด าเนินการเสร็จไป ๓ โครงการ ครั้งที่สามวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ห้าโครงการด าเนินการแล้วหนึ่งโครงการ
ก็จะด าเนินการให้เสร็จตามรายการเรียนที่ประชุมทราบ 

https://www.google.co.th/search?hl=th&q=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%84+3000&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwivmYaz8JTsAhWmzTgGHTkuCcEQkeECKAB6BAgFEDE
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นายกิตติ์   ภัทรธัญผล ในส่วนของกองสาธารณสุขในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เหลือด าเนินการของ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ โครงการตามพระราชด าริเป็นโครงการสุดท้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งจริง

แล้วโครงการตามพระราชด าริเป็นโครงการที่ต้องท าโดยชุมชนเนื่องจากงบ      
เงินอุดหนุนให้ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่มีหนังสือสั่งการมาถ้าที่ไหนไม่มีความ
พร้อมให้ทางเทศบาลจัดเป็นภาพรวม ส่วนในเรื่องของการด าเนินงานด้าน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในปีนี้ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จะมีการ
จ้างงานให้กับชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลโดยเงื่อนไขให้สรรหาคนในชุมชนสองคนมี
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเราได้ท า
ประกาศสรรหาตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเราประกาศคุณสมบัติต่างๆ
เนื่องจากมีผู้มาสมัครสอบถามเงื่อนไขส่วนใหญ่ก็จะไม่พร้อมในเรื่องของ การ
สมัครเนื่องจากมีคุณสมบัติต้องท างาน ๘ ชั่วโมงหนึ่งเดือนต้องไม่ต่ า ๒๐ วัน 
เทศบาลได้รายงานอ าเภอ ว่าไม่มีผู้มาสมัครในโครงการนี้  ส่วนในวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๖๓ ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพจะด าเนินการโครงการศึกษาดู
งานคณะกรรมการบริหารกองทุนที่จังหวัดชลบุรีในเรื่องสุดท้ายทางสาธารณสุข 
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลไว้ผมขออนุญาตปรับปรุง
คณะกรรมการเนื่องจากมีหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาสองท่านขออนุญาตแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการขยะร่วมกับทางเทศบาลด้วยครับ 

  

นายยุทธนา  ใจดี เรียนท่านประธานหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในส่วนของ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน กองวิชาการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผู้บริหาร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓ จะมีการประเมินทั้งหมด ๑๐ ประเด็น 
 ๑. การลดพลัง 
 ๒. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
 ๓. การก ากับดูแลคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ 
 ๔. ภาวะผู้น า 
 ๕. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
 ๖. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ  
 ๗. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
 ๘. การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๙. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 เรื่องท่ีสอง การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจ าปี ๒๕๖๓ เรื่องสุดท้าย จะเป็นเรื่องขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน
ประจ าปี ๒๕๖๔ จะรวบรวมแผนการด าเนินงานและโครงการพัฒนาหลังจากนั้น
จะมีการจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเมื่อคณะผู้บริหารเห็นชอบก็จะประกาศเป็น
แผนการด าเนินงานครับ 

 
 
 
 



    -๕- 
    
นายวุฒิชัย  นัทธ ี กองศึกษาขอรายงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมากองศึกษาเก็บเก็บโครงการตามเทศ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา บัญญัติจะมีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ก็จะมีเรื่องของการแข่งขันทาง

วิชาการและการแข่นขันกีฬา และขณะนี้กองการศึกษามีภารกิจการประเมิน
สถานศึกษาคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการจะเข้ามาดูภารกิจของ
โรงเรียนเพ่ือจะเข้าสู่โครงการสถานศึกษาพอเพียงส่วนการท าแผนสถานศึกษาคือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ ศูนย ์และโรงเรียน ๒ แห่ง จะมีหนึ่งสถานศึกษาต้องท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณต้องประกาศใช้วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ กองการศึกษามีรายงานต่อท่ีประชุมเพียงเท่านี้ 

  

นางวราภรณ์  วงศ์วาศภิญโญ ในส่วนของกองประปาจ านวนผู้ใช้น้ าถึงปัจจุบันคือ ๘๐๑ รายจ านวนบ่อบาดาลที่ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ รับผิดชอบจ านวนห้าแห่งจะมีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ใน 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ส่วนของรายได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ที่ ๑๘๘๘,๐๐๐ บาท รายรับจริงนะวันที่  
กองการประปา  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๗๒๕,๖๗๑.๓๕ บาท ซ่ึงต่ ากว่าประมาณการ

รายรับอยู่ท่ี ๑,๖๒,๓๒๘.๖๕  บาทในส่วนของรายจ่ายมีการจ่ายจริงอยู่ที่ 
๑,๖๖๔,๙๔๙.๗๐ บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๖๗,๒๒๑.๘๕ บาทแต่ยังมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓   
อีก ๑๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะด าเนินการเร่งรัดผู้ที่ติดค้างค่าน้ าประปาให้ได้มากท่ีสุด 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ   
นายอุดม  อ่ิมอรชร    เชิญท่านรองพลเชฎฐ์ อินทะ รองปลัดเทศบาล ครับ 
นายกเทศมนตรี 
     

นายพลเชฎฐ์  อินทะ เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะขอเพ่ิมเติมเรื่องการประเมิน 
รองปลัดเทศบาล  ผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงแบบการประเมินใหม ่ขอให้แต่ละกองช่วยกันดูและ

ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนต่อไป  
 

    เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้จดรายงานกาประชุม 
             (นางสาวมณีรัตน์   เม่นงาม) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวสุจรรยา  ทองคุ้ม) 

                หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 



 
 
   
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


