
 
บันทึกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่ายเทศบาลต าบลนิเวศน์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๒/๑๕๖๑ 
วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
************* 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายกกล่าวเปิดประชุมประจ าเดือนมิถุนายน คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม  ประธานในท่ีประชุมกล่าวทักทายเจ้าหน้าท่ี ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านและเชิญ 
นายกเทศมนตรีฯ           ปลัดเทศบาลต าบลนิเวศน์แจ้งระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง   
                                   

นายพรประสิทธ์ิ รัตนวิชัย  แจ้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารดังน้ี 
ปลัดเทศบาลฯ   ๑)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๘๓              
                                ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เร่ืองการใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการ    

  ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน โดย 
  สาระส าคัญต้องแสดงรายละเอียดได้ว่าผู้ใดเป็นผู้จ่าย, ผู้ใดเป็นผู้รับเงิน, เป็นการจ่ายเงิน 
  ค่าอะไร, ประจ าเดือนใด และเป็นเงินจ านวนเท่าใด ย่อมถือได้ว่าใบเสร็จรับเงินดังกล่าว 
  ใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้    
  ๒)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๘๑  

ลงวันท่ี๓๐ พฤษภาคม ๑๕๖๑ เร่ือง การช าระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบ
ธนาคาร สาระส าคัญกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่นท่ีมิใช่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นผู้จัด ซ่ึงหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
ก าหนดให้ช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารให้ด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๓)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว๑๕๙๒  
ลงวันท่ี๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหาร 
กลางวันเด็กนักเรียน เพื่อความโปร่งใสและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน มอบหมายหัวหน้าฝ่ายอ านวยการศึกษารายละเอียดและ 
ด าเนินการให้มีการปิดประกาศรายการอาหารและจ านวนหรือปริมาตรวัตถุดิบส าคัญท่ี 
ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ โดยพิจารณาปิด 
ประกาศเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามความเหมาะสม การแต่งตั้งกรรมการตรวจ 
รับพัสดุให้มีการหมุนเวียนสับเปล่ียนบุคลากรมาท าหน้าท่ี เว้นแต่มีข้อจ ากัดด้าน 
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว และให้ตรวจติดตามการจัดซ้ือจัดจ้าง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการท าการสุ่มตรวจ 
 

 



-๒- 

๔)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๕๕             
ลงวันท่ี๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เร่ือง หารือการท าบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของ
การไฟฟ้าและการประปา ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งท่ีตั้งงบประมาณ
อุดหนุนการไฟฟ้าและการประปา แต่ท้ังสองหน่วยงานไม่ท าบันทึกข้อตกลงในการรับ
เงินอุดหนุนดังกล่าวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ัน กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าและการประปา จึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 
๙ วรรค ๒ โดยต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว และต้อง
ให้การไฟฟ้ารายงานการด าเนินการเมื่อแล้วเสร็จด้วย                                        
๕)  ตามหนังสือท่ีกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๔๔๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑      
เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ด้วยส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า มีการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าใช้สอย โดยไม่ได้ก าหนดรายละเอียดการตราอย่างชัดเจน เพื่อน าไปใช้
ประกอบเป็นข้อมูลให้ผู้มีอ านาจอนุมัติหรือหน่วยงานก ากับดูแลใช้พิจารณา ตรวจสอบ 
และกล่ันกรองว่าค่าใช้จ่ายของโครงการและกิจกรรมน้ัน ๆเป็นภารกิจท่ีอยู่ในขอบเขต
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือไม่ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินถือปฏิบัติต่อไป  และได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมจะต้องอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีลักษณะเป็น
การให้ประโยชน์หรืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการท่ัวไป และโครงการต่าง 
ๆจะต้องตั้งงบประมาณเป็นรายโครงการและให้จัดท าร่างโครงการน้ันๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในข้ันพิจารณาของสภาท้องถ่ินและการพิจารณาของผู้
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยส่วนค าช้ีแจงการตั้งงบประมาณให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงในการตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ(ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวด
รายจ่ายอื่น) และหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

๖)  ระเบียบการบริหารบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านธวัชชัย หมู่ท่ี ๑๔                
ซ่ึงกรมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้มอบให้เทศบาลต าบลนิเวศน์ และบ้านธวัช
ชัย    หมู่ท่ี ๑๔ จะขอไปด าเนินการน้ัน ให้กองช่างประสานผู้น าชุมชนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องให้ด าเนินการตามระเบียบ โดยหมู่บ้านต้องมีการก าหนดมาตรการ การ
ด าเนินการจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการในหมู่บ้าน ในการบริหารจัดการและท าหนังสือถึง 

 
 



 -๓- 
 

เทศบาลต าบลนิเวศน์ได้รับทราบและด าเนินการต่อไป ตามระเบียบราชการและงานท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องท่ีเกินความสามารถของคณะกรรมการในหมู่บ้านก็สามารถด าเนินการขอ
งบประมาณจากเทศบาลต าบลนิเวศน์ได้ตามระเบียบราชการ 
๗)  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๒๕๙ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เร่ือง ซักซ้อมความ
เข้าใจนิยามความหมาย”งานก่อสร้าง”ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อ้างถึงหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารจัดการภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ีกค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๒ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
โดยสาระส าคัญคือการด าเนินการโดยไม่กระทบโครงสร้างหลัก 
๘)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๒๘                    
ลงวันท่ี ๖- มิถุนายน ๒๕๖๑ เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มอบหมายให้
ผู้อ านวยการกองคลังและส านักปลัดด าเนินการศึกษารายละเอียด 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   -ไม่มีกองใดแก้ไข- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
นายอาทิตย์ ศรีมงคล น าเสนอการด าเนินงานในส่วนของส านักปลัดพอสังเขป 
หัวหน้าส านักปลัดฯ  ๑. งานด้านสาธารณสุข ได้ด าเนินการบริการค่าใช้จ่ายการบริการสาธารณสุขของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนิเวศน์ ในภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน โดย
คณะกรรมการ สปสช.ได้ประชุมติดตามผู้มีสิทธิได้รับบริการ จ านวน ๑๙ ราย และ
เสียชีวิต ๑ ราย คงเหลือ ๑๘ ราย สปสช.เทศบาลต าบลนิเวศน์ได้รับเงินอุดหนุนรายละ 
๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ซ่ึงงบประมาณท่ีใช้ในการดูแลผู้ป่วยโดยผ่าน อสม.หมู่บ้าน 
๒.  ด าเนินการตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนิเวศน์ท้ังสองศูนย์และสุ่ม
ตรวจเร่ืองอาหารกลางวันเด็ก โดยท้ังสองศูนย์ด าเนินการได้ตามมาตรฐาน ไม่พบปัญหาแต่
อย่างใด 
๓.  การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียนข่ีวัวเหม็นจากประชาชนบ้านหนอง
บัว หมู่ท่ี ๙ ต าบลนิเวสน์ ได้ตรวจสอบและแจ้งเจ้าของคอกวัวให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
๔.  เร่ืองการเรียกเก็บค่าขยะมูลฝอยจากเทศบาลต าบลอุ่มเม้า ตรวจสอบงบประมาณแล้ว 
ไม่เพียงพอท่ีจะจ่าย จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาเพิ่ม และตั้งจ่ายเป็นรายเดือนต่อไป 
๕.  เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมเทศบาลต าบลนิเวศน์ สาธิตเคร่ืองลงคะแนน
เลือกตั้งให้กับนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอธวัชบุรีซ่ึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยดี 

 
 



-๔- 
     

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม  ขอเพิ่มเติมดังน้ี 
นายกเทศมนตรีฯ  ๑. เร่ืองอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสองศูนย์ ทางเทศบาลต าบลนิเวศน์น่าจะมี 

ส่วนร่วมในการก าหนดโปรแกรมอาหาร เพื่อท่ีเด็กจะได้สารอาหารครบถ้วน และถูกหลัก 
โภชนาการถึงไม่สามารถก าหนดได้ทุกวันก็เป็นบางส่วนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการของเด็กนักเรียน   
๒. เร่ืองปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและมีการจ่ายค่าท้ิงขยะมูลฝอยให้กับเทศบาล
ต าบลอุ่มเม้า ซ่ึงมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดศึกษาเก่ียวกับข้อระเบียบกฎหมายให้
รอบคอบ เพราะระหว่างเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์และเทศบาลต าบลอุ่มเม้ายังมีปัญหา
เร่ืองการบริหารจัดการขยะ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในโอกาสข้างหน้า โดยให้ศึกษาข้อมูลให้
ครบถ้วน 
๓. เร่ืองเคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้งท่ี กกต.จังหวัดร้อยเอ็ดได้น ามาสาธิตน้ัน เห็นควร
มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, หัวหน้าส านักปลัดและปลัดเทศบาลฯ ศึกษา
รายละเอียดและควรประสาน กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้และแนะน าเคร่ือง 
โดยสาธิตให้ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลนิเวศน์ได้เรียนรู้ เพราะมีข้ันตอนในการ
ลงคะแนนเลือกตั้งน้ันหลายข้ันตอน 

 

นางสาวอัจฉริยา ล าพองชาติ  ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการในส่วนความรับผิดชอบของฝ่ายอ านวยการ  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการฯ  ซ่ึงบางส่วนหัวหน้าส านักปลัดได้น าเสนอแล้ว ดังน้ี 
     ๑. เก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนโรงเรียนบ้านประตูชัย มีจ านวนนักเรียน ๔๓ คน 
  ครูและครูผู้ช่วย จ านวน ๓ คน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบัว-ดอนไผ่ มีนักเรียนจ านวน ๘ คน และ 
ครูผู้ช่วย จ านวน ๒ คน  ส่วนเร่ืองอาหารกลางวันน้ัน จะด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตามท่ีเสนอ เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสและเด็กจะได้อาหารท่ีมี
ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร 

     ๒. งานด้านบุคลากร 
-เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ บุคลากรของเรารายนางสาวบุศรา พัฒนพล- 

ศักดิ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สอบแข่งขันได้และไปบรรจุเป็นข้าราชการส่วนกลาง
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมท่ีจังหวัดยโสธร 

 

-ข้าราชการท่ีก าลังย้ายมาด ารงต าแหน่งในเทศบาลต าบลนิเวศน์สังกัดกองคลัง
ได้แก่ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุและเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  ส่วนสังกัดส านักปลัดคือ
นักวิชาการงานสาธารณสุข 

 

นางพนธภรณ์  ธงทอง   รายงานส่วนงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติในรอบเดือนท่ีผ่านมา 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง   ๑. งานพัฒนาชุมชน 

-งานแจกเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในรอบเดือนพฤษภาคม ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว     
  แต่จะมีปัญหาเบ้ียยังชีพคนพิการท่ีต้องด าเนินการน าส่งธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

 



-๕- 
 

สหกรณ์การเกษตร เกิดความขัดข้องของข้อมูลน าเข้า ท าให้เกิดความล่าช้า ผู้พิการเบิกได้
ในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบเน่ืองจากไม่เกินวันท่ี ๑๐ ของทุก
เดือน 

    -ได้รับเร่ืองด าเนินการเก่ียวกับเด็กแรกเกิดในเขตต าบลนิเวศน์ จ านวน ๔ ราย 
 -การสงเคราะห์บ้านผู้ยากไร้ โดยเป็นงบประมาณของธนาคารอาคารสงเคราะห์
จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนิเวศน์ ได้รับการพิจารณา จ านวน ๔ หลัง โดย
เป็นการพิจารณาตามเง่ือนไขของธนาคารก าหนด และด าเนินการพิจารณาเอง 

   ๒. งานทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน ๘ ราย 
๓. งานด้านสาธารณสุข มีการด าเนินการจัดอบรม จ านวน ๒ รายการคือส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้สูงอายุและการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยต้นแบบ เป็นส่วนของงบประมาณการจัด
อบรมของ สปสช.เทศบาลต าบลนิเวศน์ 
๔. งานป้องกันได้ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันประจ าปี ๒๕๖๑ แก้ปัญหาเร่ืองร้องเรียน
กอไผ่กีดขวางทางสัญจรบ้านนิคม หมู่ ๑๗ 

 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม  สอบถามเร่ืองการจัดซ้ือล้อเปลสนามและการซ่อมไฟไซเรนรถกู้ชีพกู้ภัย 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

นายพรประสิทธ์ิ รัตนวิชัย  ให้รีบด าเนินการเน่ืองจากว่ามีความส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ปลัดเทศบาลฯ 
 

นายมานพ  ศรีม่วง   ช้ีแจงในการจัดซ้ือล้อเปลสนาม เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัยได้ด าเนินจัดซ้ือแล้ว โดยการส ารอง 
หน.ฝ่ายบริหารการคลังฯ จ่ายเงินไปก่อน เน่ืองจากเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน จะเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

ของราชการอย่างเร่งด่วน 
 

นางสาวกาญจนา  ศรีภะนา  การด าเนินการของฝ่ายธุรการท่ีนอกเหนือจากการรับส่งเอกสารหรืองานเดินหนังสือ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ        ประจ าแล้ว การด าเนินงานในรอบเดือนท่ีผ่านมา 

๑. เร่ืองเว็บไชต์ สืบเนืองจากวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ ได้ประสาน 
ทีโอที สาเหตุเกิดจากระบบของทีโอที แจ้งเร่งให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการแล้วเสร็จใช้งานได้
เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน- ๒๕๖๑ และฝากเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลนิเวศน์เข้าเย่ียมชม
เว็บไซต์ได้ท่ี www.http://niwes.go.th เพื่อท่ี google.ได้จับลิงค์ได้ เน่ืองจากเทศบาล
ต าบลนิเวศน์ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่อสัญญาณลิงค์กับ google ดังน้ันจ าเป็นต้อง
เข้าไปเย่ียมชมให้มากและบ่อยๆ ตามหนังสือท่ีงานประชาสัมพันธ์ได้ท าบันทึกเชิญชวนทุก
กองไปแล้วน้ัน 
๒. การรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ มีการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์,เฟสบุ๊คและท่ีเป็น 
หนังสือราชการ ได้ด าเนินการประสานงานท่ีเก่ียวข้องช่วยเหลือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
และได้ปฏิบัติงานตามค าส่ังไทยนิยมย่ังยืนในความรับผิดชอบของอ าเภอธวัชบุรี เทศบาล
ต าบลนิเวศน์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ  

 

นายพรประสิทธ์ิ  รัตนวิชัย  ในการขับเคล่ือนระบบเว็บไซต์ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการเข้า
ปลัดเทศบาลฯ   ไปเย่ียมชมติดตามติชมเพื่อเป็นการพัฒนาต่อไป 
 

http://www.http/niwes.go.th%20เพื่อที่


-๖- 
 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม    ในการด าเนินการให้ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับรู้และ
นายกเทศมนตรีฯ    เข้าไปเย่ียมชมและติดตามเว็บไซต์ เทศบาลต าบลนิเวศน์อีกช่องทางหน่ึง 
 

นางสาวทัศนีย์  อกอุ่น      รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังน้ี  
ผู้อ านวยการกองคลัง    ๑. ด้านรายรับ 

- ประมาณการรายรับ จ านวน ๔๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท รายรับจริง  ณ วันท่ี – 
   ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน ๓๑,๔๒๖,๓๑๗.๔๓ บาท ต่ ากว่าประมาณการ จ านวน 
   ๙,๖๔๓,๖๘๒.๕๗ บาท 
   ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีสุราไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
   เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมางบประมาณท่ีได้รับใกล้เคียงกัน  

- การติดตามลูกหน้ีค้างจ่ายปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ 
       ๒. ด้านรายจ่าย  
    - จัดซ้ือตู้เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๔๖,๕๓๐ บาท 
    - ก่อสร้างร่องระบายน้ าหมู่ท่ี ๑ บ้านนิเวศน์ จ านวน ๑๗๓,๒๓๙ บาท 
    - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี ๔ บ้านท่าเย่ียม และหมู่ท่ี ๙  

   บ้านหนองบัว จ านวน ๒๒๕,๗๒๐ บาท 
       ๓. งานพัสดุ 
    - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเสือ หมู่ท่ี ๑๑ และบ้านหนองเดิด 

    หมู่ท่ี ๑๒ ยังไม่เข้าด าเนินการ ได้แจ้งหนังสือค่าปรับไปถึงผู้รับจ้างแล้ว 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าแถม หมู่ท่ี ๓ บ้านนิคม หมู่ท่ี ๕  

บ้านประตูชัย หมู่ท่ี ๗ รอผลทดสอบ ส่วนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอม
พล หมู่ท่ี ๒ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

    - ด าเนินการจัดท าเร่ืองจ าหน่ายพัสดุถังประปา ณ วัดบ้านโนนช้ีช้าง หมู่ท่ี ๘ 
๔. เตรียมข้อมูล LPA เทศบาลต าบลนิเวศน์ได้รับการตรวจวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ด้านท่ี ๓ การบริหารการเงินการคลัง มี ๕ หัวข้อ  

๑. การจัดเก็บ 
๒. การจัดท างบประมาณ 
๓. การเงินและบัญชี 
๔. งานพัสดุ 
๕. ผลสัมฤทธ์ิ 
- สุปรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลังปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม    จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนอีกไหม 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

นางสาวทัศนีย์  อกอุ่น  จะมีเป็นเงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุค่ะ  
ผู้อ านวยการกองคลัง   
 

นางกาญจนา  แป้นสุขา  ๑. ได้ด าเนินการด้านการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ดังน้ี 
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้     - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 



-๗- 
 

    - ภาษีป้าย 
    - ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 ๒. งานแผนท่ีภาษี ได้ด าเนินการส ารวจด้านภาคสนามมีการแบ่งเขต แบ่งหน้าที 
 รับผิดชอบชัดเจน เพื่อน าเข้าข้อมูลLTAX๓๐๐๐ 

    ๓. ส่วนท่ีเก่ียวของกับงานอื่น 
    - เร่ืองการขออนุญาตออกแบบก่อสร้างกองช่าง 
    - เร่ืองงานทะเบียนพาณิชย์การตรวจสอบวัดขนาดป้ายเพื่อค านวณภาษี 
    - เร่ืองการเก็บค่าขยะมูลฝอยได้ด าเนินการเก็บครบถ้วน เพราะผู้จัดเก็บต้องน าส่งเงิน 
 ทุกวันท่ี ๕ ของทุกเดือน 
    - การจัดเก็บค่าน้ าประปา ได้ด าเนินการประสานกองช่าง เพื่อด าเนินการตัดมิเตอร์ 
    - การค้างค่าน้ าประปาของหมู่๕ และหมู่๑๒ได้ท าหนังสือแจ้งทวงถามผู้ค้างช าระแล้ว 

 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม   เร่ืองการค้างช าระค่าภาษี ให้จัดเก็บประสานหัวหน้าส านักปลัดและปลัดเทศบาลฯ 
นายกเทศมนตรีฯ   ด าเนินการตามระเบียบราชการ 
 

นายพรประสิทธ์ิ รัตนวิชัย  ๑. อธิบายระบบ LTAX ๓๐๐๐ เป็นการออกแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ปลัดเทศบาลฯ    ในการด าเนินการประสานกับส านักงานท่ีดินอ าเภอธวัชบุรีเพื่อความถูกต้องของข้อมูล 

๒. การขออนุญาตปลูกสร้าง ได้ด าเนินการก ากับดูแลด้านกองช่างในการด าเนินการและ 
ให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับงานแผนท่ีภาษีด าเนินการและรายงานตลอด  
๓. เร่ืองการบริหารลูกหน้ีน้ าประปา ผลการด าเนินการส าเร็จประมาณ ๕๐% ซ่ึง
แนวทางจะได้ประสานนายกเทศมนตรีและผู้อ านวยการกองคลัง เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดเก็บลูกหน้ีค้างจ่ายค่าน้ าประปาโดยเฉพาะ เพื่อการเร่งรัดให้แล้วเสร็จ  

 

นายมานพ  ศรีม่วง  งานด้านจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง  ๑. จัดซ้ือจัดจ้างอาหารเสริมนม   

๒. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตอาหารเสริมนมให้เข้มงวด ป้องกันการ
สมยอมราคา เทศบาลต าบลนิเวศน์ไม่มีปัญหา เป็นห่วงเฉพาะคุณภาพของนม ซ่ึงถ้ามี
ปัญหาก็จะด าเนินการให้ผู้รับจ้างส่งมอบใหม่ 

    ๓. การจ าหน่ายถังน้ าประปาบ้านนิคม หมู่ท่ี ๑๗ ซ่ึงตั้งอยู่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
ได้ประสานงานกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเก่ียวกับระเบียบการจ าหน่าย ก่อนส้ิน 
ปีงบประมาณ ได้มีข้อแนะน าว่าสามารถตอบค าถามการด าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนให้ได้คือ 

              ๓.๑ ทรัพย์สินเป็นของใคร 
        ๓.๒ การด าเนินการเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลนิเวศน์หรือไม่ โดยด าเนินการคือ 

- เทศบาลต าบลนิเวศน์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพ ถ้าปล่อยท้ิงไว้ ก็จะท า 
  ให้เส่ือมสภาพ ซ่ึงจะต้องด าเนินการ 
  ๔. ครุภัณฑ์จัดซ้ือปี ๒๕๖๑ คงเหลืองานการติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่ในข้ันตอนพิจารณา 
  ของคณะกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด และเอกสารกองช่างประกอบงานโครงสร้างปี ๒๕๖๑ 

            เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว  ส่วนปัญหางานโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
            ตาเสือ หมู่ท่ี ๑๑ และบ้านหนองเดิด  



-๘- 
 

   หมู่ท่ี ๑๒ เกินก าหนดระยะเวลาน้ัน ได้ด าเนินตามระเบียบราชการ 
      ๕. ปัญหาการส่ังพัสดุช้าไม่ทันใช้งาน ขอเสนอแนวทางการด าเนินการ 
           - ต้องมีการตรวจสอบ ตรวจเช็คอุปกรณ์ เช็คสภาพ เช่น ยางรถยนต์สามารถ 

   ท าเอกสารก่อนการขออนุมัติเปล่ียนยาง ซ่ึงสามารถตรวจตรวจสภาพยางได้ 
       - ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารและท่านปลัดเทศบาลมีการประชุมลูกจ้าง เพื่อป้องกัน  
   ปัญหา เช่น วัสดุส านักงานหรือน้ ามันเช้ือเพลิงสูญหาย 

 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม   เร่ืองถังประปาหมู่บ้าน ถังแซมเปญบ้านโนนช้ีช้าง ให้ด าเนินการเหมือนบ้านนิคม  
นายกเทศมนตรีฯ   หมู่ท่ี ๑๗ จ าหน่ายออกโดยให้ผู้รับจ้างด าเนินการ เพราะถังเส่ือมคุณภาพและประชาชน 
   จะใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่าว  
 

นายธาวิน  ธงทอง   รายงานกองช่างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
ผู้อ านวยกองช่าง   เป็นผู้รายงาน 
 

นายอัชชญะ วิระษร   ๑. การด าเนินการตามโครงการพื้นฐานตามเทศบัญญัติบ้านตาเสือ หมู่ท่ี ๑๑ และ 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ   บ้านหนองเดิด หมู่ท่ี ๑๒ ได้ท าหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเน่ืองจากเกินก าหนดระยะเวลาส่วน 

  บ้านเหล่าแถม หมู่ท่ี ๓ บ้านนิคม หมู่ท่ี ๕ และบ้านประตูชัย หมู่ท่ี ๗ ได้ด าเนินการแล้ว  
  และรอผลทดสอบปูน และบ้านจอมพล หมู่ท่ี ๒ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมได้ท าหนังสือให้วิศวะรับรองอยู่ระหว่างด าเนินการรอ  
หนังสือตอบรับ 

     ๓. การประมาณราคา ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใหม่ 
     ๔. โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ท่ี ๑๗ อยู่ระหว่างแจ้งด าเนินการ 
     ๕. งานขยายเขตไฟฟ้า บ้านนิคม หมู่ท่ี ๕ และบ้านชัยคาม หมู่ท่ี ๖ มีหนังสือส่งมอบแล้ว 
     ๖. ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า การขออนุญาตปลูกสร้าง และการช้ีแนวเขตท่ีดินท่ีได้รับ 
 

นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม   ให้ตรวจสอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
นายกเทศมนตรีฯ    - ไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างบ้านนิคม หมู่ท่ี ๕ไปหมู่ท่ี ๘ บ้านโนนช้ีช้างการติดตั้งไฟฟ้าแสง 

   สว่างความถ่ีห่างแต่ละช่วงไม่เหมือนกัน บางจุดติดตั้งถ่ี บางจุดติดตั้งห่าง และ  
   ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่วนท่ีต้องฝากไว้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงต้องนับรวม เป็น 
   งบประมาณของเทศบาลหรือไม่ 

 

นายอัชชญะ วิระษร  ช้ีแจงเร่ืองไฟฟ้าแสงสว่างจากหมู่ท่ี ๕ บ้านนิคมไปบ้านโนนช้ีช้าง หมู่ท่ี ๘ จะตรวจสอบ
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ  อีกคร้ัง ส่วนท่ีฝากไว้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้นับรวมแต่อย่างใด 
 

นายพรประสิทธ์ิ  รัตนวิชัย ๑. เร่ืองซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนิเวศน์ ฝากให้
ปลัดเทศบาลฯ    ผู้อ านวยกองช่างติดตามก ากับดูแลการท างานของภาคสนามท่ีปฏิบัติงานแก้ไขความ 

  เดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
  ๒. มอบให้กองช่างติดตามเร่ืองถนนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลนิเวศน์ท่ีอยู่ในการก ากับดูแล  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้มีการเร่งรัดในการด าเนินการซ่อมบ ารุง 
  เพื่อแก้ปัญหาการสัญจรไม่สะดวกปลอดภัยของประชาชน 

     ๓. การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้กองช่างด าเนินการให้มีสมุดคุมการเบิกจ่ายการใช้งาน 
 



-๙- 
 

นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม  เสริมเร่ืองขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ เพื่อซ่อมแซม
นายกเทศมนตรีฯ  ไฟฟ้าแสงสว่าง มอบให้ท่านปลัดก ากับดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ ามันรถในการปฏิบัติงาน 
 

นางสาวปิยะนาต  กวินวงศ์ไพบูลย์   รายงานการปฏิบัติงาน  
รองปลัดเทศบาลฯ   รายงานเป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการเมื่อ  

  วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
  ๑. สาธารณสุขอ าเภอธวัชบุรีฝากประสานเร่ืองการเกิดไข้เลือดออกในเขตพื้นท่ีต าบล 
  นิเวศน์ ควรมีการพ่นหมอกควันและก าจัดยุงท่ีเป็นพาหะน าโรค 

๒. งานพัฒนาชุมชนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชาชนจาก  
เทศบาลต าบลนิเวศน์ 
๓. ปศุสัตว์ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเฝ้าระวังและให้ความรู้ประชาชน 
เก่ียวกับเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า 
๔. การตรวจประเมิน LPA เทศบาลต าบลนิเวศน์ก าหนดการเข้าประเมินช่วงบ่ายวันท่ี- 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย ซ่ึงมิติท่ี ๑ และ ๕ องค์การบริหารส่วนต าบลธวัชบุรี  
ได้รับการตรวจประเมินแล้วค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นตัวอย่างได้ 

 

นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม   สอบถามการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จปฐ.ต าบลนิเวศน์ของอ าเภอธวัชบุรี  
นายกเทศมนตรีฯ   เทศบาลต าบลนิเวศน์สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอง เพื่อน าข้อมูลจากการส ารวจมา 
   ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
 

นางพนธภรณ์ ธงทอง  ช้ีแจงข้อมูล จปฐ.ท่ีอ าเภอธวัชบุรีจัดเก็บน้ัน เทศบาลต าบลนิเวศน์สามารถเข้าไปดูข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  และน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนิเวศน์ได้ 
 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม  แจ้งเร่ืองการด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 
นายกเทศมนตรีฯ  ๐๙.๐๐ น. ในบริเวณสนามกีฬาหมู่ท่ี ๑๔ ต าบลนิเวศน์ 
 

นายมานพ  ศรีม่วง  การด าเนินการพ่นยุงและการจัดซ้ือทรายอะเบท ในขบวนการจัดซ้ือต้องมีโครงการรอง
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง  รับก่อนการจัดซ้ือ เพราะเน่ืองจากการพ่นยุงและทรายอะเบทเป็นการป้องกันการเกิดโรค  

 มิใช่มีการเกิดโรคแล้วถึงด าเนินการจัดซ้ือ 
 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายปกครองช่วยก ากับดูแลเร่ืองการด าเนินการจัดซ้ือคร้ังต่อไป 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

นายพรประสิทธ์ิ รัตนวิชัย สอบถามโครงการตามแนวพระราชด าริท่ีก าหนดในแผนพัฒนาส่ีปี 
ปลัดเทศบาลฯ 
 

นางสาวอัจฉริยา ล าพองชาติ โครงการตามแนวพระราชด าริในแผนเป็นแบบกว้าง ซ่ึงงบประมาณในแผนน้อยกว่า
หน.ฝ่ายอ านวยการ   การอนุมัติจ่าย ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาส่ีปี 
 

นายพรประสิทธ์ิ รัตนวิชัย  ฝากกองคลังสรุปรายรับ รายจ่ายก่อนปี พ.ศ.๒๕๖๑และมอบหมายรองปลัดก ากับดูแล
ปลัดเทศบาลฯ    เร่ืองการออกเทศบัญญัติภาษีป้าย ฝากหัวหน้าส านักปลัดศึกษาระเบียบการตัดต้นไม้  

  เช่นประชาชนแจ้งร้องทุกข์ให้ตัดต้นไม้ต่างๆ ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นต้นไม้ต้องห้าม  
  ๑๗ ชนิดหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาการผิดกฎหมายต่อไป 
 



-๑๐- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองอื่น ๆ 
 

นายพรประสิทธ์ิ  รัตนวิชัย เร่ืองการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อรอรับการประเมิน LPA จากจังหวัด ในการ
ปลัดเทศบาลฯ   จัดเตรียมเอกสาร ได้มอบหมายหัวหน้าส่วนก ากับเป็นแม่ทีมในการตรวจเอกสาร  

พร้อมท้ังร่วมการตรวจรับการประเมินและผู้ปฏิบัติงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ควรเข้า
ร่วมรับการประเมินด้วย 

 

นางสาวปิยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์ LPA รับผิดชอบด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๕ จากการตรวจสอบเบ้ืองต้น ข้อมูล 
รองปลัดเทศบาลฯ   เอกสารมีความพร้อม ๘๐-๑๐๐% และพร้อมรับการประเมิน 
 

นายอาทิตย์ ศรีมงคล  ส าหรับ LPA ได้รับมอบดูแลในด้านท่ี ๒ เอกสารข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ  ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลและประเมินผลคะแนนท่ีคาดว่าจะได้อีกด้วย 
 

นางสาวทัศนีย์ อกอุ่น    รับผิดชอบด้านท่ี ๓ ได้แบ่งงานในการรวบรวมข้อมูลเอกสารประกอบเบ้ืองต้น  
ผู้อ านวยกองคลัง  ข้อมูลมีความพร้อม ๘๐% จะตรวจสอบอีกคร้ัง 
 

นายธาวิน  ธงทอง  ๑. รับผิดชอบด้านท่ี ๔ มีความพร้อมพอสมควร ขาดเฉพาะรายละเอียดการ
ผู้อ านวยการกองช่าง  ตรวจสอบไฟฟ้า ซ่ึงจะมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนรับการประเมิน 

๒. ขอเสนอยืมตัวนายอาชว์ แสนจันทร์ ต าแหน่ง นักบริหารงานท่ัวไปช่วยงาน
กองช่าง เน่ืองจากนางบุศรา พัฒนพลศักดิ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนท่ีช่วย
ปฏิบัติหน้าท่ีในกองช่างสอบได้และได้ไปบรรจุงานใหม่ กองช่างจึงขาดบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า 
เสียหาย จึงขอยืมตัวนายอาชว์ แสนจันทร์บุคลากรส านักปลัดมาช่วยงานกองช่าง  

นางสาวปิยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์  ขอน าเรียนในการปฏิบัติงานกองช่าง ซ่ึงมีผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ เป็นพนักงาน
รองปลัดเทศบาลฯ   จ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าท่ีอยู่แล้ว ถ้าขอยืมตัวบุคลากรส านักปลัดไปช่วย 

ปฏิบัติงานในส่วนกองช่าง ก็อาจเป็นการท างานท่ีทับซ้อนกับส่วนงานท่ีมีอยู่แล้ว  
-ไม่มีมติในท่ีประชุม- 

 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม  เร่ืองโครงการจิตอาสาช่วงเดือนสิงหาคม ฝากหัวหน้าฝ่ายอ านวยการประสานงาน
นายกเทศมนตรีฯ  กับอ าเภอเก่ียวกับรายละเอียดและงบประมาณ 
    --มีเจ้าหน้าท่ีท่านใดมีเร่ืองเพิ่มเติมหรือไม่ 
ท่ีประชุม   -ไม่มี- 
              ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๙ น. 

 

 

                 (ลงช่ือ)..................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
( นายมงคล  แก้วพินึก ) 

เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 

   
    (ลงช่ือ)...................................................ผู้ตรวจสอบ 

( นายพรประสิทธ์ิ  รัตนวิชัย ) 
  ปลัดเทศบาลต าบลนิเวศน์ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

    


