
ส าเนารายงานการประชุม    

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง     

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2563    

วันที่    11   เดือน  กันยายน  2563   

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง      

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   ปิดประชุมเวลา   11.30 น .   

ผู้เข้าประชุม 

1. นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาล 

2. นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

3. นายสมศักด์ิ  จิตประจง ผู้อ านวยการกองช่าง 

4. ว่าที่ ร.ต.สบืศักดิ์ ปัญโญ  นิติกร 

5. สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายภัทรพงศ์  จันทรต๊ิ์บ สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นางรพีพรรณ  สุริยานรากร รองประธานสภาเทศบาล 

8. นางพวงทอง  เครอืยศ หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ 

9. นางสริิรัตน์  แสงสิงห์ นักวิชาการพัสดุ 

10.นางแก้วเรือน  นนเทศา สมาชิกสภาเทศบาล 

11.นางศิริกานต์  บุญสม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

12.นางอุชญา  นวรัฐ  ครูผู้ดูแลเด็ก 

13.นายวุฒิกร  วิกรมโยธิน นักทรัพยากรบุคคล 

14.นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร หัวหน้าฝุายธุรการ 

15.นายวิรัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ 

16.นางล าดวน  ผดุงกิจ  หัวหน้าฝุายอ านวยการ 

17.นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี  เจ้าพนักงานธุรการ 

18.นางสาววรนิทร มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

19.นายจีระพันธ์  สุอินไหว สมาชิกสภาเทศบาล 

20.นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล เจ้าพนักงานธุรการ 

21.นางชิณากานต์  เจริญสุข นักวิชาการศึกษา 

22.นางสาวอรทัย  โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ   

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ    ณิยกูล  ปลัดเทศบาลต าบล

สันปุาตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันปุาตอง   ท าหน้าที่ประธาน       

ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ   

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

นายสักการ  ณิยกูล  1. การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นทั่วประเทศ  มีผลกระทบกับท้องถิ่นพอสมควร  

อาจมีบางโครงการของเทศบาลที่ไม่ไดด้ าเนนิการเน่ืองจากไมม่ีงบประมาณในการ

ด าเนินการ  ส าหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลก็ได้ยืมเงินสะสมทดรอง

เบิกจ่ายก่อนเพราะรัฐบาลยังไม่มีงบประมาณ ซึ่งจะโอนเงินคืนมาเมื่อมี 

งบประมาณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งถึงขั้นต้องปลดพนักงานจ้าง

ออกเพราะไม่มีงบประมาณจ้าง  ส าหรับเทศบาลต าบลสันปุาตองงบประมาณ 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานรวมแลว้ประมาณห้าล้านกว่าบาท           เงินงบประมาณ

ที่ สามารถจ่ายได้  ประมาณหกล้านกว่าบาท  ส าหรับรายละเอียดจะขอนัด

ผู้อ านวยการกองร่วมประชุมเพ่ือหารือเร่ืองการบริหารงบประมาณในล าดับตอ่ไป  

  2. สภาเทศบาลได้ก าหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3   คร้ัง

ที่  2   ในวันที่  14 กันยายน  2563   เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลต าบลสันปุาตอง และในวันเดยีวกันเทศบาลต าบลร้องกวาง ได้ขอทัศนศึกษาดู

งานชมรมผู้สูงอายุ   ณ  สมาคมพ่อค้าสันปุาตอง  จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ในเดือนกันยายน พ.ศ.2563  ได้มอบหมายให้  นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน   

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เข้าร่วมประชุมแทนเน่ืองจากติดภารกิจ ขอให้หัวหน้า

ส านักปลัดได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  ตามที่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563  

ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอสันปุาตอง   มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

1. มาตรการการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)    
โดยให้ผู้ประกอบการ  ร้านอาหาร ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ       ใส่

แมส  มีเจลแอลกอฮอล์  และจัดให้มีระยะห่าง  เช็ดท าความสะอาด

บริเวณร้าน  มีบันทึกการท างานภายในร้าน  เ พ่ือให้สามารถ 

ตรวจสอบได ้ โดยให้เวลาผู้ประกอบการด าเนินการ  1 เดือน และหากมี

การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดจะด าเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป 



2. โครงการจิตอาสา  ได้มีการอบรมให้ครบทุกอ าเภอเรียบร้อยไปแล้ว  

และมีการจัดต้ังโรงเรียนจิตอาสาที่กองบิน 41   ส าหรับหมวกของ    

จิตอาสาจะมีการเปลี่ยนเป็นสีมว่งเหลอืง และจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

3. การรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ ช่วยเหลือนักศึกษาที่ตกงานหรือไม่มี

งานท า  โดยรับสมัครอ าเภอละ  22  คน  ในวันที่   1 – 15  

กันยายน  2563  ฝากเทศบาลไดป้ระชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักศึกษา

ในพ้ืนที่ไดรั้บทราบด้วย  ซึ่งเทศบาลไดป้ิดประกาศและประชาสัมพันธ์

ทางเสยีงตามสายของเทศบาลเรียบรอ้ยแล้ว 

4. ส านักงานพัฒนาชุมชน  แจ้งอบรมการจัดเก็บข้อมูล  โดยให้เจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมแห่งละ  1  คน  เทศบาลจะส่งนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

5. แจ้งประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสนิค้าบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอ  สัน

ปุาตอง  โดยจะมีตลาดนัดให้ประชาชนน าสนิค้ามาจ าหน่าย     ทุกวัน

พฤหัสบดี  ขยายเวลาจ าหน่ายสนิค้าไปจนถึงสองทุ่ม 

6. พัฒนาการอ าเภอสันปุาตองจะรื้อศาลาหน้าส านักงานออก  

7. โรงพยาบาลสันปุาตอง  แจ้งเร่ืองการระบาดของโรคไข้เลือดออก  

โดยมีผู้ติดเชือ้  จ านวน  31  ราย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนสงิหาคม 2563    

ประชุมเมื่อวันที่  5  สิงหาคม   2563  

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือนสิงหาคม

พ.ศ.2563   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วน้ัน ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนสิงหาคม  

พ.ศ.2563  ประชุมเมื่อวันที่  5  สงิหาคม  2563   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

    -ไมม่-ี 



ระเบียบวาระที่  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.1  สถานการณ์ของโรคระบาดในพ้ืนที่ 

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับสถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ที่  พบว่ามีผูติ้ดเชือ้ไข้เลือดออก  

2 ราย  อาศัยอยู่หมู่  10 และหมู่  9 ต าบลยุหว่า  ขอให้ทุกท่านได้ระมัดระวัง

เร่ืองการระบาดของโรคด้วย  ทราบว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ปุวยเป็นโรคไข้ชิคุน

กุนยาขอให้ทุกท่านได้ระมัดระวังด้วย  ให้ตรวจสอบน้ าขังในบ้านด้วยเพ่ือปูองกัน

การเกิดใหม่ของยุง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 กองการศึกษา 

5.2 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นส าหรับเด็กและเยาวชน   ณ  หมู่บ้านมหัศจรรย์ดินย้ิมป่าตาล  อ าเภอ

หางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  สรุปค่าใช้จา่ยโครงการสง่เสริมการเรียนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น ส าหรับเด็ก

และเยาวชน  ในวันที่  7  สงิหาคม  2563  ดังนี้ 

รายการจัดซื้อและจัดจ้าง 

1. จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น  ดนิเหนียว , ส ีฯลฯ   

เป็นเงิน   3,000.- บาท 

2. จัดจ้างรถโดยสาร จ านวน 3 คันๆ ละ 500 บาท   

      เป็นเงิน   1,500.-  บาท 

รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง   เป็นเงิน  4,500.- บาท 

รายการเงินยืม 

1. ค่าจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (มือ้กลางวัน) จ านวน 51 คนๆ ละ 60 บาท

      เป็นเงิน   3,060.- บาท 

2. ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า,บ่าย) จ านวน 51 คนๆ ละ 50 บาท

      เป็นเงิน   2,550.- บาท 

 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 500 บาท  

      เป็นเงิน     3,000.- บาท 

รวมรายการเงินยืม เป็นเงิน   8,610.- บาท 



รวมค่าใช้จ่าย 13,110.- บาท  ต้ังงบประมาณไว้15,000.-บาท    

ใช้ไป13,110.-บาท  คงเหลอื 1,890.-บาท 

นายสักการ ณิยกูล  เป็นโครงการที่ เป็นประโยชน์   เป็นศิลปะของพื้นบ้านทางเชียงใหม่        

ให้ความรูแ้ก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   กองช่าง 

   5.3 ค าร้องจากประชาชนที่ขอให้เทศบาลด าเนนิการต่าง ๆ  

นายสมศักด์ิ  จิตประจง  ในเดือน  สิงหาคม  2563  กองช่างได้รับค าร้องจากประชาชนขอให้

ด าเนนิการต่าง ๆ  ดังนี ้

1. ตัดก่ิงไม้  บรเิวณสายไฟของการไฟฟูา  ซึ่งตามสภาพพืน้ที่จะเป็นเครือ

เถาวัลย์ขึ้นพันสายไฟ  โดยกองช่างไดจ้ัดส่งเรื่องไปยังการไฟฟูาซึ่งการไฟฟูามีการ

จ้างเหมาบุคคลเพ่ือด าเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่อยู่ใกล้กับเสาไฟฟูา  และ

เจ้าหน้าที่กองชา่งไมม่ีเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบัตงิานประกอบกับอาจเกิดอันตราย

ต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 

  2. ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณซอยไปรษณีย์  กองช่างได้ด าเนินการจัดส่งไป

หมวดการทางสันปุาตองเรียบรอ้ยแล้ว  และได้จัดส่งเร่ืองให้อ าเภอทราบเห็นควร

พิจารณาตอ่ 

  3. มีประชาชนได้เข้ามาขอติดต่อขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เน่ืองจาก

เกิดอุบัตเิหตุในพ้ืนที่  จ านวน  2 – 3 ราย   

และกองช่างยังได้ประสานงานไปกองต่าง ๆ เพ่ือช่วยด าเนินการตาม     

ค าร้องที่ประชาชนแจ้งมา  หากเป็นเรื่องของกองช่างก็จะด าเนินการเอง แต่หากมี

ภารกิจงานใดที่เกี่ยวเน่ืองกับกองงานอื่นก็จะส าเนาแจ้งกองงานที่ เกี่ยวข้อง

พิจารณาด าเนินการต่อไป 

4. พ้ืนที่  19 ไร่ของเทศบาล  ดูทศิทางว่าน้ าไหลไปทางใด  ได้ประสานไป

ยังชลประทาน  กลุ่มผู้ใช้น้ า  เพ่ือพิจารณาชว่ยแก้ไขปัญหา   

นายสักการ  ณิยกูล  และได้รับโทรศัพท์จากประชาชนชุมชนช่างกระดาษ  และกองช่างได้เข้า

ดูแลและแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยแล้ว  และได้ประสานงานกับชลประทานให้

พิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 



 กองคลัง 

 5.4  สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  

เมื่อวันที่  31 สิงหาคม  2563  งานการเงินและบัญชี 

นางพวงทอง เครอืยศ  ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของงบประมาณ 2563  ส าหรับสถานะ

ทางการคลังค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะรายได้ของเทศบาลลดลง ต้ังงบประมาณ

ไว้  56 ,699 ,500 . -บาท   ปั จจุ บั น ได้ รั บ จั ดส ร รงบประมาณเ พี ย ง  

49,097,360.97 บาท  ในปีงบประมาณนี้เป็นการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ท าให้

เงินรายได้ของเทศบาลลดลง  โดยรัฐบาลแจ้งว่าจะจัดสรรให้ในส่วนที่ขาดแต่ก็ยัง

ไมไ่ด้รับการจัดสรรแตอ่ย่างใด  หลาย ๆ ท่านอาจสงสัยว่าเหตุใดถึงต้ังรายได้ภาษี

ไว้  1,100,000.-บาท  เน่ืองจาก มีรายช่ือลูกค้า  1,100  คน  การจัดเก็บก็

ใกลจ้ะครบแล้ว รายได้ตอนนี้สามแสนกว่าบาท  ต้ังไว้  1,100,000.-บาท รัฐบาล

แจ้งให้เก็บตามยอดรายเก่า ถ้ายอดสูงกว่าปีที่ผ่านมาให้เก็บ 25% ปีที่สอง 50 %   

ปีที่สาม 75% ปีที่สี่ 100 % ต่อมามติคณะรัฐมนตรีแจ้งให้เก็บเพียงแค่ 10 %  

จึงท าให้ยอดที่เก็บได้มเีพียงสามแสนกว่าบาทจากเดิมสามลา้นห้าแสนบาท  ท าให้

รายได้หายไป   

ส าหรับรายได้ล่าสุดต้ังไว้สองล้าน  ได้มา   1,400,000.-บาท  ติดลบ

ทุกรายการ รายได้หมวดอื่น ๆ ก็ติดลบหมด ภาษีจัดสรรต้ังไว้ 25,000,000.-บาท  

ได้รับจัดสรร  20,395,500.-บาท ติดลบไปห้าล้านห้า   

  กองคลังได้แจ้งเวียนหนังสือไปแต่ละกอง  มีเงินสะสมที่สามารถใช้ได้

จ านวนหกล้านกว่าบาท  และมีรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้จ านวนสิบ

สองล้านบาท  จะมีปัญหาเร่ืองการกันเงินงบประมาณในสิ้นปีงบประมาณ

เน่ืองจากแต่ละกองได้แจ้งกันเงินไว้แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ รายจ่ายสูงกว่ า

รายได้  ในวันที่ 30 กันยายน  2563  กองคลังจะต้องกันเงินงบประมาณจึงขอ

แจ้งให้ผู้อ านวยการกองแต่ละกองได้อยู่ท างานร่วมกับกองคลังเพ่ือจัดล าดับการ

กันเงินงบประมาณว่าสมควรจะกันเงินงบประมาณรายได้ใดไว้ ให้แต่ละกองได้จัด

เรียงล าดับความส าคัญของรายการที่ขอกันเงินไว้  ในปีที่ผ่านมามีเงินงบประมาณ

เข้ามาเวลาหน่ึงทุ่มของวันที่ 30 กันยายน 2562  และในปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเงิน

งบประมาณเข้ามาอีกหรือไม่ อย่างไร จึงขอให้ทุกกองงานได้อยู่เพ่ือคัดเลือก

โครงการในวันสุดทา้ยของปีงบประมาณตอ่ไป   

  ปัญหา การแตง่ต้ังเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เดมิที่ผ่านมาในการปฏิบัติจะ

ให้ปลัดเทศบาลเป็นผูก้ าหนดว่าโครงการไหนจะให้ใครเป็นผู้ตรวจรับ  แต่ปัจจุบัน 

ตรวจรับพัสดุ ตรวจงานจ้าง  เปิดซอง ฯลฯ งานพัสดุเป็นผู้แต่งต้ังและท าค าสั่ง



แต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ และน าไปให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังทราบและถือปฏิบัติ  

ปัจจุบันงานพัสดุก็ได้แต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆก็จะมีเสียงบ่นว่า  ไม่รู้ระเบียบ  

ไมม่ีความรูเ้ร่ืองงานก่อสร้าง เกิดความล าบากในการปฏิบัติงาน  และปัจจุบันก็มี

เร่ืองค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่าง ๆ เข้ามาดว้ย ส าหรับปีงบประมาณ  2564   

ขอให้แต่ละกองได้ก าหนดรายช่ือมาให้งานพัสดุเพ่ือด าเนินการแต่งต้ังจะได้ไม่มี

ปัญหาในการ  แตง่ต้ังต่อไป 

นางสริิรัตน์ แสงสิงห์  งานพัสดุ กองคลัง มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี   

1. เ ร่ืองขอให้แจ้งพนักงานจ้างเหมาบริการของแต่ละกองทราบ           

ให้เตรียมหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 161   ขอให้ส่งให้งานพัสดุภายในวันที่ 1 

ตุลาคม  2563  ก่อนเวลา  12.00 น. 

2. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  งานพัสดุขอรับเอกสารภายในวันที่ 15  

กันยายน  2563  

3. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี   จะมีหนังสือแจ้งเวียนไปแต่ละกองอีก  

คร้ัง  ขอให้แต่ละกองส ารวจรายการครุภัณฑ์ที่ช ารุด โดยส่งให้งาน

พัสดุภายในวันที่  22 ตุลาคม  2563      

4. แจ้งแผนการจัดซือ้จัดจ้างปี 2564 และที่กันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน  

ของปี 2562 – 2563 กรณีที่วงเงินเกินห้าแสนให้ใส่ระยะเวลา

ด าเนินการมาด้วย ให้ส่งงานพัสดุภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 

และแผนจัดหาพัสดุ ผด.1 สง่ภายในวันที่  16  ตุลาคม 2563  

5. เร่ืองการเติมน้ ามันของรถเทศบาลต าบลสันปุาตอง  ขอให้แต่ละกอง

ได้น ารถส่วนกลางไปเติมน้ ามันได้จนถึงวันที่  21  กันยายน 2563  

หากมีกรณีเรง่ด่วนขอให้ติดต่องานพัสดุ กองคลังต่อไป 

6. ค่าถ่ายเอกสารขอให้ถ่ายเอกสารได้จนถึงวันที่ 18 กันยายน  2563  

หลังจากน้ันขอให้ยกยอดไปงบประมาณหน้า 

7. โครงการก่อสร้างบ้านยายแก้ว  นัดผู้รับจ้างท าสัญญาในวันนี้และมี

เงินประกันสัญญา  2,000.-บาท  ซึ่งผู้รับจ้างมีปัญหาเร่ืองการ

วางเงินประกันสัญญา  โดยงานพัสดุได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วว่า

ต้องมีการวางเงินประกันสัญญาหากด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะเบิก

เงินประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้าง  จึงท าให้ผู้รับจ้างก็ไม่อยากรับงานน้ีแล้ว  

ไมท่ราบว่าจะแก้ไขปัญหานีไ้ด้อยา่งไร 

สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  ผู้รับจ้างได้ประสานงานมาว่าขอหักจากวงเงินจ้างเหมาได้หรอืไม่ 



นางสริิรัตน์ แสงสิงห์  กรณีดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้   และอยากให้ผู้รับจ้างรีบมา

ด าเนนิการภายในก าหนด มิเชน่น้ันอาจต้องเป็นผูท้ิ้งงานได้  

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายสักการ  ณิยกูล  เน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลได้ รับเงินงบประมาณ

จากรัฐบาลไม่ครบตามประมาณการ  ในวันที่  16 กันยายน  2563  ขอเชิญ

ผู้อ านวยการกองแต่ละกอง  ได้ร่วมประชุมเพ่ือเรียงล าดับความส าคัญของ

โครงการ/งาน ที่จะต้องด าเนินการและกันเงินไว้ในปี 2563 

  งานพัสดุ ได้มาหารือเร่ืองปัญหาการตรวจรับงาน  ซึ่งโครงการที่ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ใช้เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณใช้เวลาถึง  

2   เดือนกว่าจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง  มีปัญหาเกือบทุกโครงการ  ซึ่งท าไมถึง

ปลอ่ยเวลาถึงสองเดือนกว่าจะเบิกจ่ายเงิน  ขั้นตอนช้าเพราะการด าเนินการของ

เทศบาล  ปีที่น้ีมีการก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบ ข้อ 10 ซึ่งระบุว่า จะเบิก

จ่ายเงินต่อเมื่อได้รับผลทดสอบวัสดุ  อาจเน่ืองจากคณะกรรมการอาจไม่ทราบ

เร่ืองระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ 

พ.ศ.2560  ซึ่งในระเบียบได้ก าหนดไว้อยา่งแน่ชัดแล้ว  

  แนะน าว่ากรรมการตรวจการจ้างต้องมีการประชุมพื้นที่เพ่ือตรวจพบ

ปัญหาไมก่ารดองงาน เพราะท าให้ช้าไปทั้งกระบวนการ  ตอนนี้ทราบว่าผู้รับจ้าง

หลาย ๆ ราย ไม่อยากร่วมงานกับเทศบาลต าบลสันปุาตองแล้ว  เพราะว่ามีการ

เบิกจา่ยงบประมาณที่ช้ามาก  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

 5.5 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย โฮตา  ค่าไฟฟูาประจ าเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2563 

 ใช้ไป  14,895.08  หน่วย   เป็นเงิน   69,994.29  บาท  

  ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2563  

ใช้ไป  27,592.40  บาท   

 ค่าน้ าประปา  เดอืนสงิหาคม  2563  

ใช้ไป  10,230.-บาท   

ที่ประชุม   รับทราบ  

 



นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร 1.  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบกลางของ อปท. INFO ระบบใหม่  

ตามที่ ฝุายธุรการได้แจ้งเวียนทุกกอง ขอความร่วมมือแจ้งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    

เร่งด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางของ อปท. หรือ INFO ระบบใหม่น้ัน 

จากการตรวจสอบข้อมูล  ณ  วันที่ 10 กันยายน 2563  ยังมีขอ้มูลบางดา้นที่ยัง

ไมไ่ด้ด าเนินการบันทึกข้อมูลและบางด้านกรอกข้อมูลยังไม่ครบ  ขอให้แต่ละกอง

ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลให้แลว้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  ด้านไหน

ที่ไม่มีข้อมูลขอให้แจ้งฝุายธุรการด้วย  เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของเทศบาล

จะต้องตรวจสอบและรับรองข้อมูลก่อนที่จะส่งให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่รับรองต่อไป  ซึ่งการบันทึกข้อมูลในระบบ INFO นี้ ก็เป็นตัวชี้วัดหน่ึงของ

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการของ อปท.หรือ LPA ประจ าปี 

  2. แนวทางการประเมินผู้บ ริหารท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ.2563  ตามที่กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งการปรับแนวทางการ

ประเมินผู้บ ริหารท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยส า นักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  หรือ กพร. ได้แจ้งยกเว้นการประเมิน

ผู้บริหารท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  2563  จากรอบการประเมินที่  1           

(1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) โดยเปลี่ยนให้เป็นการประเมินทั้งปีแทน  

ก็คือ (1  ตุลาคม 2562  ถึง  30 กันยายน 2563)  ซึ่งในปีนี้ได้ก าหนดให้น า

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ

โควิด 19 มาเป็นประเด็นในการประเมินดว้ย 

  ซึ่งฝุายธุรการ ได้ส าเนาเอกสารแนวทางทางประเมินผู้บริหารท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ 2563  ให้กับทุกองไปแลว้นัน้  ก็ขอความร่วมมือแต่ละกอง

ได้ตรวจดูข้อมูลในแบบประเมินแต่ละประเด็นที่จะประเมินว่ามีการประเด็นไหน

หรือข้อใดที่อ ยู่ในความรับผิดชอบของท่านบ้าง  ขอให้จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการประเมิน  สง่ให้กับฝุายธุรการเพ่ือรวบรวมข้อมูลน าเสนอคณะท างาน

ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินในระดับอ าเภอต่อไป  ทั้งนี้ ทางอ าเภอสัน

ปุาตองยังไมไ่ด้ก าหนดวันที่จะตรวจประเมินมา  แตใ่นหนังสือสั่งการจากจังหวัดให้

อ าเภอรายงานผลการประเมินให้จังหวัดภายในวันที่  20  ตุลาคม  2563  จึงขอ

ความรว่มมือแต่ละกองงานได้เตรียมความพร้อมและจัดเตรียมเอกสารไว้แต่เน่ิน ๆ 

เพ่ือรอรับการประเมินจากอ าเภอต่อไป  และหาก ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

ประเมิน  ขอให้ติดต่อมายังฝุายธุรการได้ 



นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  โครงการในหมวดค่าใช้สอยและหมวดเงินอุดหนุน ขอให้แต่ละกองงานที่   

มีโครงการในหมวดดังกลา่วได้จัดส่งโครงการให้ฝุายแผนงานและงบประมาณเพ่ือ

รวบรวมจัดส่งให้อ าเภอสันปุาตองทราบต่อไป 

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับเร่ืองงบประมาณที่ต้ังไว้ส าหรับการเลอืกต้ัง  ได้ประสานกับอ าเภอ

ทราบแล้ว และอ าเภอก็รับทราบ   การที่เทศบาลต้ังไว้  200,000.-บาท  ก็ไม่

ขัดข้องแต่อยา่งใด  แตบ่างแห่งต้ังไว้น้อยเกินไปก็ต้องน าเอกสารไปแก้ไขให้ถูกต้อง

ตามระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ   

   5.6 สรุปค าร้องจากประชาชน  (งานนิติการ)   

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ  1. ได้รับเร่ืองราวร้องทุกข์จาก  นายชัชวาล  วงค์แปง  ย่ืนค าร้องขอให้

เทศบาลได้ตรวจสอบน้ าท่วมขังบริเวณด้านทิศใต้ของที่ดิน 19 ไร่ของเทศบาล    

ได้ประสานกับสบิเอกสุวัธชัย  กลอบค า  เรียบรอ้ยแล้ว 

  2. เร่ืองการไดรั้บความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด  โดยงานนิติการร่วมกับ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยการน ามาขังไว้

ภายในส านักงานเทศบาลต าบลสันปุาตอง  แต่ได้มีผู้ขออุปการะสุนัขดังกล่าวไป

เรียบรอ้ยแล้ว 

นายสักการ  ณิยกูล  ตามกฎหมายใหม่น้ีได้มอบอ านาจให้เทศบาลเป็นผูดู้แลเร่ืองปัญหาสุนัขจร

จัดในพ้ืนที่  ต่อไปเทศบาลอาจต้องจัดหาที่ไว้ส าหรับสุนัข แมวจรจัดที่ได้รับการ

ร้องเรียนจากประชาชน 

ที่ประชุม   รับทราบ   

5.7 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2563 

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ   ตามที่งานนิติการ ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย

แก่ประชาชน พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2563 โดยได้รับความ

อนุเคราะห์วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่      และวิทยากร

จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดเชียงใหม่  ค่าใช้จ่ายใน

การอบรมทั้งสิน้  13,700.-บาท   

ที่ประชุม   รับทราบ   



5.8 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของ

พนักงานดับเพลิง  ประจ าปีงบประมาณ  2563  เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  

2563  (งานป้องกันฯ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  โครงการฝึกอบรมทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง 

ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม 

2563  ต้ังงบประมาณไว้   15,000.-บาท  (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

รายละเอียดดังน้ี 

- ค่าอาหารกลางวัน – อาหารว่าง 50 คน ๆ เป็นเงิน 6,500.-บาท 

- ค่าแก๊ส จ านวน  2 ถัง               740.-บาท 

- ค่าวิทยากร      5,400.-บาท 

รวมงบประมาณ            12,640.-บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ เร่ืองการจ้างเหมาบริการ  ขอให้ตรวจสอบก่อนว่าสามารถจ้างเหมาใน

กรณีใดงานใดได้บ้าง ขอให้แต่ละกอง/งานได้พิจารณางานก่อนด าเนินการขอ

อนุมัติด้วย  เพราะหากมีการจ้างเหมาไม่ตรงหรือไม่ถูกต้องและเร่ืองดังกล่าวได้

ผ่านมาถึงงานนิติการ  ก็จะต้องทักท้วงให้ถูกต้องตามระเบียบตอ่ไป  ที่ผ่านมางาน

จ้างเหมาของกองการศึกษาจะไมไ่ด้ผ่านแฟมูมายังงานนิติการ 

นายสักการ  ณิยกูล  ต่อไปการจ้างเหมาต่าง ๆ ให้งานนิติการได้ตรวจสอบเอกสารเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องทุกครัง้   

  ยังมีประเด็นเร่ืองการลาของพนักงานจ้างเหมาบริการว่าสามารถลาได้

หรือไมน้ั่น  ในสัญญาจา้งก็ไม่ไดร้ะบุไว้ หากจะหยุดก็ต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบ

เพ่ือพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป 

นางพวงทอง  เครอืยศ  ขอให้ได้พิจารณาหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการลาของพนักงาน

จ้างเหมาจะได้ถอืปฏิบัตไิว้เป็นกรณีต่อไป   

นางชิณากานต์  เจริญสุข กรณีของพนักงานจ้างเหมากองการศึกษา  ได้ลาปุวยเน่ืองจากปุวยเป็นไข้

ชิคุนกุนย่า ได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  กองการศึกษาจึงได้ให้มาท างานใน

วันเสาร์ อาทิตย์ แทนวันที่ลาปุวย  ขอให้ก าหนดมาตรฐานไว้ให้ชัดเจนเพ่ือถือ

ปฏิบัตต่ิอไป 

 



นางพวงทอง  เครอืยศ  กรณีดังกล่าว  ในสัญญาระบุให้มาปฏิบัติงาน  365 วัน กล่าวคือท างาน

ทั้งปีไม่มีวันหยุด  แล้วให้มาท างานชดเชยในวันเสาร์ อาทิตย์ก็ไม่เป็นผล  เพราะ

รายจ้างเหมาดังกล่าวตอ้งมาปฏิบัติงานทุกวันอยู่แลว้  และในลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คือให้ดูแลอาหารของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   แต่ให้มาท างานในวันเสาร์

อาทิตย์ก็ไม่ถูกต้องเพราะในวันดังกล่าวไมม่ีเด็กนักเรยีนแตอ่ย่างใด 

นายสักการ  ณิยกูล  ในการเจ็บปุวยของพนักงานจ้างเหมาก็เคยมีมาก่อน  เช่น จ้างเหมาของ

กองช่างที่เจ็บปุวยก็ต้องยกเลกิสัญญาจ้างไปรักษาตัวจนกว่าจะหายด ีแล้วค่อยมา

ท างานใหม่ และสัญญาจา้งเหมาของแตล่ะกองให้งานนิติกรตรวจสอบก่อนทุกครัง้ 

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน  ขอสอบถามที่ประชุมกรณีการลาของพนักงานจ้างเหมา   ว่าลาปุวยได้ กี่

วัน  และต้องหักเงินทุกกรณีหรือไม่ 

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ กรณีจ้างเหมาบริการจะไม่สามารถลาได้ตามสัญญาจ้างเหมาแรงงานที่

ท าไว้กับเทศบาล  

นางพวงทอง  เครอืยศ  ส าหรับพนักงานจ้างของเทศบาล  ขอให้เตรียมหลักประกันสัญญาตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ  โดยวางหลักประกันสัญญาเป็นเงิน

สดคนละ   4,800.-บาท  พร้อมอากรแสตมป์ 

นายสมศักด์ิ  จิตประจง  เร่ืองการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่งานพัสดุได้กล่าวไว้ในระเบียบ

วาระที่  5.4   ในความเห็นสว่นตัวอยากจะฝึกน้อง ๆ พนักงานให้ได้รู้งานในหลาย 

ๆ ด้าน  เ ช่น  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการพิจารณา  

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  เพ่ือเป็นการฝึกพนักงานรุ่นใหม่ ๆ ให้ได้มี

ความรู้ ความสามารถและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในอนาคต โดยปกติจะมี

คณะกรรมการจ านวน  3  ท่าน   คือประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก 2 

ท่าน  โดยจะให้กรรมการทั้งสองท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ  โดยงานพัสดุ

เป็นฝาุยประสานงานและรายงานให้นายกฯ ทราบต่อไป   ในปีงบประมาณ 2564  

ควรก าหนดไว้ว่าจะให้ใครรับหน้าที่อะไร  บางคนที่ได้รับการแต่งต้ังไปแล้วอาจมี

ความกลัว  เช่น กลัวว่าจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้  กลัวอ านาจสั่งการไม่ชอบโดย

กฎหมาย  เพราะฉะน้ันพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านจ าต้องรู้กฎหมายและศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานให้แนชั่ดเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัตหิน้าที่

อย่างเคร่งครัดต่อไป  ในสว่นตัวหากไดรั้บการแต่งต้ังหรือมอบหมายงานใด ๆ จาก

นายกเทศมนตรีสามารถปฏิบัติได้ทุกอย่าง หากเห็นว่า มีเหตุหรือข้ออันใดที่ไม่

ถูกต้องก็จะท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาสั่งการ   

นายสักการ  ณิยกูล  การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการจ าเป็นต้องทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัตงิาน  จะอ้างว่าไมรู้่ระเบียบ ไม่รู้กฎหมายไม่ได้  ดังเช่นที่ข้าพเจ้าได้ร่วม



เป็นคณะกรรมการตรวจประ เมินฯ ตัว ชี้วั ดหัวข้อการเข้ า รับการอบรม             

โดยกล่าวว่าได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมและได้น าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับ

บุคลากรในองค์กรได้รับทราบหรือไม่  และให้จัดท าเอกสารแนะน าในงานต่าง ๆ 

เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  การรับช าระภาษี การรับช าระค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ  หรือหากใครไปอบรมในเร่ืองใดก็น ามาแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนก็ได ้ 

เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน 

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน  ขอหารือการไปร่วมงานรัฐพิธี   เดิมที่ ได้ก าหนดไว้คือ ส านักปลัด           

ไปร่วมงานพร้อมกับกองคลัง  และกองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ      

ไปพร้อมกัน   แต่เห็นว่าส านักปลัดและกองคลังจะมีบุคลากรมากกว่า  ในวันน้ี    

จึงขอหารือที่ประชุมว่าหากจะเปลี่ยนทีมใหม่ ดังนี้ 

ชุดที่  1   ส านักปลัดและกองสาธารณสุข 

ชุดที่  2   กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา 

โดยชุดที่  1   ให้ไปร่วมงานรัฐพิธีในวันที่  13  ตุลาคม  2563  ต่อไปก็

สลับไปตามล าดับ  ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้จะจ ากัด

บุคลากรไปร่วมพธิีเนื่องจากปูองกันไวรัสโคโรน่า 2019 อีก หรือไม ่ ซึ่งจะประสาน
ให้ทราบต่อไป 

นายสักการ  ณิยกูล  การร่วมงานรัฐพิธต่ีาง ๆ น้ัน  ขอให้ผู้อ านวยการกองแต่ละกองได้ไปร่วม

พิธทีุกคร้ัง  

  ฝากงานให้ นายจีระพันธ์  สุอินไหว  ได้ประสานงานในเร่ืองรถกู้ชีพกับ

งานนิติการต่อไป 

นายสักการ  ณิยกูล  ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม    ไมม่ ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.30  น. 

        

 (ลงช่ือ)         อรทัย     โฮตา        ผู้บันทึกประชุม 

                 (  นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

 

 (ลงช่ือ)  จีราวัจช์   มงคลชีวาพร      ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

            (   นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร   )  
 


