
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผล 
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
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รายชื่อคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
 

1. นายไพโรจน  ตั้งไพโรจนวงศ ตําแหนง (ผูทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ 
2. นายอุดร  พิมพในเมือง ตําแหนง (ผูทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 
3. นายสมบัติ  เจริญเพชรกุล ตําแหนง (ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล) กรรมการ 
4. นายสมชาย  พัดขุนทด ตําแหนง (ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล) กรรมการ 
5. นางอัญชลี    แกวสนธ์ิ ตําแหนง (ผูแทนภาคประชาชน) กรรมการ 
6. นางยลวรรณ  หวานแกว ตําแหนง (ผูแทนภาคประชาชน) กรรมการ 
7. นายประดิษฐ   ศรีจันทร ตําแหนง (ปลัดเทศบาลตําบลบานเพชร) กรรมการและเลขานุการ 
8. นายกิตติศักดิ์   เกิดนอก ตําแหนง (รองปลัดเทศบาลตําบลบานเพชร) ผูชวยเลขานุการ 
9. นางจุฑารัตน  เขียนพลกรัง ตําแหนง (เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนฯ) ผูชวยเลขานุการ 

 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

1. นายเมธาวี  ลีชัย ตําแหนง หั วหน าฝ าย อํานวยการ รักษา
ราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง 

 

2. นางดวงรัตน   แซเจีย    ตําแหนง หัวหนาฝายปกครอง 
3. นางมยุรี   อาชนะชัย    ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
4. นางสาวกมลรัศม  พับขุนทด ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ 
5. นางสาวกรสุภา  เพียกขุนทด ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  
 

นายไพโรจน ตั้งไพโรจนวงศ  
(ประธานกรรมการ) 

ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ 

- ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือและชวยเหลืองานเจาพอของมูลนิธิเมตตาการกุศล
ท่ีผานมา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

 - ไมม ี
  

  

นายไพโรจน ตั้งไพโรจนวงศ  
(ประธานกรรมการ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา  
3.1  รายงานผลการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดดวยระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ขอเชิญผูเก่ียวของ นําเสนอครับ 

.../ (-2-) 
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(นางดวงรัตน  แซเจีย)  ขอนําเสนอรายงานผลการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดดวยระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ดวยโปรแกรมโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTax 3000)  ของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังน้ี 

(1) เอกสารหมายเลข 1  ผลการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดดวยระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

(2) เอกสารหมายเลข 2 รายงานรายช่ือผูชําระภาษีท้ังหมด 
 สรุปภาพรวมการดําเนินงาน ผลการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดดวยระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน ดวยโปรแกรมโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTax 3000)  ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานเพชร ไดดําเนินการนําเขาขอมูล และลง
รายละเอียดตางๆ เสร็จแลว ซึ่งจะสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลในอนาคตไดอยางแนนอน 

 โอกาสพัฒนาในอนาคต   จะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันมากยิ่งข้ึนตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  
นายไพโรจน ตั้งไพโรจนวงศ  

(ประธานกรรมการ) 
ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการบันทึกขอมูลในระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (e-LAAS)  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ขอเชิญผูเก่ียวของ นําเสนอครับ 
 

นางมยุรี   อาชนะชัย    ในสวนการบันทึกขอมูลในระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS)  น้ัน
ปจจุบันกองคลังยังไมสามารถปดบัญชีได จึงยังไมสามารถดําเนินการไดสมบูรณครบรอย
เปอรเซ็นต  แตก็มีความคืบหนาในระดับหน่ึง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 
รายงานผลการบันทึกขอมูลในระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS)   ซึ่ง
จะรับไวดําเนินการในปงบประมาณ 2559 ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

นายไพโรจน ตั้งไพโรจนวงศ  
(ประธานกรรมการ) 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 รายงานผลการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผน และประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) ขอเชิญ
ผูเก่ียวของ นําเสนอครับ 

นางจุฑารัตน  เขียนพลกรัง 
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ 

ขอนําเสนอรายงานผลการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน 
และประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) ท่ีพิมพออกมา
จากระบบคอมพิวเตอร นําเสนอใหคณะกรรมการรับทราบ มีดังน้ี  

 (1) เอกสารหมายเลข 4  รายงานยุทธศาสตร อปท. ป 2562 - 2565 
(2) เอกสารหมายเลข 5  รายงานแผนพัฒนา อปท. (พ.ศ.2562 – 2565) 
(3) เอกสารหมายเลข 6  รายงานโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ ป 2562 
(4) เอกสารหมายเลข 7  รายงานโครงการท่ีไมไดรับการอนุมัติงบประมาณ ป 2562 
(5) เอกสารหมายเลข 8  รายงานโครงการท่ีลงนามในสัญญาป 2562 
(6) เอกสารหมายเลข 9  รายงานโครงการท่ีเบิกจาย ป 2562 
(7) เอกสารหมายเลข 10 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ป 2562 

 ปญหาอุปสรรคและโอกาสพัฒนาในปตอไปคือ ตองลงระบบใหครบทุกหนวยงาน ซึ่งจะไดวางแนว
ทางการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอไป 

.../ (-3-) 
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นายไพโรจน ตั้งไพโรจนวงศ  
(ประธานกรรมการ) 

มีคณะกรรมการทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไม เชิญครับ 
ถาไมมีก็ขอเปนกําลังใจใหเจาหนาท่ีทุกทานท่ีไดรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติงาน อาจมีบางงานไม
สําเร็จรอยเปอรเซ็นตก็ใหพัฒนาตอไป 

นายประดิษฐ  ศรีจันทร 
(เลขานุการ) 

จะไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการทุกทานนําเรียนใหนายกเทศมนตรีรับทราบ และวาง
แผนพัฒนาองคกรในปตอๆไป 

 สําหรับการประเมินดานความพึงพอใจของประชาชน    ณ  ปจจุบัน ยังไมไดมีการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนตองานบริการของเทศบาลตําบลบานเพชร  จึงยังไมมีขอมูลมานําเสนอ แตจะ
รายงานใหคณะกรรมการทราบเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ตอไป 

นายไพโรจน ตั้งไพโรจนวงศ  
(ประธานกรรมการ) 

วันน้ีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานท่ีใหความรวมมือกับทางเทศบาลตําบลบานเพชร เพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินของเราตอไป ขอปดประชุมครับ 

 

 

 

  
   (ลงช่ือ) ................................................. ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม 
    (นายกิตติศักดิ์    เกิดนอก) 
             รองปลัดเทศบาลตําบลบานเพชร 
 
 

   
 ความเห็นปลัดเทศบาล 
     ทราบ  

(ลงชื่อ)   
         ( นายประดิษฐ   ศรีจันทร ) 
         ปลัดเทศบาลตําบลบานเพชร  

 
         

 ความเห็นนายกเทศมนตรี 
     ทราบ  

(ลงชื่อ)   
         ( นายกิตติพงศ   ธรรมโสภารัตน ) 
          นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร  

 
 
 

 

 

 



 


