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รายงานการประชุม 
ตามโครงการประชุมสมัมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร  

        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ครั้งท่ี 2/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  
------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ นายอ าเภอกันทรารมย์ ชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  
2 นางสิรินดา  ศรีทานี ท้องถ่ินอ าเภอกันทรารมย์ สิรินดา  ศรีทาน ี  
3 นายทองค า  พุฒพวง รองนายก อบต.บัวน้อย ทองค า  พุฒพวง  
4 นายพลทวี  พันธ์วิไล นายก อบต.ค าเนียม พลทวี  พันธ์วิไล  
5 นางประดับ  สมนึก สมาชิกสภา อบต.อีปาด ประดบั  สมนึก  
6 นางสาวภัควรินทร์  วุฒิวิทยาสิทธ์ิ ปลัด อบต.ค าเนียม ภัควรินทร์  วุฒิวิทยาสิทธ์ิ  
7 นายนเรศ  อนุชาติ ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.โนนสัง นเรศ  อนุชาติ  
8 นางถวัลรัตน์  สิมณ ี ผอ.กองคลงั อบต.โนนสัง ถวัลรัตน์  สิมณ ี  
9 นายส ารอง  กิ่งบู รองนายก อบต.โนนสัง ส ารอง  กิ่งบ ู  

10 นางพัชราวดี ปักโคทะกงั รองปลัด อบต.เมอืงน้อย พัชราวดี ปักโคทะกงั  
11 นายไพรัช เหมือนมาตย์ รองนายก อบต.เมืองน้อย ไพรัช เหมือนมาตย์  
12 นายอมร  ศรไชย ปลัดเทศบาลต.กันทรารมย ์ อมร  ศรไชย  
13 นายภานุวัฒน์  เสียงหวาน นักวิชาการศึกษาทต.กันทรารมย ์ ภานุวัฒน์  เสียงหวาน  
14 นายยินดี  เงาศรี รองนายก อบต.ทาม ยินดี  เงาศรี  
15 นางสาวชวรีย์ จันทร์ตรี รองปลัด อบต.ทาม ชวรีย์ จันทร์ตรี  
16 นายศักดา  พละศักดิ์ นายก อบต.ละทาย ศักดา  พละศักดิ์  
17 นางเพ็ญศรี  พรมดี ผอ.กองคลงั อบต.หนองแวง เพ็ญศรี  พรมด ี  
18 นายสมคิด  แก่นค า ปลัด อบต.หนองหัวช้าง สมคิด  แก่นค า  
19 นายไพบูลย์  สะอาด นายก อบต.หนองแวง ไพบูลย์  สะอาด  
20 นางอัญชนา แสงสุนานนท์ ผอ.กองคลงั อบต.ดู่ อัญชนา แสงสุนานนท์  
21 นายบุรี  จันทรัตน์ ประธานสภา อบต.อีปาด บุรี  จันทรัตน์  
22 นายบุญมา  ไชยเชษฐ์ รองนายก อบต.ดูน บุญมา  ไชยเชษฐ์  
23 นายนภดล  ไชยสิทธ์ิ นักทรัพยากรฯ อบต.จาน นภดล  ไชยสิทธ์ิ  
24 นางปัณพร เจตินัย ผอ.กองคลงั อบต.ละทาย ปัณพร เจตินัย  
25 นายกร  วารินทร์ นายก อบต.ผกัแพว กร  วารินทร ์  
26 นางมณีวรรณ  เหมือนมาตย์ นักจัดการงานทั่วไปฯ อบต.บัวน้อย มณีวรรณ  เหมือนมาตย์  
27 นางสาวสุพิศ  วงค์ประเทศ จพง.จัดเก็บรายได้ฯ อบต.บัวน้อย สุพิศ  วงค์ประเทศ  
28 นายพงษ์ศักดิ์  พลโสภา ปลัด อบต.ผักแพว พงษ์ศักดิ์  พลโสภา  
29 นายปัญญา  สมนกึ สมาชิกสภา อบต.อีปาด ปัญญา  สมนกึ  

   /30. นายนิพนธ์... 
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ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
30 นายนิพนธ์  สุรวิทย์ รองประธานสภา อบต.อีปาด นิพนธ์  สุรวิทย์  
31 นายสุพี  วราพุฒ สมาชิกสภา อบต.อีปาด สุพี  วราพุฒ  
32 นายค าภา  ชารี สมาชิกสภา อบต.อีปาด ค าภา  ชารี  
33 นายอุดร  สิงหซ์อม หัวหน้าส านักปลัด อบต.ดู่ อุดร  สิงหซ์อม  
34 นายนภัทร  เอกศิริ จพง.ป้องกันฯ อบต.ดู่ นภัทร  เอกศิร ิ  
35 นายวิรัตน์  ป้องเศร้า สมาชิกสภา อบต.อีปาด วิรัตน์  ป้องเศร้า  
36 นายเอกภพ  สุรวิทย์ สมาชิกสภา อบต.อีปาด เอกภพ  สุรวิทย์  
37 นางสาวเจียงค า  ชราศรี สมาชิกสภา อบต.อีปาด เจียงค า  ชราศรี  
38 นายสุทธิพจน์  บุญใหญ่ รองนายก อบต.หนองบัว สุทธิพจน์  บุญใหญ่  
39 นางฉวีวรรณ  พละศักดิ์ ผอ.กองคลงั อบต.ยาง ฉวีวรรณ  พละศักดิ์  
40 นางสาวสาริศา ทมาศเกง้ รองปลัด อบต.ยาง สาริศา ทมาศเก้ง  
41 นายเชิด  อริพงศ์ รองนายก อบต.อีปาด เชิด  อริพงศ์  
42 นายสมบัติ  สรุวิทย์ สมาชิกสภา อบต.อีปาด สมบัติ  สรุวิทย์  
43 นายอดิศักดิ์  จันทรัตน์ นายก อบต.อีปาด อดิศักดิ์  จันทรัตน์  
44 นายทองพลู  ชราศรี รองนายก อบต.อีปาด ทองพลู  ชราศรี  
45 นายล าพอง  ไชยวัฒน์ เลขานุการนายก อบต.อปีาด ล าพอง  ไชยวัฒน์  
46 นางสาวธัญรัศม์ พัชระพรพฒัน์ ปลัด อบต.อีปาด ธัญรัศม์ พัชระพรพัฒน์  
47 นายจีระพงศ์  พันธ์ดี ผอ.กองช่าง อบต.อีปาด จีระพงศ์  พันธ์ดี  
48 นายด ารงศักดิ์  มุขขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.อปีาด ด ารงศักดิ์  มุขขันธ์  
49 นางสาวคัคนานต์  สมนึก นักวิเคราะห์นโยบายฯ อบต.อีปาด คัคนานต์  สมนึก  
50 นางประคอง  ศรีเหรา จพง.จัดเก็บรายได้ฯ อบต.อีปาด ประคอง  ศรีเหรา  
51 นายปณิธาน  โคตรวงศ์ จพง.ป้องกันฯ อบต.อปีาด ปณิธาน  โคตรวงศ์  
52 นางสาวรจุิรา  ป้องเศร้า ผู้ช่วย จพง.การเกษตร อบต.อีปาด รุจริา  ป้องเศร้า  
53 นางสาวบุษบา  วราพุฒ นักวิชาการศึกษาฯ อบต.อีปาด บุษบา  วราพุฒ  

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอ าเภอกันทรารมย์ ได้ด าเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้  
ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2563 
ประธาน   - สอบถามที่ประชุม ตามที่ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 1/2563 มีท่าน
   ใดจะแก้ไขหรอืเพิม่เติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการรบัรองรายงานการประชุม                 
   ครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 พฤศจิกายน 
   2562 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  ท่ีเสนอเพ่ือทราบและด าเนินการ 
นางสิรินดา  ศรีทานี - ขอน าเรียน แจ้งเรื่องข้อราชการต่าง ๆ ใหท้ี่ประชุมทราบดงันี้ 
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) 3.1 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งส ารวจและกรอกข้อมูลประปา
   หมู่บ้านในระบบส ารวจสถานะประปาหมู่บ้าน 
นางสิรินดา  ศรีทานี - ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งส ารวจและกรอกข้อมูลประปาหมู่บ้าน 
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) เพื่อเป็นฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลในการ  
   ก าหนดพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าต้นทุนส าหรับผลิตน้ าประปา 
   หมู่บ้านรวมทั้งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านได้อย่างถูกต้องค่ะ  

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.2 การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) - ตามที่อ าเภอกันทรารมย์ได้แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
   ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมู่บ้าน และชุมชน  
   และให้ด าเนินการตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาค
   ส่วนมีส่วนร่วม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2663 ก าหนดการจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 12  
   กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจกรรมดังกล่าว และรายงาน  
   ให้อ าเภอทราบด้วยค่ะ 

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.3 แนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามระเบียบงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) งบประมาณ พ.ศ. 2563  
   - ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดกาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ าเภอกันทรารมย์แจ้งให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการ ดังนี้  
    1. ตรวจสอบความพรอ้มของโครงการ โดยใหร้ายงานผลการตรวจสอบให้อ าเภอ
   กันทรารมย์ ทราบภายในวันที่ 8 มกราคม 2563 
    2. กรณีโครงการมีความพร้อมขอให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัด
   จ้างตามระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
   2560 ส าหรับพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  
    3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความ
   คืบหน้าของการด าเนินโครงการทกุครั้ง เมื่อมกีารด าเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
   ผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-plan) ไปจนกว่าการด าเนินการจะสิ้นสุด เพื่อกรมส่งเสริมการ
   ปกครองท้องถ่ินจะได้ประมวลผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถ่ิน เสนอรายงานต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและส านัก  
   งบประมาณต่อไป ทั้งนี้เนือ่งจากระบบดงักล่าวยังไม่เปิดให้บนัทึกข้อมลูจงึให้รายงานสถานะ 
   การด าเนินโครงการให้อ าเภอกันทรารมย์ทราบทกุวันที่ 28 ของเดือนจนกว่ากรมสง่เสรมิการ
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเปิดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-plan) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบันทกึข้อมูลตอ่ไปค่ะ 
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นางสิรินดา  ศรีทานี 3.4 แนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) คุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   - ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้จัดท าแนวทางการเตรียมความพร้อมในการติดตัง้
   ชุดอุปกรณ์ ส าหรบัห้องเรียน และขอบเขตรายละเอียดคุณลกัษณะ เฉพาะของชุดอุปกรณ์
   ส าหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
   ท้องถ่ินที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าวสามารถจัดหาชุดอุปกรณ์ส าหรับ
   ห้องเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน จงึแจง้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพื้นที่ด าเนินการ ดังนี้  
    ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก โรงเรยีน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
   รวมทั้งส ารวจสถานที่ติดตั้งชุดอปุกรณ์ เช่น ห้องเรียน ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อเตรียม
   ความพร้อมในการติดตั้งตามแนวทางที่ก าหนด 
    ๒. เร่งรัดการจัดซือ้จัดจ้าง และขอบเขตรายละเอียดลกัษณะเฉพาะของชุดอุปกรณ์ 
   ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสบเทศ DLTV  
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.5 แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพ่ือดาวน์โหลดขอ้มูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งว่า กรมธนารักษ์ได้จัดท ารายช่ือผู้ใช้งาน และรหสัผ่าน
   การใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อจัดส่งบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินให้กบัองค์กร 
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน น าไปใช้เป็นหลักฐานในการค านวณราคาที่ดินสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด 
   เพื่อจัดเกบ็ภาษี ตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๔๖๒ ผ่านระบบงาน
   ของกรมธนารักษ์ ภายใต้โครงการศูนย์บรกิารจัดการราคาประเมินทรพัย์สินแห่งชาติโดยมี
   ก าหนดระยะเวลาการดาวน์โหลด ข้อมูลได้ต้ังแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เป็นต้นไป  
   จึงขอใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตรวจสอบรายช่ือ และรหสัผ่าน น าไปบันทึกการเข้าใช้
   เว็บไซต์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite ที่กรมธนารักษ์ก าหนด  
   เพื่อดาวน์โหลดบญัชีราคาประเมนิทรพัย์สินไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ  

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.6 การส่งข้อมูลท่ีดินมาตรา ๙๒ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน 
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - ตามที่อ าเภอกันทรารมย์ แจง้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบแนวทางปฏิบัติในการรบั
   มอบข้อมลูรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินจากกรมที่ดินน้ัน จังหวัดศรีสะเกษ 
   แจ้งว่า ในการจัดส่งข้อมลูที่ดินมาตรา ๙๒ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญัติภาษีที่ดิน 
   และสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ดังนี ้
   ๑. การสง่ข้อมลูที่ดินตามมาตรา ๙๒ ใหม ่
    ๑.๑ ข้อมูลที่ดิน (ประกอบด้วยข้อมลูรปูแปลงที่ดิน ข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมลู 
   ห้องชุด) ทีส่่งใหเ้ป็นข้อมูลที่มีการปรับปรงุเป็นปัจจบุันถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเพิ่ม
   ข้อมูลที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่มอียู่ในฐานทะเบียนของกรมที่ดิน ซึ่งเป็นที่อยู่ ณ วันที่ผู้ถือ
   กรรมสทิธ์ิมาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ทีส่ านักงานที่ดิน อาจไม่ใช่ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ถือ
   กรรมสทิธ์ิ 

/1.2 ข้อมูล... 
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    ๑.๒ ข้อมูลจะมีการเข้ารหสัรักษาความปลอดภัย และอยู่ในรูปแบบของ Text File 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องใช้รหัสผ่านเดมิในการเปดิใช้ข้อมูล หากเจ้าหน้าที่องค์กร
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผู้ได้รบัมอบหมายในการดูแลรักษาข้อมูลที่ดินลืมรหสัผ่าน สามารถ  
   ตรวจสอบรหสัผ่านได้จากเว็บไซต์ https://tax.dol.go.th หรือหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   ต้องการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รบัมอบใหม่ เนื่องจาก โอนย้ายหรือลาออก สามารถเข้าไป 
   ลงทะเบียนใหม่ได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว 
    ๑.๓ กรณีไม่สามารถเปิดใช้ข้อมูล หรือต้องการแก้ไขขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขอให้
   แจ้งกรมที่ดินทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dlatax@dol.go.th ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
   ซึ่งจะถือว่า การสง่ข้อมูลตามมาตรา ๙๒ ของกรมที่ดินได้แลว้เสรจ็เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 
   ๒. การสง่ข้อมลูที่ดินตามมาตรา ๑๐ 
    ๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินติดต่อขอรับข้อมูลที่ดินตามมาตรา ๑0 ได้ภายใน 
   วันที่ ๑๕ ของทุกเดือนจากส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ที่รบัผิดชอบ  
   พร้อมทั้งแจง้วิธีการรบัข้อมลูจากส านักงานที่ดิน เซ่น ผ่าน e-mail ขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถ่ินหรือขอรับข้อมลูด้วยตนเอง เป็นด้น โดยส านักงานทีด่ินสามารถเลือกลง่ข้อมลูที่ดิน
   ย้อนหลงัได้ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
    ๒.๒ ข้อมูลจะมีการเข้ารหสัรักษาความปลอดภัย และอยู่ในรูปแบบของ Text File 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องใช้รหัสผ่านในการเปิดข้อมูล ซึ่งจะเป็นรหสัผ่านเดียวกันกับ  
   ที่ใช้เปิดข้อมลู ตามมาตรา ๙๒ จงึขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบและด าเนินการ
   ต่อไปค่ะ 

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.7 โครงการตรวจติดตามการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) ส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 
   - มีนโยบายการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ขององค์กร
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั่วประเทศให้มีมาตรฐาน และคุณภาพสูงข้ึน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้
   เด็กปฐมวัยที่เข้ารบับริการในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ได้รับการพฒันาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย 
   อารมณ์ สังคม และสตปิัญญาใหส้มวัย พร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับซั้นทีสู่งข้ึน อีกทั้ งมีนโยบาย
   ส่งเสริม ด้านการศึกษาตามโครงการอาหารกลางวัน จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มีค าสั่งจังหวัด 
   ศรีสะเกษ ที่ ศก 0113/2563 ลงวันที่ ลงวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อตรวจติดตาม  
   การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการฯ ส าหรับก าหนดแผนการตรวจติดตาม
   จะแจง้ให้ทราบในคราวต่อไปค่ะ  

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.8 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจ านวนสุนัขและแมวใบระบบ Rabies One Data 
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) - ตามที่อ าเภอกันทรารมย์ได้แจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดส่งรายช่ือ อีเมล หมายเลข
   โทรศัพท์ ของผูร้ับรองข้อมูล (Manager) จ านวน 1 ท่านและผู้บันทึกข้อมลู (User)  
   จ านวน ๒ ท่าน ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด ภายในวันที่ 
   ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น จังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน           
   ไดร้วบรวมได้รวบรวมรายช่ือผู้ติดต่อจากองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินแล้ว พบว่ามอีงค์กร  
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ จัดสง่รายช่ือ รวมทั้ง ๑๕๑ แห่ง  

/เพื่อบันทึก... 
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   เพื่อบันทึกข้อมลูประชากรสุนัขและแมวได้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
   จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
   อ าเภอกันทรารมยจ์ึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบและด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   ต่อไป ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ยงัไม่ด าเนินการตามหนังสือทีอ่้างถึง ใหจ้ัดสง่
   รายช่ือ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ับรองข้อมูล (Manager) จ านวน ๑ ท่าน และผู้บันทกึ
   ข้อมูล (User) จ านวน ๒ ท่าน โดยเข้าถึง แบบฟอร์มได้ที่ https://qrgo.page.link/f8GNT 
   หรือ QR-Code ให้แล้วเสรจ็ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และเมื่อไดร้ับรหสั (username 
   & password) แล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๑- ๓ ต่อไปค่ะ 

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.9 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) งบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    - ตามที่อ าเภอกันทรารมย์ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
    สามารถด าเนินการ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
    พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ              
    พ.ศ. ๒๕๖๐ แสะเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถก่อหนี้ผูกพัน
    และเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งรวมถึงงบประมาณ
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
    เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น จังหวัดศรีสะเกษ
    แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งว่าเพื่อให้การด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
    เร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                     
    พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณ โครงการ
    ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    อ าเภอกันทรารมย์จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบและด าเนินการต่อไป  

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.10 กฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    - กรมส่ งเสริมการปกครองท้อง ถ่ินแจ้ ง ว่า กฎกระทรวงดั งกล่ าวได้ลงประกาศ ใน 
    ราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไปแล้ว จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบเพื่อถือ
    ปฏิบัติต่อไปค่ะ  

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.11 แจ้งการขยายเวลาการรายงาบผลการบันทึกข้อมูลการจัดท าแผนท่ีภาษี 
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) และทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 
    - ตามที่อ าเภอกันทรารมย์ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบันทึกข้อมูลการจัดท าแผนที่ 
    ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( INFO) โดยให้
    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานผลเป็นรายปี ๆ ละ ๔ งวด นั้น ส านักงานส่งเสริม 
    การปกครองท้องถ่ินอ าเภอกันทรารมย์ได้รับแจ้งจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
    จังหวัดศรีสะเกษว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ เปิดระบบและขยายเวลา 

/การรายงาน... 
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    การรายงานผลฯ ในงวดที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม    
    ๒5๖๓ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอ าเภอกันทรารมย์จึงแจ้งให้องค์กรปกครอง              
    ส่วนท้องถ่ินด าเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว อนึ่ง การบันทึกการรายงานผล
    ดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้งานบนเ ว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome และให้
    คลิก “บันทึก'’ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลว่า “บันทึกข้อมูล เรียบร้อย” และให้คลิก “ตกลง”  
    จึงถือว่าการรายงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว    

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.12 การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) และคู่มือมาตรฐานหอพัก 

     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งว่าได้ด าเนินการจัดท าและปรับปรงุคู่มือมาตรฐาน  
    การจัดบรกิารสาธารณะ จ านวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย และคู่มือมาตรฐานหอพัก จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบและใช้
    ประโยชน์ต่อไปค่ะ 

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.13 แนวทางการปฏิบัติรองรับการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) จัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดรบัทราบ  
   ถึงแนวทางปฏิบัตริองรับการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
   และประสานแผนพฒันาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้จังหวัด (ส านักงาน
   จังหวัด) ทีท่ าการปกครอง จงัหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด และส านักงานส่งเสริม 
   การปกครองท้องถ่ินจังหวัด ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนา
   พื้นที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป อ าเภอกนัทรารมย์จงึแจ้งให้องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถ่ินทราบและด าเนินการต่อไปค่ะ  

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.14 ซักซ้อมแนวทางการจา่ยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ียความพิการ 
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
   (e-payment)   
   - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 
   และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามโครงการบรูณาการฐานข้อมูล  
   สวัสดิการสงัคม (e-payment) จึงแจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบและถือปฏิบัติ
   ต่อไปค่ะ 

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.15 การก าหนดวันเวลารวบรวมและน าขยะอันตรายชมุชนไปก าจัด 
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) - จังหวัดศรีสะเกษโดยคณะกรรมการจัดการสิง่ปฏิกลูและมลูฝอยจังหวัด มีมติที่ประชุมในคราว
   การประชุมฯ เมือ่วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๖๒ เห็นชอบและมอบหมายให้องค์การบรหิาร
   ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีอ านาจหน้าที่ในการก าจัดขยะอันตราย เป็นหน่วยด าเนินการรวบรวม
   และขนขยะอันตรายไปก าจัดให้ถูกด้องตามหลกัวิชาการ ก าหนดปลีะ ๒ ครั้ง ดังนี้  
    ๑. ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  
   ณ บริเวณ ลานข้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

/2. ครั้งที่ 2... 
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    ๒. ครั้งที่ ๒ วันพุธที ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
   ณ บริเวณ ลานข้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจ าหน่ายผลิตกัณฑ์ OTOP องค์การบรหิาร 
   ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแหง่ ได้แยกขยะแต่ละประเภท 
   พร้อมบรรจุใส่ถุง มัดใหเ้รียบรอ้ย และแจง้จ านวนปริมาณขยะตามแบบฟอรม์ไท้องค์การบริหาร
   ส่วนจังหวัดศรีสะเกษโดยตรง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ และครั้งที่ ๒ ภายใน
   วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๖๓ เพื่อจักได้ประสาบ รถให้เพียงพอในการขนย้ายขยะอันตรายชุมขน 
   และให้น าส่งขยะอันตรายตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย 

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.16 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   - จังหวัดศรีสะเกษไดต้รวจสอบข้อมลูพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หลายแหง่บันทกึ
   ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง จงึขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเรง่รัดด าเนินการน าเข้าข้อมูล
   ในระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในทุกเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   ต่อไปค่ะ 

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.17 แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) - จังหวัดศรีสะเกษ ได้ซักซอ้มแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
   โดย อปท. สามรถด าเนินโครงการวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
   1. อปท.จัดอบรมแห่งเดียว 
   2. อปท. ร่วมกันจัดฝึกอบรม โดยก าหนดให้ อปท. ทีร่่วมกันจัดทุกแหง่เป็น  
   ผู้รบัผิดชอบโครงการร่วมกันและก าหนดให้ อปท. แห่งใดแหง่หนึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัด 
   ฝึกอบรม รวมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของ อปท. แต่ละแห่งไว้ใน 
   โครงการให้ชัดเจน 
   3. อปท. ทีจ่ัดฝึกอบรมร่วมกับส่วนราชการหรอืหน่วยงานอืน่โดยก าหนดให้ 
   ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดฝกึอบรมเป็นผู้รบัผิดชอบโครงการร่วมกันและก าหนดให้หน่วยงานใด
   หน่วยงานหนึง่เป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมรวมทั้งก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบและ 
   ค่าใช้จ่ายในการจัดฝกึอบรมของแต่ละหน่วยงานไว้ในโครงการให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ อปท.  
   ด าเนินการ ดังนี ้
    1. ให้ อปท. ด าเนินการเพิม่เตมิโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติ 
   ในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
   แผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
    2. ให้ อปท. พิจารณาต้ังงบประมาณเพื่อด าเนินการตามโครงการดังกล่าวโดยถือ
   ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541  
   และแก้ไขเพิ่มเติม 
    3. กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษา  
   ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบญัญัตสิภาต าบลและ
   องค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิม่เติม พระราชบญัญัตสิภาต าบลและ 
 

/องค์การบรหิารส่วนต าบล... 
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   องค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิม่เติมและพระราชบญัญัติก าหนดแผน
   และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนั้น เพื่อให้
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม
   อ านาจหน้าทีป่ลัดกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ  
   กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
   จ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89/1 ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
   ด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงินขององค์กร
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิข้อ 89 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   สามารถน าเงินสะสมไปใช้ในการด าเนินการจัดฝกึอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้  จึงแจง้ให้องค์กร
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทราบและถือปฏิบัติต่อไปค่ะ  

นางสิรินดา  ศรีทานี 3.18 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563 
(ท้องถิ่นอ าเภอฯ) - อ าเภอกันทรารมย์ ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอกันทรารมย์ จ านวน 17 
   แห่ง ก าหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันท้องถ่ินไทย วันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้  
    1. พิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
   เจ้าอยู่หัว  
    - ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง จัดเตรียมพานพุม่ดอกไม้สดเพื่อร่วมถวาย
   ราชสักการะพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สนาม
   หน้าที่ว่าการอ าเภอกันทรารมย์ และมอบหมายใหเ้ทศบาลต าบลกันทรารมย์ รบัผิดชอบจัด
   สถานที่ประกอบพิธีใหส้วยงามสมพระเกียรติ และจัดพิธีการด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการ 
    2. กิจกรรมกีฬา เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และกฬีาพื้นบ้านเพื่อสร้างความ
   สามัคคีระหว่างผูบ้รหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการ ประชาชน จ านวน 18 แห่ง รวมส่วนราชการและก านัน/  
   ผู้ใหญบ่้าน ในเขตอ าเภอกันทรารมย์ 
    - กิจกรรมกีฬา จัดกจิกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยมอบหมายให้
   เทศบาลต าบลกันทรารมย์ รับผิดชอบด าเนินการแข่งขันกีฬา จัดสถานที่แข่งขันกีฬา จัดหา
   อุปกรณ์กีฬา ทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน จัดสถานที่กองอ านวยการ เครื่องเสียงระหว่าง 
   การแข่งขัน โดยประเภทของการจัดแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย   
     1. ฟุตบอลชาย 7 คน 
     2. วอลเลยบ์อลหญิง 
     3. เซปัคตระกร้อชาย 
     4. เปตองทีมชาย  
     5. เปตองทีมหญิง 
     6. กีฬาพื้นบ้าน 
     7. การแข่งขันฟุบอล 11 คน (ชาย) คู่พิเศษ ระหว่างทีม “สว่นราชการ
   ,ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน” กับทมี “ผูบ้รหิาร/ข้าราชการสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอ
   กันทรารมย์”   
 

/3. กิจกรรม... 




