-ร1าง-

1

บันทึกรายงานการประชุม
คณะผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหาร
ครั้งที่ 1 /๒๕๕8
วันพุธที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
ณ หองประชุมจองคํา (ชั้น ๒) สํานักงานเทศบาลเมืองแม1ฮ1องสอน
--------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1. นายปกรณ
จีนาคํา
นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
2. นายสุรัตน
สังขสุข
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
3. นายเกียรติศักดิ์
วนากมล
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
4. นายสมบูรณ
ใจเย็น
ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
5. นายอุทัย
สุดใหม
รองปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน/รก.ผอ.กองคลัง
6.นางสาวจันทรเพ็ญ อินต6ะปวง
หัวหนาสํานักปลัด
7.นายนคเรศ
ศรีโท
ผอ.กองชาง
8. นายประพันธ
สุธรรมมา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
9. นายชาติชาย
นอยสกุล
ผูอํานวยการกองการศึกษา
10. นายธงชัย
สงวนสิทธิ์
ผอ.รร.เทศบาล ๑
11. นายเชิดศักดิ์ นะนิตย
ผอ.รร.เทศบาล ๒
12. นายสุรศักดิ์
ศุภนิมิตกาลัญBู หัวหนาฝDายแบบแผน
13. นางชุติมา
ปEญญารัตน
หัวหนาฝDายบริหารงานคลัง
14. นางปราณี
ศิริวุฒิ
หัวหนาฝDายพัฒนารายได
๑5. นายสายชล
ประเสริฐกุล หัวหนาฝDายบริการงานสาธารณสุข
แสนทวีโภคทรัพย เจาพนักงานธุรการ 6
๑6. นางดวงฤทัย
รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นายเกตนคร
2. นายโยธิน

ธุระพันธ
บุญเฉลย

รก.หัวหนาฝDายอํานวยการ สํานักปลัด
ผอ.ศูนย ICT

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวทิวานันท
๒. นายวุฒิชัย
เริ่มประชุมเวลา

ปEญญามูลวงษา เจาพนักงานธุรการ
กรดคีรี
พนักงานประชาสัมพันธ

๐๙.๓๐ น.
โดยมี นายปกรณ จี นาคํา นายกเทศมนตรี เมื องแมฮองสอน เปQน ประธานการประชุ ม
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ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

รองฯ สุรัตน

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ชวงเดือนที่ผานมามีขาวนาเสียใจ คือ มีสมาชิกในครอบครัวเทศบาลฯ เสียชีวิตลง คือ
ครูประวัติ ประทุมอินทร ขอบคุณหลายๆ ทานที่ไดไปรวมงานศพที่อําเภอฝาง จ.เชียงใหม
- ในปWที่ผานมา ก็ขอขอบคุณทุกทานที่ไดปฏิบัติงานหลายๆ กิจกรรม โครงการใหสําเร็จ
ลุลวงดวยดี มีบางงานที่ยังตองปฏิบัติตอเนื่อง ก็ขอใหมีการปฏิบัติตอ
- สืบเนื่องจากที่ทานนายกฯ ไดมอบหมายใหเขาประชุมแทน จึงอยากจะนํามาแจงใหที่
ประชุมทราบ เพื่อเปQนประโยชน
1. การประชุมขาวความมั่นคง ครั้งที่ 24/57 มีสาระ ดังนี้
1.1 ฝากใหทุกสวนราชการใหสอดสองดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่เกี่ยวกับ
สถานการณทางการเมือง หากพบใหแจงไปยังผูวาฯ หรือทางทหารที่
ดูแลรับผิดชอบ
1.2 ความคืบหนาในการดําเนินคดีตางๆ ใน จ.แมฮองสอน เทาที่รับทราบ
ในที่ประชุมก็มีผูรองเรียนเรื่องตางๆ ตอศูนยดํารงธรรมบาง ผูวาฯ บาง
ศูนยดํารงธรรมบางฯ ก็มีการดําเนินการไป จะไมนําในรายละเอียดมา
แจงวามีเรื่องใดบาง แตก็นําเรียนใหทานที่ประชุมไดทราบ
1.3 ทบทวนบทบาทภาระหนาที่ของศูนยประสานงานความมั่นคง
- การแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน
- การทํางานตองประสานรวมกันทุกหนวย
- การทํางานตรงตอเวลา
- การสนับสนุนการทํางานของรัฐบาล
ในการประชุ ม ครั้ ง นั้ น มี เ รื่ อ งที่ แ จงเพื่ อ ทราบที่ จ ะเปQ น ประโยชนต อ
เทศบาลฯ คื อ สํ า นั ก งานขนส งไดแจงต อส วนราชการว า ตั้ ง แต ช วง
เทศกาลเปQนตนไป ตลอดเดือนมกราคม จะมีการกวดขันในเรื่องการใช
รถใชถนน เนนในเรื่ องของสภาพรถ เรื่ อ งทะเบี ย น ผู ขั บ ขี่ ว ามี ความ
ถูกตองหรือไม
2. การประชุมเตรียมความพรอมและรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน
2.1 การปรับปรุงรถโดยสารของบริษัทเปรมประปา เปQนกรณีที่ประชาชนให
ความสนใจอยางมาก โดยประชาชนตองการใหบริษัทเปรมประชามีการ
ปรับปรุงสภาพรถในการบริการประชาชน ซึ่งมีการรองเรียนวาบริษัทฯ
ใชรถเก ามาวิ่ ง บริ ก ารประชาชน และทางบริ ษั ท ฯ ไดแจงผ านทุ ก
หนวยงานใหมาแจงกับบุคลากรทุกหนวยงานไดรับทราบวา ในการเดิน
รถของบริ ษัท เปรมประชา ไม ไดกํ าไร มี แ ต ขาดทุ น ที่ ดํ า เนิ น การอยู
ปEจจุ บัน นี้ก็เพราะว าไมมีบ ริษัทใดไปแขงขัน กับเขา และมีการเดิ นรถ
เสนทางแมฮองสอนอยูแลว จึงดํา เนินการตอ เมื่อมีการดํา เนินการที่
ขาดทุน จึงไมสามารถซื้อรถใหมได ในทางแกไขก็ไดมีการเป[ดบริการรถ
ตู ซึ่งเปQนรถรวมมาบริการ จึงเรียนแจงใหทุกหนวยงานทราบ ผมจึงมา
แจงใหกับที่ประชุม
2.2 ในขอมูลของ จ.แมฮองสอน พบวารถที่ใชใน จ.แมฮองสอน เปQนป\าย
ทะเบียนของทะเบียนจังหวัดอื่นเปQนสวนใหญ ทําให จ.แมฮองสอนขาด
ดุลในเรื่องการไมไดรับเงินในการมาดูแลพัฒนาจังหวัดฯ ทางสํานักงาน
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ขนสงฯ จึงขอประชาสัมพันธและรณรงคใหบุคลากรแตละหนวยงาน
จดทะเบียนเปQนป\าย จ.แมฮองสอน
2.3 เรื่องที่ไดไปประชุมคอนเฟอเรนทแทนนายกฯ ในรายละเอียดไดบันทึก
แจงนายกฯ ไปแลว แตมีเรื่องที่นาจะเปQนประโยชนตอที่ประชุมในเรื่อง
การไดมาซึ่งสมาชิกสภา อปท. และผูบริหาร ในกรณีที่สมาชิกสภาและ
ผูบริหารหมดวาระไป ก็พนสาระ และทางคณะ คสช. ใหทางจังหวัดสรร
หาแตงตั้ง ดํารงตําแหนงแทน แตขณะนี้มีมติ ครม.ใหชุดเดิมรักษาการ
กอน ทางจั งหวั ด ก็ จ ะเป[ ด รั บ รายงานตั ว ของชุ ด เดิ ม ซึ่ งชุ ด เดิ มตองมี
คุณสมบัติไมขัดตอตําแหนงที่จะดํารงตําแหนง
ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕8 วันที่ 7 มกราคม ๒๕๕8
- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

เรื่องสืบเนื่อง (วาระติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผานมา)
- เมื่ อวัน ที่ 24 ธ.ค. 2558 ผมไดมีห นังสื อไปถึงผอ.กองทุ กกอง 1 ฉบั บ ใหชี้แจงเสนอ
ขึ้นมา มีกองสาธารณสุขเทานั้นมีสงมา และผมคงตองทําบันทึกไปอีกฉบับ เพื่อเปQนการ
ติดตามในการดําเนินโครงการตางๆ
๓.๑ ความคืบหนารายละเอียดโครงการกอสรางโรงฆาสัตว (กองสาธารณสุข)
- ทางกองสาธารณสุขไดแจงมาแลววาในเรื่องของโรงฆาสัตว ติดอยูที่ราคากลางอยางเดียว
จึงขออนุญาตสอบถามกองชางวาราคากลางจะแลวเสร็จภายในเดือนนี้ไดหรือไม ผมจะได
เตรียมในเรื่องงบประมาณ
- เรื่องแบบตองแกไขเพิ่มเติม ทางคุณวัชรินทรไดสงไปใหบริษัทฯ และบริษัทฯ แกไขให
แผนเดียว ซึ่งแบบหากมีการแกไขตองแกไขทั้งหมด ตอนนี้ไดสงกลับไปใหกลับแกไขทั้ง
หมดแลว ในการกําหนดราคารกลางตองมีแบบดวย ภายในเดือนนี้นาจะสรุปขอมูลได
- เรื่องแบบและราคากลางของโรงฆาสัตวขอภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ ฝากติดตามดวย
- ขอเพิ่มเติมเรื่องโรงฆาสัตว หากเราไดแบบและราคากลางแลว ก็ยังไมสามารถ
ดําเนินการได ตองมีการสงแบบไปยังคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในเรื่องรูปแบบกอน
- หากกองชางดําเนินการเสร็จสิ้นเดือนนี้ ขอทางกองสาธารณสุขทําแผนงานที่จะเดินตอ
วามีการดําเนินการอยางไรบาง
3.2 ความคืบหนาการดูแลรับผิดชอบพื้นที่หนองจองคํา (กองสาธารณสุข)
- ดําเนินการ

ผอ.กองชาง
ประธาน
ปลัดเทศบาลฯ
ประธาน
ผอ.กองสาธารณสุข

3.3 ความคืบหนาเรื่องการจัดระเบียบบริเวณตลาดนัดวันอาทิตย (กองสาธารณสุข)
3.4 ความคืบหนาเรื่องการซอมรถน้ํา (สํานักปลัด)
๓.5 ความคืบหนาการสรรหาบุคลากรกองคลังในตําแหนงงานพัสดุ และหัวหนาฝDาย
บริหารงานคลัง (สํานักปลัด)
3.6 จัดทําปฏิทินกิจกรรมรายปWของแตละกอง (ทุกกอง)

4

3.7 ความคืบหนาการดําเนินงานตามงบที่ไดรับอนุมัติจากสภาฯ (สํานักปลัด
กองสาธารณสุข กองการศึกษา กองชาง)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ปEญหาอุปสรรคในรอบเดือนที่ผานมา
๔.๑ กองการศึกษา

ผอ.รร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล ๑
-

ผอ.รร.ท 2

โรงเรียนเทศบาล ๒
-

ผอ.กองการศึกษา

กองการศึกษา
๔.3 กองคลัง

หน.ฝDายบริหารงานคลัง - รายงานสถานะทางการคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 มีรายรับเขามา
จํานวน 18,745,123.35 บาท มีรายจาย 10,665,521.59 บาท โดยที่มีแผนการเบิกจาย
ของเทศบาลฯ ในไตรมาสแรก จํานวน 26,298,548 บาท และคาดวาในไตรมาสแรกจะมี
รายไดเขามา 28,462,000 บาท
- ในชวงเดือนที่ผานมามีการเตรียมการในเรื่องของการเก็บภาษีโรงเรือน ป\าย โรงเรือน
โดยตองไปจัดเก็บตั้งแตตนเดือนมกราคมเปQนตนไป
ประธาน
- ที่จะขอใชเงินสะสมมีขอมูลแลวใชหรือไม
หน.ฝDายบริหารงานคลัง - มียอดแลวคะ
ประธาน
- ของกองคลัง มี อยูโครงการหนึ่ง วานนี้ไดคุยกับทานปลัดฯ เปQนโครงการที่ จะใหทาง
ชุมชนชวยจัดเก็บคาขยะ จากปEญหาที่พบ คือ ในพื้นที่มีครัวเรือนอยูหนึ่งพันกวาครัวเรือน
แตเก็บคาขยะไดไมไดตามจํานวน ปEจจุบันการจัดเก็บคาขยะ เรามีคนของเราไปเก็บ 2 คน
ซึ่งบางบานไมอยูบาน บางที่ก็ไมใหความรวมมือ เชน หนวยงานราชการ จึงไดมีโครงการนี้
ขึ้นมา ทางรองฯอุ ทัย ก็เ ปQน ผูเสนอ แนวทางคื อ อยากใหชุ มชนเปQน ผูมี สวนร วมในการ
จัดเก็บ จึงตั้งโครงการนี้ขึ้นมาใหชุมชนเปQนผูชวยในการเก็บ โดยผานไปที่คณะกรรมการ
กองทุนวันละบาท ที่มีการเก็บทุกวันที่ 3 – 4 ของทุกเดือน เวลา 09.30 – 12.00 น. เปQน
การเพิ่มชองทางในการชําระ
ผอ.กองชาง

๔.4 กองชาง
- ในรอบเดือนที่ผานมา เปQนเรื่องการดําเนินการจัดทําแบบแปลนเงินอุดหนุนตางๆ ก็ได
ดําเนินการแลวเสร็จแลว ไดสงตอไปที่กองการศึกษาแลว
- ติดตามเรื่องการออกแบบงานตามเทศบัญญัติ ซึ่งตอนนี้แลวเสร็จไปแลวประมาณ 50
เปอรเซ็นต
- งานโยธามีการดําเนินการสนับสนุนเรื่องการจัดสถานที่ ซึ่งมีการรองขอมามาก มีการ
ดําเนินการใหแทบไมทัน เนื่องจากมีการจัดพรอมกัน
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ประธาน

ผอ.กองสาธารณสุข

หน.สป

ปลัดเทศบาลฯ
หน.สป.

- แผนการดํ า เนิ น การที่ทานนายกฯ ไดสอบถาม ทางกองชางไมมี ก็ จ ะมี เ ปQน งานตาม
เทศบัญญัติ ซึ่งก็จะไดจัดทํารายละเอียดตรงนี้เสนอใหกับทางผูบริหารอีกที
- หลังจากวันพอ ชวงวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2557 ใหดําเนินการงานของเราใหแลวเสร็จ
แต หากเปQ น งานศพ หรื องานสนั บสนุ นชุ มชน ใหดํา เนิน การตามปกติ ให ผอ.กองช าง
พิจารณาเปQนงานๆ ไป
- ปEญหาอุปสรรค คือ งานที่รองขอสนับสนุนคอนขางดวน มาสงหนังสือวันนี้ จะใชงาน
พรุงนี้ บางงานอาจทําไดไมเต็มที่
๔.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ในเดือนธันวาคม มีแผนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. วันที่ 6 จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ แรลลี่จักรยาน รณรงควันเอดสโลก
2. วันที่ 12 รณรงคทําความสะอาดลําน้ําแมฮองสอน ซึ่งไดจัดประชุมไปแลว
3. วันที่ 16 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปQนโครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ที่ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลฯ
4. วันที่ 18 จัดประชุมคณะกรรมการ สปสช.
5. วันที่ 23 มีคณะกรรมการ สปสช. มาประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
เทศบาลฯ
6. 25 ประชุมคณะกรรมการ อสม.
7. วันที่ 26 โครงการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ
- หากเราไดรับการยกเลิกพื้นที่อนุรักษพันธุพืชแลว เทศบาลฯ ควรที่จะออกประกาศของ
เทศบาลฯ ในการหามจับสัตวน้ํา เนื่องจากประชาชนอาจใชชองจรงนี้ในการจับสัตวน้ําได
4.6 สํานักปลัด
- ในเดือนที่ผานมาสํานักปลัดไดดําเนินการกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. วันที่ 10 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลบางพลี จ.สมุทรปราการ
2. วันที่ 13 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
3. วั น ที่ 15 ตอนรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
4. วันที่ 19 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ปางหินฝน จ.เชียงใหม
5. วันที่ 27 จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557
- ในเดือนธันวาคม มีแผนการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. วันที่ 4 มีการเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน โดยจะขอใหทุกกองที่จะ
ขอปรับปรุงแผน ที่มีโครงการที่ไมไดนํามาเสนอในแผนสามปWฯ เมื่อคราวตนปWที่ผานมา ได
นําขอมูลมาเสนอในที่ประชุม เพื่อใหงานแผนไดรวบรวมตอไป
2. วั น ที่ 18 เตรี ย มตอนรั บ คณะศึ ก ษาดู ว านจากเทศบาลตํ า บลลํ า ลู ก กา
จ.ปทุมธานี
- จากที่ทานนายกฯ นโยบายการพัฒนาศักยภาพ PMQA ตามที่ไดพูดคุยกับงานบุคลากร
ในเรื่องของสถานที่จัดอบรมจะขอสถาบันการศึกษามาจัด
- PMQA ของพนักงาน/ ชุมชน/ สท. ใหนําขอมูลมาพูดคุยกัน จะไดจัดทําทีเดียว
- ขอสอบถามในที่ประชุมวา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 คณะศึกษาดูงานจาก ทต.ลําลูกกา
จะมาศึกษาดูงาน จํานวน 250 คน เราจะใชสถานที่ใดในการรับรองดี
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ที่ประชุม

- อาคารอเนกประสงค รร.ท.1
4.7 สถานธนานุบาล
เดือนพฤศจิกายน 2557
รายได - มีผูจํานํา จํานวน 1,507 ราย เปQนเงิน 19,029,800
- ไถถอน จํานวน 1,384 ราย
เปQนเงิน 16,987,150
- ดอกเบี้ยจากทรัพยรับจํานํา
เปQนเงิน 533,718
- ขายทรัพยหลุด
เปQนเงิน 33,935 บาท
รายจาย จํานวน 365,777 บาท
หนี้ - เงินสะสมเทศบาลฯ ประมาณ เปQนเงิน 26,500,000
- จาก ธกส. ประมาณ
เปQนเงิน 30,800,000
มีทรัพยสิน จํานวน 65,800,650 บาท เงินสด จํานวน 4.7 ลานบาท

ปลัดเทศบาลฯ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4.8 ปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
- กรณี ของครูยุ ทธพงษ ศิริ แกว ขอฝากทาง ผอ.รร.ท.2 หรื อ อ.ชาติช าย ประสานกั บ
ผอ.รร.อบจ.บานจองคํา วาจะขอครูยุทธพงษ ยายไปในเทอมหนา เบื้องตนไดทําหนังสือไป
แลว แตจะขอใหประสานเปQนการภายในดวย
กองคลัง
- จะมี เ จาหนาที่ ข องกองคลั ง ยายไปอี ก 2 ราย คื อ ชุ ติ ม า (หน.ฝD า ยบริ ห ารงานคลั ง )
และนฎกร (นวก.พัสดุ) ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปEญหาได จึงขอใหทางบุคลากรประชาสัมพันธ
รับโอนในตําแหนงหัวหนาฝDายบริหารงานคลัง และนักวิชาการพัสดุ ซึ่ง 2 ตําแหนงนี้ก็เปQน
ตําแหนงที่จําเปQน ขอฝากทางหัวหนาสํานักปลัดดวย
กองช1าง
- แผนของกองชางที่อยากใหมี คือ แผนการตัดตนไม การซอมไฟฟ\าสาธารณะ การตีเสน
จราจร จะมีชวงดําเนินการเมื่อใด
- เรื่องการประดับไฟ ที่บริเวณพญาสิงหนาทราชา ที่กองชางไดตกแตง ก็สวยดี
กองสาธารณสุข
- หากมียกเลิกพื้นที่อนุรักษหนองจองคําแลว ก็คงตองเปQนหนาที่ของเทศบาลฯ เราในการ
ดูแลพื้นที่
สํานักปลัด
- อัตรากําลั งของเราตอนนี้มีอัตราวางคอนขางพอสมควร ก็สามารถมีกําลั งเพิ่มในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มได ถาไมมีปEญหาในเรื่องการเพิ่มเงินเดือนคาจาง ซึ่งปEจจุบันก็มีการเพิ่ม
เงินเดือนคาจาง สงผลใหการคาใชจายสวนนี้ใกล 40 % ก็ฝากสํานักปลัดประกาศหาตาม
ตําแหนงที่เราไดรับอนุมัติ
- ในสวนของผม ที่จะมีเรื่องแจงในที่ประชุม ดังนี้
1. ขอใหทางสํานักปลัด ทําหนังสือแจงเวียนทุกกอง เพื่อเขารวมกิจกรรม ดังตอไปนี้
1.1 วันที่ 5 ธ.ค. - ตักบาตร หนาวัดจองคํา
- ทําพิธีถวายพระพร ที่ อาคารอเนกประสงคบุญชูฯ
- จุดเทียนชัยถวายพระพร หนาศาลากลาง
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1.2 วันที่ 6 ธ.ค.

ประธาน

หน.สป.
เกตุนคร
หน.สป.

ประธาน

- วั น เอดสโลก/ แรลลี่ จั ก รยาน ที่ ห นาสํ า นั ก งาน
เทศบาลฯ งานเริ่ม 08.30 น.
1.3 วันที่ 9 ธ.ค.
- วันรณรงคตอตานคอรรัปชั่นสากล
1.4 วันที่ 12 ธ.ค.- โครงการพัฒนาลําน้ําแมฮองสอน ที่สวนเฉลิม
พระเกียรติฯ ลําน้ําแมฮองสอน
1.5 วันที่ 18 ธ.ค.
- ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลลําลูกกา
1.6 วันที่ 24 ธ.ค.
- งานวั นกี ฬาแหงชาติ ที่ อาคารศู น ยออกกํ าลั งกาย
เทศบาลฯ
1.7 วันที่ 31 ธ.ค.
- วันปWใหมสากล
2. ขอซักซอมเรื่องการแตงกาย
- มีหนังสือจากสํานักนายกฯ ขอใหมีการแตงกายเครื่องแบบสีกากีทุกวันจันทร
และวันอื่นๆ แตงกายเสื้อเหลือง ยกเวนคนที่ตองออกภาคสนาม หรือมีกิจกรรมอื่น
3. โครงการที่กันเงินไวตั้งจายเปQนรายการใหม ที่ขออนุมัติจากสภาฯ สามารถจัดทําไดเลย
4. ซักซอมเรื่องแผนการขยายโรงเรียน ท.1 ในอนาคตตองแยกโรงเรียนประถมฯ และ
มัธยมฯ ออกจากกัน
- สํานักปลัดใหทําตารางกําหนดวัน เวลา สถานที่ การแตงกายมาใหครบถวน เพื่อที่จะได
เวียนใหทุกกองทุกทานที่จะไปรวม
- ของ ผอ.กองชาง ไฟที่ประดับบริเวณพญาสิงหนาทราชาสวยมาก หากจะขอเพิ่มตั้งแต
เสนหนานวมินฯ จนถึงพญาสิงหนาทราชา หากไมมีจัดซื้อเพิ่มได
- เรื่องงบตั้งใหม ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ใหดําเนินการไดเลย
- เรื่องการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ขอใหเกตุนครรายงานขอมูลใหกับที่ประชุม
- ตามที่ ไดมี การประชุ มวานนี้ มี การแต งตั้ งคณะทํ า งาน และจะมี การจั ด เก็ บในเดื น อ
ธันวาคมนี้
- ในการประชุมวานนี้ เราไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎใหการสนับสนุน
นักศึกษามารวมจัดเก็บ และไดรับการอนุเคราะหจากพัฒนาชุมชนอําเภอมารวม มีการ
แต งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารขอมู ล ซึ่ งมี ทานนายกฯ เปQ นประธาน และ ผอ.กองเปQ น
กรรมการ
- ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลฯ หากไดขอมูลเรียบรอยแลว ใหสําเนาแจงทุกกอง เพื่อใชเน
ขอมูลพื้นฐานในการทํางานของแตละกอง
- และขอใหทางสํานักปลัดทําหนังสือขอขอมูล จปฐ. ของทั้งจังหวัดในปW 56 – 57 ที่ผาน
มา เพื่อใชเปQนขอมูลของเรา

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ
- ไมมี
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- ทานใดมีเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมี ก็ขอขอบคุณทุกทานที่รวมประชุมในวันนี้ ขอป[ด
ประชุมเทานี้
ปBดประชุมเวลา

๑2.20 น.
ลงชื่อ……………………………………………………ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวทิวานันท ปEญญามูลวงษา)

ลงชื่อ……………………………………………………ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ อินต6ะปวง)
หัวหนาสํานักปลัด

