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บันทึกรายงานการประชุม
คณะผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหาร
ครั้งที่ 3 /2558
วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมจองคํา (ชั้น ๒) สํานักงานเทศบาลเมืองแม2ฮ2องสอน
--------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1. นายปกรณ
จีนาคํา
นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
2. นายธวัชชัย
วงศวาณิชย
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
3. นายสุรัตน
สังขสุข
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
4. นายเกียรติศักดิ์
วนากมล
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
5. นายอุทัย
สุดใหม
รองปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน/รก.ผอ.กองคลัง
6. นางสาวจันทรเพ็ญ อินต7ะปวง
หัวหนาสํานักปลัด
7. นายนคเรศ
ศรีโท
ผอ.กองชาง
8. นายประพันธ
สุธรรมมา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
9. นายชาติชาย
นอยสกุล
รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา
10. นางเยาวลักษณ
มาสมซา
รอง ผอ.รร.เทศบาล ๑ (แทน ผอ.รร.ท.1)
11. นายเชิดศักดิ์ นะนิตย
ผอ.รร.เทศบาล ๒
12. นายชรินทร
สินรัตน
ผจก.สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแมฮองสอน
13. นายสุรศักดิ์
ศุภนิมิตกาลัญFู หัวหนาฝHายแบบแผน
14. นางชุติมา
ปIญญารัตน
หัวหนาฝHายบริหารงานคลัง
15. นางปราณี
ศิริวุฒิ
หัวหนาฝHายงานพัฒนารายได
๑6. นายเกตนคร
ธุระพันธ
รก.หัวหนาฝHายอํานวยการ สํานักปลัด
รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นายโยธิน
2. นายสายชล
3. นางดวงฤทัย

บุญเฉลย
ประเสริฐกุล

ผอ.ศูนย ICT
หัวหนาฝHายบริการงานสาธารณสุข

แสนทวีโภคทรัพย เจาพนักงานธุรการ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวทิวานันท
๒. นายวุฒิชัย
เริ่มประชุมเวลา

ปIญญามูลวงษา เจาพนักงานธุรการ
กรดคีรี
พนักงานประชาสัมพันธ

09.3๐ น.
โดยมี นายปกรณ จี นาคํา นายกเทศมนตรี เมื องแมฮองสอน เปSน ประธานการประชุ ม
ผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหารครั้งที่ 3 /๒๕๕8
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ระเบียบวาระที่ ๑
รองฯสุรัตน

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- เนื่องจากทานนายกฯ ติดภารกิจเรงดวน จึงมอบใหผมเปSนประธานกอน เรื่องเพื่อทราบ
จะใหทานนายกฯ มาแจงอีกที

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม
รองฯสุรัตน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕8 วันที่ 4 กุมภาพันธ: ๒๕๕8
- รับรอง
- ขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องรายงานการประชุมวา
1. หลังจากการประชุม 2 สัปดาห ฝHายเลขานุการ (สํานักปลัด) ตองสงรายงาน
การประชุมใหกับผูเขาประชุมทุกทาน
2. ใหสรุปขอสั่งการจากในที่ประชุม ภายหลังจากการประชุมฯ 1 สัปดาห
3. ใหฝH ายเลขาฯ จัด ทําหนังสือร างระเบียบวาระครั้งต อไปใหกับผู เขาประชุ ม
เพื่อที่จะใหผอ.กองทานที่ตองการจะนําเรื่องเขาที่ประชุมครั้งตอไป นํามาบรรจุ
ในระเบี ย บวาระครั้ ง ต อไป เวนแต หากเรื่ อ งใดที่ เ ร งด วนก็ ใ หนํ า มาหารื อ กั บ
ประธานวาขอเพิ่มในการประชุม เนื่องจากการประชุมนี้ก็ตองดําเนินไปตามวาระ
หาก ทานใดตองการจะนําเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาเขาบรรจุเปSนวาระประชุม
ก็ใหแจงทางฝHายเลขาฯ สํานักปลัด
- ขอเพิ่มใหมีการสงทาง e-mail ดวย จะไดมีความรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร

ผอ.กองสาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง (วาระติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผานมา)
๓.๑ ความคืบหนาเรื่องแผนการดําเนินงานของโรงฆาสัตว (กองชาง/กองสาธารณสุข)
ผอ.กองสาธารณสุข
- แบบแปลนโรงฆาสัตวไดประสานผูรับผิดชอบและผูเขียนแบบกองชาง สรุปตอนนี้เหลือ
รายละเอียดอีกเล็กนอย นาจะสรุปไดภายในอาทิตยนี้ ทางกองชางจะสรุปเสนอแบบอีกที
ผอ.กองชาง
- จะมีบางสวนที่สงมาแกไข เกือบละ 100 เปอรเซ็นต ในเรื่องของแบบแปลนนาจะ 95
เปอรเซ็นต และจะเสนอทางผูบริหารพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไปอีกที
3.2 ความคืบหนาเรื่องการเสนอขอยกเลิกพื้นที่หนองจองคําตอที่ประชุมหัวหนาสวน
ราชการจังหวัดแมฮองสอน (กองสาธารณสุข)
รองฯธวัชชัย (ประธาน) - ในการประชุมหัวหนาสวนฯ ครั้งที่ผานมา ทางจังหวัดไดมีหนังสือเชิญเทศบาลเขารวม
ประชุม ในวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2558 ผมไดมอบใหคุณสายชลฯ เขารวมประชุม
เนื่องจากในวาระการประชุมหัวหนาสวนมีเรื่องหนองจองคํานี้อยูดวย
ผอ.กองสาธารณสุข
- ในการขออนุญาตยกเลิกเขตรักษาพันธุพืชที่หนองจองคํา ตามที่ทานรองฯ ไดมอบใหคุณ
สายชลไปประชุมแทน ผลจากการประชุมทางจังหวัดฯ เห็นชอบใหยกเลิกพื้นที่ แตอํานาจ
ในการยกเลิกเปSนของอธิบดีกรมประมง ทางจังหวัดก็สรุปและสงใหกับกรมประมงอนุมัติ
ตอไป
รองฯธวัชชัย (ประธาน) - จากการสอบถามคุณสายชลฯ ทานผูวาฯ ก็เรงใหทางประมงจังหวัดฯ ดําเนินการติดดาม
เรื่องยกเลิกนี้
3.3 ความคืบหนาเรื่องการสํารวจครัวเรือนในการเก็บคาเก็บขยะ (กองสาธารณสุข)
ผอ.กองสาธารณสุข
- ปIญหาเริ่มแรก คือ มีคนทิ้งขยะแตเทศบาลดําเนินการเก็บคาเก็บขยะไมได ในการ
มอบหมายงาน จํานวนผูไมเสียคาเก็บขยะ มี 912 ราย ผมจึงแตงตั้งใหคุณบุญชูฯ ไปจัด
ทีมงานในการสํารวจ ผลการสํารวจพบวา ประมาณ 50 รายมีปIญหา บางบานไมมีคนอยู
บางบานมีแตเลขที่บาน ไมมีหลังคาเรือน การไปติดตอสอบถามตองใชเวลา ตอนนี้ในการ
/สํารวจ...
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สํารวจยังไม 100 เปอรเซ็นต จะขอเวลาในการสํารวจ และหากสํารวจเรียบรอยแลวจะ
สรุปใหกับที่ประชุมไดทราบ
3.4 ความคืบหนาเรื่องการขออํานาจศาลสั่งในการครอบครองรถน้ําอยางถูกตอง
(นิติการ สํานักปลัด)
หน.สป.
- สํานักปลัดไดมอบหมายใหงานนิติการประสานทางสํานักงานขนสงจังหวัดฯ เปSน
ลายลักษณอักษรวามีรถคันนี้ไดมีหลักฐานการครอบครองหรือไม ทางขนสงก็ไดตอบเปSน
หนังสือกลับมาวาไมมีการจดทะเบียนการครอบครองรถแตอยางใด ตอนนี้กําลังเตรียม
ขอมูลสงศาลตอไป
ประธาน
- มอบกองคลังทําเรื่องถึงสํานักงานขนสงฯ เพื่อขอยกเลิกทะเบียน คันที่มีแตทะเบียน
โดยแจงสํานักงานขนสงฯ วาไมใชทะเบียนนี้แลว และสํานักปลัดทําเรื่องขอครอบครอง
คันที่ไมมีทะเบียนตอ
หน.ฝHายบริหารงานคลัง - ไดแจงงานพัสดุเรื่องการยกเลิกทะเบียนไปแลว ก็จะเรงดําเนินการให
๓.5 ความคืบหนาการดําเนินงานโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภาฯ (กองคลัง/กองชาง)
- รถยนตบรรทุกน้ํา 1 คัน จํานวน 2,190,000 บาท
- ครุภัณฑโต7ะ เกาอี้ ระดับประถมฯ, มัธยมฯ และครู จํานวน 158,000/168,000
และ 66,000 บาท ตามลําดับ
- รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จํานวน 2,300,000 บาท
รองฯอุทัย
- หลั งจากมีการสรุป การจัด ทํา คุณลั กษณะรถขยะ รถน้ํา แลว โดยเฉพาะรถขยะมี การ
ปรับปรุงแกไข ลาสุดอยูในขั้นตอนการประกาศสอบราคา ตอนนี้เรียบรอยแลว และจะ
ประกาศสอบราคาในวันพรุงนี้ (12 มี.ค. 2558) ไดแก รถขยะ รถน้ํา ครุภัณฑโต7ะ–เกาอี้
ประธาน
- กอนประกาศ ขอเจาของเรื่องเขาไปดูคุณลักษณะกอนที่เราจะประกาศวาตรงกับความ
ตองการหรือไม
- หองเรียนอัจฉริยะ E-classroom 2 หอง จํานวน 1,000,000 บาท
รองฯอุทัย
- หองเรียน E-classroom ตองรอผานคณะกรรมการจังหวัดฯ
- ครุภัณฑวงโยธวาทิต จํานวน 702,000 บาท
- ตองไปแกเอกสาร หากเสร็จแลวก็จะดําเนินการประกาศได
- กอสรางรางระบายน้ํา ถ.นาวาคชสาร/ชุมชนตะวันออก/ถ.อุดมชาวนิเทศ จํานวน
1,450,000/42,000 และ 300,000 บาท
- ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 632,000 บาท
ผอ.กองชาง
- ตามที่อยูในรายการไดนําไปปรับแกราคากลาง และกําลังนําเสนอขึ้นมาใหม
ประธาน
- ภายในเดือนนี้นาจะประกาศไดทั้งหมด
3.6 ความคืบหนาเรื่องการจัดซื้อที่ดินในการกอสรางโรงเรียนฯ (กองคลัง)
รองฯอุทัย
- ตามที่ทาน ผวจ. ใหนําขอมูลมาเพิ่มเติม ก็ไดดําเนินการเกือบครบแลว ไดประสานทาง
กองการศึ ก ษาและกองช างในการหาขอมู ล เกี่ ย วกั บ หลั ก การที่ เ ราไดรั บ เงิ น อุ ด หนุ น
โรงเรียน และอาคารเรียน ท.2 ปg 57 – 58 วาเคยขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปหรือไม
ผอ.กองชาง
- เรื่องนี้ไมมีขอมูลการขอไป
3.7 การเตรียมขอมูลเพื่อเขาประชุมหารือเพื่อเขาประชุมในเรื่องการใชจายเงินรางวัล 2.5
ลานบาท
- โครงการศึกษาดูงานชุมชน
/หน.สป...
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หน.สป
รองฯอุทัย
หน.สป.

ประธาน
หน.สป.
ประธาน

ผอ.กองชาง
รองฯธวัชชัย
ผอ.กองชาง
รองฯธวัชชัย
ผอ.กองชาง
รองฯธวัชชัย
ผอ.กองชาง
รองฯธวัชชัย
ผอ.กองชาง
รองฯธวัชชัย
ผอ.กองชาง

ประธาน
รองฯอุทัย
ประธาน

- โครงการนี้ประมาณการใชเงิน 1,025,000 บาท ในจํานวนผูเขารวม 150 คน 4 วัน คิด
ตามเกณฑของทางราชการ
- ผมขอฝากขอคิดไวเกี่ยวกับเรื่องนี้ วาในการใชเงินเรื่องนี้ระเบียบใหใชตามอํานาจหนาที่
ของเทศบาล หากแปลความตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 50 มาตรา 51 เกรงจะเกิดปIญหา
ได
- ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณที่ผานมา หนวยงานเดิมก็เคยไดรับรางวัลนี้ และไดนํา
เปS น เทศบั ญ ญั ติ เ งิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ประเภทเงิ น รางวั ล เราจะทํ า ไดก็ ต อเมื่ อ อยู ใน
เทศบัญญัติ แตก็ยังไมเห็นหนังสือฉบับที่แจงมาวาตองทําอยางไร ก็เลยไมแนใจวาจะตอง
ตราเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม
- เรื่องศึกษาดูงาน ใหดําเนินการหลังสงกรานต มอบ หน.สป.ไปดูวิธีการวาจะสามารถนํา
เงินจํานวนนี้มาใชในเรื่องการศึกษาดูงานไดหรือไม ของสํานักปลัดมีอีก 2 เรื่อง คือบาน
เทิดไท และเสียงตามสายชุมชน
- เรื่องเสียงตามสายไดติดตอผูรับทําแลว ในการติดตั้งผูรับทําตองมาดูสถานที่จริง เรื่องนี้
จึงจะขอโครงการในปgหนา
- ให หน.สป. เรียกผูรับจางเขามาคุย
- บานเทิดไท กองชางไดทําแบบแลว จะใชเงินกอนนี้ชวยทําดวย เรื่องฝากรองฯเกียรติ
ศักดิ์ชวยดูดวย
- กอสรางตะขายกันเด็ก/เสาธง/ปhายโรงเรียน
- กําลังเขียนแบบ แลวเสร็จประมาณ 70 - 80 เปอรเซ็นต มีรายการเสาธง ตะขาย และ
ปhายโรงเรียน ก็ไดดําเนินการไปตั้งแตสั่งการคราวที่แลว
ตะขายนี้ คือ บริเวณชั้น 2 ใชหรือไม
- ทําเราเปSนเชิงคลายลูกกรงขึ้นมา สูงประมาณ 180 เซนติเมตร และใตมานั่ง
- แบบลักษณะปhายคราวๆ คลายกับตัวเดิมใชหรือไม
- ใชครับ
- เสาธงมีลักษณะอยางไร
- เสาธงเปSนลักษณะเสาเดี่ยว สูงประมาณ 10 เมตร
- ขอเพิ่มเติมวา หากเสาธงเปSนเสาเดี่ยวขึ้นไป ไมมีคู อาจดูไมคอยเหมาะ นาจะมีคูเพิ่มเติม
จะดูสวย เหมาะสมขึ้น และปhายโรงเรียน/ เสาธง ไดวางแปลนไวหรือยังวาจะตั้งจุดใด
- ไดวางผังไวแลว แตก็จะนํามาเสนอผูบริหารพิจารณาอีกทีวาจะปรับอยางไร
- ผมไดเขาไปดูพื้นที่ พรอมกับคุณบุญอยู จะขอเรียนเสนอนายกฯ วาเห็นจุดที่ควรเพิ่มเติม
จุดที่กันเด็กตกอีกประมาณอยางนอย 3 จุด
- ก็สามารถเพิ่มเขาไปในรายการนี้ได และในสวนของจุดเสาธง การวางปhาย จะใหผู ที่
ดําเนินการในการวางผังประสานกับทานรองฯธวัชชัยในการรับขอมูลและนํารายละเอียด
ไปปรับตามที่ผูบริหารเห็นชอบ
- โครงการศูนยบริการรวมบริการประชาชน
- อยากจะขอดูโครงการฯ ลักษณะคราวๆ รวมถึงรายละเอียดตางๆ หากวาโครงการอื่นๆ
ไมสามารถทําได ก็จะไดมีแผนรองรับ
- เปS น โครงการที่ ใ ชระบบสารบั ญ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ผู บริ ห ารสามารถตามงานไดทาง
อิเล็กทรอนิกส
- ใหวางผัง ลักษณะโครงการมา จะไดมองเห็นชัดเจนขึ้น
/- สําหรับขอ...
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- สําหรับขอ 3.7
- โครงการศึกษาดูงาน มอบหัวหนาสํานักปลัดดูวาจะใชเงินนี้ไดหรือไม รวมถึง
รายละเอียด เปhาหมาย จํานวน ทั้งของพนักงาน ชุมชน
- เสียงตามสายชุมชม หัวหนาสํานักปลัดประสานผูรับทําเขามาคุยเลย
- โครงการบานเทิดไท ฝากรองฯเกียรติศักดิ์ดูแลตอ
- เรื่องโรงเรียน ไมมีปIญหา
- โครงการศูนยบริการฯ ขอรูปแบบโครงการ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ปIญหาอุปสรรคในรอบเดือนที่ผานมา
๔.๑ กองการศึกษา

รก.ผอ.กองการศึกษา

กองการศึกษา
- ในสวนของกองการศึกษาที่กําลังดําเนินการอยู คือ การจัดงานประเพณีปอยสางลอง
และที่ผานมาไดประสานเกี่ยวกับเรื่องรถนําเที่ยว ตอนนี้ทางจังหวัดแมฮองสอนไดสงมอบ
ใหกับทางเทศบาลฯ เรียบรอยแลว
- ทางจังหวัดฯ ไดมอบหมายภารกิจใหกับทางเทศบาลฯ อยู 2 กิจกรรม ซี่งจะนําเรียน
ตอไป คือ เรื่องวิ่งมาราธอนเมืองสามหมอก และขบวนแหพระโพธิสัตวกวนอิม ซึ่งทาง
จังหวัดไดเชิญประชุม และทางผูบริหารไดมอบหมายใหผมและชางบุญอยูเขารวมประชุม
- ผมไดมีหนังสือแจงแตละกอง แตละชุมชน รวมทั้ง สท. และหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับ
การจัดงานประเพณีปอยสางลองในปgนี้ กําหนดการระหวางวันที่ 1 - 4 เมษายน 2558 ที่
วัดจองคําพระอารามหลวง เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.58) ทางเทศบาลฯ ไดมอบเงินอุดหนุน
จํานวน 300,000 บาทใหกับทางวัดไปแลว ในวันศุกรที่ 13 เมษายน 2558 ทางวัดและ
ชุมชนจะประชุมใหญในเรื่องของคณะกรรมการจัดงานทุกอยาง และในวันพรุงนี้ (12
มี.ค. 58) จะมีการแถลงขาวการจัดงานปอยสางลอง ที่วัดจองคํา ตอนนี้ที่เทศบาลฯ กําลัง
ดําเนินการอยู ก็มีกองชางนําโครงเตนทไปตั้งในบริเวณวัดจองคํา กองสาธารณสุขฯ จะไป
ขนสิ่งของตางๆจากวัดไปลงที่ศูนยไทใหญศึกษา และกองการศึกษาไดไปเตรียมสถานที่
และทางวัดไดมีการรองขอกองชางในการตัดแตงตนไม กิ่งไมบริเวณในวัด และขอใหมีการ
ลางวัดโดยใชรถดับเพลิงฉีดทําความสะอาด รวมถึงแตละสัปดาหขอน้ํารดตนไมในบริเวณ
วัด จะไดเกิดความชุมฉ่ํา
- ในกําหนดการ วันที่ 1 เมษายน 2558 ชวงเชาเมื่อรับสางลองตามวัดและเจาเมืองแลว
เวลา 13.00 น. สางลองจะไปที่จวนผูวาฯ เวลา 14.00 น. จะมาที่สํานักงานเทศบาลฯ
ตอนนี้ผมไดรางคําสั่งแลว ทุกทานดูไดตามเอกสารที่แจกให
- คําสั่งนี้ เปSนฉบับราง ในสวนของสถานที่จะเปSนกองชาง ฝHายรักษาความปลอดภัยของ
สํานักปลัด หากติดขัด หรือไมเขาใจตรงไหนก็สอบถามผมได ฝHายประสานงานจะเปSนกอง
การศึกษาทั้งหมด และขอ 5 คณะกรรมการฝHายตอนรับ จะขอความรวมมือทุกกอง ซึ่งใน
วันที่ 3 หลังจากแหโคหลู จะตองมีเจาหนาที่ของเทศบาลฯ ไปที่วัดเพื่อชวยกับทางชุมชน
- ในวันที่ 1 เมษายน 2558 จะมีการรับสางลองที่สํานักงานเทศบาลฯ เวลา 14.00 น.
สถานที่นาจะเปSนที่เดิม (อาคารจอดรถดับเพลิง) กองชางเปSนภารกิจดานสถานที่ กอง
การศึกษาเปSนเรื่องพิธีการ กองสาธารณสุขฯ ขอจัดพัดลมและถังขยะ สํานักปลัดเปSนเรื่อง
ของอาหาร ของวาง เครื่องดื่ม และเครื่องเสียงที่จะใชภายในวันนั้น สวนกองคลังเปSนเรื่อง
/วัสดุอุปกรณ...
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ประธาน
รก.ผอ.กองการศึกษา

ประธาน

รก.ผอ.กองการศึกษา

ประธาน

อ.เยาวลักษณ

วั ส ดุ อุ ป กรณ สายสิ ญ จน เงิ น ขาวตอกฯลฯ ที่ ก ล าวมาก็ เ ปS น หนาที่ ห ลั ก ๆ ของทาง
เทศบาลฯ ที่จะไปชวยกับทางชุมชนในการจัดงานวันที่ 1 – 4 เมษายน 2558
- มีทานใดที่จะใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะในการจัดงานปอยสางลองหรือไม
- สําหรับผูที่ไมประสงคจะไปรับสางลองที่บาน จะไปรับรวมกันที่ศูนยไทใหญศึกษา
- จะขอใหเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธใหมากขึ้น รวมถึงผูประกอบการตางๆ
- เรื่ อ งของการประชาสั ม พั น ธ ที่ ยั ง ไม ไดไปถึ ง คื อ รานอาหาร ตอนนี้ ที่ ไ ดจั ด ทํ า คื อ
ปhายคัตเอาท ปhายกองโจน โปสเตอร สถานีวิทยุ อสมท./สวท. วันละ 5 ครั้ง ใน 1 เดือน
รถแห จํานวน 2 คัน การแถลงขาวในวันพรุงนี้ (12 มี.ค. 58) หนังสือถึงทุก อบต. ใน
จังหวัดแมฮองสอน และที่จะทําเพิ่มเติมที่ทานนายกฯ แนะนําคือ รานอาหาร และสมาคม
สันนิบาตเทศบาลฯ รวมถึงรานคาใหญๆ ในจังหวดเชียงใหม ก็จะรีบดําเนินการ
- มีผูสงใบสมัครมา สางลอง จํานวน 28 ราย จางลอง 2 ราย โดยจะหมดเขตสงใบสมัคร
วันที่ 16 มีนาคม 2558 หลังจากวันที่ 16ฯ ก็จะประชุมผูปกครองอีกที
- เรื่องที่ 2 ที่จะนําเรียนทานายกฯ และที่ประชุมทราบ ผมและคุณบุญอยูไดรับมอบหมาย
ใหไปประชุมแทนนายกฯ ในเรื่องของการจัดงานประเพณีชนเผาแหพระโพธิสัตวกวนอิม
จังหวั ดแมฮองสอน ตามคํ าสั่ งจั งหวัด ฯ ที่ 423/2558 เรื่ องการแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีชนเผาแหพระโพธิสัตวกวมอิมจังหวัดแมฮองสอน ฝHายจัด
สถานที่มีทานนายกฯ เปSนประธาน ผอ.กองชางเปSนเลขาฯ ทางงานฯ ขอสนับสนุนเตนท
- รายละเอียดเรื่องที่ 3 จะมีหนังสือของจังหวัดฯ เขามา เรื่องการโอนทรัพยสินของจังหวัด
ฯ ที่ไดจากการใชจายงบประมาณของจังหวัดฯ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 คือเรื่องของการ
สงมอบรถนําเที่ยว จํานวน 4 คันใหกับทางเทศบาลฯ หลังจากที่เราไดรับมอบรถมา 4 คัน
ผมก็ไดนํารถไปจอดที่บริเวณสถานีขนสงฯ ในสวนของเอกสารที่ผมแจกใหกับที่ประชุม
เปSนรายละเอียดรถของทั้ง 4 คัน จะขอเรียนใหที่ประชุมถึงนโยบายของทานนายกฯวาเรา
จะมีการบริหารจัดการอยางไร
- รถที่ไดรับมอบมาทั้ง 4 คัน คันแรกกองสาธารณสุขรับผิดชอบ ทั้งคน รถ น้ํามัน รวมถึง
แผนการใชงาน กองการศึกษารับผิดชอบ 2 คัน รับผิดชอบเหมือนกันทั้งคน รถ น้ํามัน
รวมถึงแผนการใชงาน ของกองการศึกษาจะรวมถึงพิพิธภัณฑมีชีวิตและกิจกรรมของเด็ก
นักเรียนดวย อีก 1 คันอยูที่สํานักปลัด เพื่อเปSนรถสํารอง หรือรถ VIP ในเรื่องนี้ไดแจง
ทานปลัดไปแลว ใหทานปลัดฯ ดูความเหมาะสมอีกที
- เรื่องรถราง ผมจะปรึกษาทานปลัดฯ และจะทําเปSนคําสั่งอีกที
- เรื่องสุดทายที่ไดไปประชุมแทนนายกฯ เรื่องการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนเมืองสามหมอก
เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตยที่ 15 มีนาคม 2558 โดยเสนทางการวิ่งตั้งแตหนาศูนย
ออกกํ า ลั ง กายเทศบาลฯ ไปถ้ํ า ปลาและกลั บ มาจุ ด เดิ ม โดยการวิ่ ง มาราธอนตองมี
ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ทางทานผูวาฯ ขอเด็กโรงเรียนฯ เขารวมกิจกรรม 50 คน
และขอรถไปรับนักเรียนจาก รร.ศึกษาสงเคราะหจํานวน 50 คน มารวมกิจกรรม
- ขอฝากกองการศึ ก ษา เรื่ อ งกี ฬ าชนเผ าฯ ที่ ห น วยงานต างๆ ขอความอนุ เ คราะห
สนับสนุนมา ขอใหแจงมาที่ผูบริหารโดยตรง เราจะไดดูแลความเรียบรอยให
โรงเรียนเทศบาล ๑
- ชวงนี้ทางโรงเรียนฯ มีเรื่องรับนักเรียน
- ในวันที่ 25 – 27 ก.พ. 2558 นักเรียน ม.ปลายสอบ
- วันที่ 7 – 8 มี.ค. 2558 นักเรียนสอบ GAT – PAT
/- วันที่ 7 - 8...
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ผอ.รร.ท 2

รองฯธวัชชัย

- วันที่ 2,3 และ 5 นักเรียนปรับพื้นฐานหอง ESP
- จัดพิธีมอบใบประกาศใหนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 และ ม.6 วันที่ 17 มี.ค.2558
- วันที่ 9 - 11 มี.ค. 2558 ลูกเสือ เนตรนารี ป.6 และม.3 เขาคาย ที่สนามวิทยาลัย
แมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
- ตอนนี้มีนักเรียนมาสมัครเรียน ดังนี้
ป.1 - หอง ESP
25 คน
- หองปกติ
69 คน
ม.1 - หอง ESP
26 คน
- หองปกติ
64 คน
ม.4 ยั ง ไม ประกาศผล เนื่ อ งจากรอคะแนน o-net มี ผู มาสมั ค รและสอบ
จํานวน 85 คน
- ขอรายงานเรื่องนักเรียนแขงขันคนเกงที่ไดรับรางวัล มีหนังสือใหเขาไปรับรางวัล อันดับ
ที่ 3 เหรียญทองแดง ป.5 มี 2 สาระ คือ ภาษาไทยและสังคมศึกษา และระดับมัธยม ม.
2 กลุมสาระสังคมศึกษา
- รบกวนขอขอมูลเด็กที่ไดรับรางวัล หรือเด็กที่ทํากิจกรรมตางๆ รวบรวมมาใหที่งาน
ประชาสัมพันธ เราจะไดมาประชาสัมพันธตอไป
โรงเรียนเทศบาล ๒
- ในสวนของโรงเรียน ท.2 การปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ ดังนี้
1. วันที่ 2 สงรายการเบิกพัสดุของหองเรียน
2. วันที่ 2,9,16,23 โครงการธนาคารโรงเรียน สงบันทึกหลังการสอน
3. วันที่ 10,24 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
4. วันที่ 12 ประชุมประจําเดือนโรงเรียน
5. วันที่ 9 มีนาคม 2558 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ไดเขารวมการศึกษาดูงานกับทางผูบริหารเทศบาล ณ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี
- ในเดือนมีนาคม มีงานหลักๆ ดังนี้
1. วันที่ 5 ปuดภาคเรียนที่ 2/2557
2. วันที่ 6 รวมโครงการกีฬาอนุบาลฯ
3. วันที่ 12 ประชุมประจําเดือน
4. วันที่ 31 โครงการบัณฑิตนอย 2557
- การรับนักเรียนปgการศึกษา 2558 ของโรงเรียนเทศบาลฯ 2 เฉลิมพระเกียรติ ในปgนี้รับ
สมัครชวงระหวางวันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 ตอนนี้รับสมัครมาแลว 2 วัน มีผูปกครอง
พาบุตรหลานมาสมัคร จํานวน 44 ราย เรากําหนดรับจํานวน 60 คน ทางโรงเรียนฯ ก็จะ
ทําการคัดเลือกตามที่ทางเทศบาลฯ ไดประกาศไว
- โครงการบัณฑิตนอย เปSนโครงการที่ไดดําเนินการมาตลอด แตตอนนี้ก็มีขาววาในการ
จัดกิจกรรมโครงการบัณฑิตนอยมีการทักทวงจาก สตง. ในการจัดกิจกรรมนี้ ในการใชเงิน
ตางๆ ก็ขอใหใชจายอยางถูกตองและรอบคอบดวย

๔.3 กองชาง

/4.3 กองชาง...
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ประธาน

- ในสวนของกองชาง มีงานการจัดทําที่จอดรถในสํานักงานเทศบาลฯ การกอสรางตีเสน
จราจร การสนับสนุนงานประเพณี และเรื่องงานประเพณีชนเผาชนเผาแหพระโพธิสัตว
กวมอิมจังหวัดแมฮองสอนกําลังอยูระหวางการประสานและการดําเนินการ
- อีกเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ คือ ใหไปเขารวมและทําบันทึกขอตกลงเรื่อง
โครงการคารบอนฟุตปริ้นท ทางเทศบาลฯ ไดเขารวมโครงการขยายผลการสงเสริมการ
จัดทําคารบอนฟุตปริ้นทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อมุงสูการเปSนเมืองคารบอน
ต่ํา ปgที่ 4 ปgนี้เทศบาลเมืองแมฮองสอน ไดสมัครเขาไปอยูในลําดับที่ 15 ของภาคเหนือ
และไดรับการคัดเลือก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา ผมไดเขาไปทํา MOU กับ
องคการบริ ห ารจั ด การก7 า ซเรื อนกระจกและหน วยวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาและพลั งงานฯ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ กรุงเทพฯ โครงการ
คารบอนฟุต ปริ้ นท เปSน เรื่ องของการลดก7า ซเรือนกระจก ลดโลกรอน โครงการนี้ เปS น
โครงการที่สํารวจปริมาณก7าซคารบอนที่ปลอยออกสูอากาศ และกิจกรรมขององคกรเรามี
กิจกรรมใดบาง มีหลายกิจกรรม ทั้งเรื่องของการใชน้ํามัน ไฟฟhา พลังงานตางๆ เปSนการ
เก็บขอมูลทุกอยางที่ทําใหเกิดก7าซเรือนกระจก ในตัวกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม
จะเขามาดูกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2558 โดยเทศบาลฯ จะตองมีการดําเนินการ ดังนี้
จัดตั้งคณะทํางานในการดําเนินการ และทํ าตามขั้นตอน ซึ่งรายละเอียดจะไดเสนอให
ทราบในภายหลั ง ในวั น ที่ 23 มี น าคมนี้ จะมี ที ม งานมาติ ด ตามงาน มี ก ารชี้ แ จงการ
ดําเนินการตางๆ สวนใหญจะเปSนการเก็บขอมูลมากกวา ขอประชาสัมพันธ และขอความ
รวมมือทุกทานดวยสําหรับวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่จะมีทีมงานเขามาเทศบาลฯ จะทํา
บันทึกเสนอทานนายกฯ และทุกทานไดทราบตอไป
- ในการทํางานหลักๆ จะเปSนความรวมมือของกองชางและกองสาธารณสุข หลังจากที่เรา
ไปทําบันทึกขอตกลง ก็ตองมาทําความเขาใจในองคกร จัดตั้งคณะทํางาน และขอความ
รวมมือจากทุกกองดวย
- มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม
- ในสวนของผมที่ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ เกี่ยวกับเรื่องงานกองชาง ในสิ่งที่ตอง
ดําเนินการคือ
1. เรื่องการจัดทําวงเวียนแบบถาวร ผมไดประสานกับผูปฎิบัติแลว ไมทราบวา
ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแลว
2. เรื่องการเคหะ หลังจากที่เรารณรงคดําเนินการมาระยะหนึ่ง อยากจะให
กองชางไปพิจารณาวาเราควรทําอยางไรบางใหการเคหะ และนาจะทําเปSนแผน
เสนอขึ้นมาวาจะมีการดูแลการเคหะอยางไร
3. เรื่องการพัฒนาสถานีขนสง เปSนนโยบายของภาครัฐ โดยผูวาราชการจังหวัด
มอบใหทางขนสงเปSนผูกํากับดูแล ทางเทศบาลฯ ไปรับมาเปSนผูดําเนินการ ขนสง
จังหวัดฯ ก็จะเปSนผูแนะนําใหเรา เมื่อไมนานมานี้ก็มีหนังสือถึงเทศบาลฯ โดย
เนนใหเราดําเนินการ 15 ขอและใหรายงานเสนอ ทางกองชางก็ไดรายงานแลว
วันกอนผมไดเขาไปดูที่สถานีขนสง พบประตูเหล็กเปuดไดเพียงดานเดียว อีกดาน
เปuดไมได ผูใชบริการเดินไดเพียงดานเดียว ดูแลวเปSนภาพที่ไมเหมาะสม และอีก
เรื่ อ งที่ ผ มอยากใหเร งดํ า เนิ น การคื อ การตี เ สนจราจรในสถานี ข นส ง ผมได
ประสานกับผูจัดการแลวใหดําเนินการ ก็ขอฝากไปยัง ผอ.กองชางใหกํากับดูดวย
- เรื่องวงเวียน ใหดูชวงเวลา ควรทําชวงหนารอนนี้ หากหนาฝนจะดําเนินการลําบาก
/ประธาน...
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- เรื่องการเคหะ ผมไดประสานเรื่องคลองสงน้ําของชลประทาน ตอนนี้ดําเนินการใกล
เรียบรอยแลว ในเรื่องปIญหาน้ําทวมที่การเคหะไมนาจะมีปIญหาแลว วันกอนผมไดเขาไปดู
จะมีเรื่องของหลังบานที่ติดกับคลอง จะมีตนไมรกๆ หากคลองดําเนินการเรียบรอยแลว
จะประสานกองชางใหเขาไปดู และใหดําเนินการตอตามแผนที่กองชางไดเสนอมาไดเลย
- เรื่องขนสง เรื่องการการเก็บคาเชา ฝากกองคลังดูเรื่องนี้ใหดวยวาเราเปSนผูรับโอนมา แต
ทําไมถึงเก็บคาเชาไมได และเรื่องหองน้ําในสถานีขนสงของผูประกอบการที่ไมเรียบรอย
ใหกองชางเขาไปสํารวจและดูวาตองทําอยางไรบาง
- เรื่องวงเวียน ตอนนี้กําลังทําแบบอยู หากเรียบรอยจะนําแบบมาเสนออีกที
- เรื่องการเคหะ ผมไมแนใจวาจะลงไปถึงเรื่องอาคารหรือไม หรือเฉพาะบริเวณ การปรับ
ภูมิทัศน ผมจะวางแผนการดูแลให ผมก็ไมแนใจขอบเขตที่จะใหเขาไปดูแล
- เรื่องของประตูสถานีขนสงไดซอมไปแลว ตอนนี้ไมสามารถเปuดอีกไดหรือครับ
- เหตุที่ประตูชํารุด เนื่องจากประตูมวนเดิมที่ทําไวสั้น เมื่อมันสั้นเวลาหมุนเขาไปก็หลุด
สงผลใหเปuดไมได เวลาชางไปซอมก็บรรเทาเทานั้น วิธีแกคือคงตองเปลี่ยน
๔.4 กองคลัง

รก.ผอ.กองคลัง

ประธาน
รก.ผอ.กองคลัง
ผอ.กองสาธารณสุข
ประธาน
ผอ.กองสาธารณสุข

- รายงานสถานะทางกองคลัง ปgงบประมาณ 2558 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ ดานรายรับ มี
การประมาณการรายรั บ จํา นวน 114,650,000 บาท รั บจริง ณ สิ้น เดื อนกุ มภาพั น ธ
จํานวน 44,653,307.31 บาท คิดเปSนรอยละ 46.53 ดานรายจาย มีการจายจริง จํานวน
33,744,094.78 บาท คิดเปSนรอยละ 29.43 มีรายรับมากกวารายจาย ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ เทากับ 10,909,212.53 บาท เบิกจายไดรอยละ 75.57
- ขออนุญาตแจงที่ประชุม เมื่อวานทานปลัดฯ ไดตามเรื่องที่ สตง.ไดทักทวงไว และทาง
กองคลังไดทําบันทึกแจงใหกับกองราชการที่เกี่ยวของตั้งแตเดือนตุลาคม ปg 2557 และ
ทางจังหวัด ฯ มี หนังสือมาถึ งเทศบาลฯ ใหรายงานเรื่องนี้ภ ายในเดือนมีนาคม ก็ขอให
หนวยงานผูเบิกที่ทําชี้แจงตอบใหดวย ผมจะไดรวบรวมสรุปและทํารายงานชี้แจงจังหวัด
ตอไป
- ขอเพิ่ มเติ มว าในการเบิ ก เพื่ อ จั ด ทํ า กิ จ กรรมโครงการต างๆ ขอใหหน วยงานผู เบิ ก ดู
ขอบเขตของภาระหนาที่เปSนหลัก กิจกรรมนั้นสอดรับกับวัตถุประสงคหรือไม เพื่อลดขอ
ปIญหาตรงนี้
- ไดประสานกับ ผอ.กองสาธารณสุขโดยสวนตัว ในเรื่องการจัดเก็บธรรมเนียมคาขยะ
ในการทําจัดฐานขอมูลระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะเอามาใช เดิมเราเคยใชแตยังไม
เสถียร ตอนนี้ก็มีบางหนวยงานมีการใชและไดผล จึงอยากจะนํามาใช
- บอกไดหรือไมวามีกองใดบางที่ตองชี้แจง สตง.
- ผมไดบันทึกชี้แจงไปตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 แลว
- ขอใหทานรองปลัดฯสรุปแตละเรื่องที่ตองชี้แจง เทาที่ไดทราบกองสาธารณสุขไดสงสรุป
ชี้แจงไปแลว
- หลังจากประชุมเสร็จ ขอกองคลังสําเนาใหทุกกองอีกรอบ
๔.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ในสวนของกองสาธารณสุข มีงานที่เกี่ยวของ ประจําเดือนมีนาคม ดังนี้
1. วั น ที่ 6 ประชุ ม กองทุ น เพื่ อ อนุ มั ติ ง บหลั ก ประกั น สุ ข ภาพของเทศบาลฯ
ทั้งหมด 11 โครงการ
/1. วันที่ 6...
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ผอ.กองสาธารณสุข
หน.สป

2. วันที่ 13 ประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุ มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดงานวัน
มุทิตาจิต โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งไดสอบถามคร าวๆ จากคณะกรรมการ
ผูสูงอายุวาจะจัดในวันที่ 20 หรือ 21 เมษายน 2558 และไดประชุมกับทานนายกฯและ
หัวหนาสํานักปลัดวาจะแยกกับการจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2558
3. วันที่ 17 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลฯ
4. วันที่ 20 กิจกรรมวัน อสม. แหงชาติ จัดที่ตําบลหวยผา รายละเอียดกิจกรรม
ก็มีพิธีสงฆ การประกาศเชิดชูเกียรติ การใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ และการแขงขันกีฬา
อสม. และงานเลี้ยงตอนเย็น
5. วันที่ 26 การประชุมการพัฒนาศักยภาพของกองทุนฯ ซึ่งเปSนตามหนังสือสั่ง
การของ สปสช.ที่ใหแตละกองทุนมีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
6. วันที่ 27 การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จัดที่อาคารผูสูงอายุ รพ.ศรีสังวาลย
- ชวงเดือนเมษายน มีกิจกรรมที่จะดําเนินการ ดังนี้
1. วันมุทิตาจิต ในงานจะมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประกวดสุขภาพผูสูงอายุ
ใหความรูดานธรรมะ ดานสุขภาพ
- เพิ่มเติมกองสาธารณสุขชวยสรุปประเด็นที่ อบต.ผาบองมาดูงานใหดวย
- ผมมอบใหสายชลดําเนินการ ผมจะเรงให
4.6 สํานักปลัด
- ในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา สํานักปลัดไดมีการประชุมสภาฯ สมัยแรก 1/2558
มี
มติใหมีการกําหนดสมัยประชุม 4 สมัย ไดแก
สมัยที่ 2/2558
1 – 30 พฤษภาคม 2558
สมัยที่ 3/2558 1 – 30 สิงหาคม 2558
สมัยที่ 4/2558
1 – 30 พฤศจิกายน 2558
สมัยที่ 1/2559
1 – 28 กุมภาพันธ 2559
ในสวนประกาศ งานกิจการสภาฯ จะติดประกาศใหทราบตอไป
- และมีการไปศึกษาดูงานคณะผูบริหารและ สท. ที่เทศบาลตําบลบานเพ จ.ระยองและ
เทศบาลตําบลแสนสุข จ.ชลบุรี ก็ผานไปดวยดี
- ในชวงเดือนมีนาคม มีกิจกรรมที่จะดําเนินการหลักๆ
1. งานการเจาหนาที่ จะจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ ในวันที่ 14 – 15 มีนาคม
2558 หัวขอการทํางานระบบ PMQA ไดมีหนังสือแจงเวียนใหทุกกองแลว
ใน
รายละเอียดจะใหบุคลากรมาชี้แจง
2. กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย คือ การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปhองกัน
และแกไขปIญหาภัยแลง ปg 2558 ไดจัดทําประกาศและทําแผนรองรับเพื่อดําเนินการไว
แลว จะมีการประชุมคณะกรรมการตอไป
3. นโยบายอี กเรื่ อง คื อ การจัด งานวั น เทศบาล รู ปแบบที่ว างไว คือ ช วงเชา
พิธีสงฆ การอานสาสนและสรุปผลงานในอดีต ผูที่ทําคุณความดีใหกับเทศบาลจะเชิญมา
เปSนเกียรติในงาน และชวงบายจะเปSนการ Big cleaning Day ซึ่งจะจัดในวันที่ 24
เมษายน 2558 ในรายละเอียดตางๆ จะสรุปและเขียนใหทุกสวนไดทราบ
- สําหรับการอบรมทางวิชาการ วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 นี้จะใหงานการเจาหนาที่
มาชี้แจงรายละเอียด
/สําหรับการ...
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- โครงการที่จัดขึ้นในวันที่ 14 – 15 เมษายน 2558 นี้เปSนโครงการอบรมสัมมนาสําหรับ
พนั กงานเทศบาล พนั กงานครู ลู กจางประจํ าและพนั กงานจาง ซึ่ งจะแบ งออกเปS น 2
กิจกรรม กิจกรรมแรกที่จะทําในวันที่ 14 – 15 คือการอบรมเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติการ
และกิจกรรมที่สองคือ การทัศนศึกษาดูงาน
- วันที่ 14 เปSนการอบรมเชิงวิชาการ ตามหลักของการพัฒนาคุณภาพตามหลักบริหาร
จัดการภาครัฐ หรือ PMQA โดย PMQA มี 7 เกณฑ ไดแก
1. เกณฑการนําองคกร
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
6. การจัดกระบวนการ
7. ผลลัพธการดําเนินการ
ใน 7 เกณฑนี้ ทางวิทยากรจะวางแนวทางในการบรรยาย และการทํากิจกรรมให ในวันที่
14 จะจัดที่อาคาร สว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย ขอความรวมมือพนักงานเทศบาลฯ ใสเสื้อ
สีเขียวเทศบาล วันที่ 15 จะจัดกิจกรรม Walk Rally ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สวมเสื้อโทนขาว โดยทั้งสองวันใหพนักงานสวมบัตรพนักงาน
- ของสํานักปลัดมีทานใดเพิ่มเติมหรือไม
- เรื่องการจัดตั้งศูนยภัยพิบัติฯ ให หน.สป. ปรึกษาทานรองฯสุรัตนไดเลย

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗
ประธาน

เรื่องอื่นๆ
-

ปuดประชุมเวลา

๑4.30 น.
ลงชื่อ……………………………………………………ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวทิวานันท ปIญญามูลวงษา)

ลงชื่อ……………………………………………………ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ อินต7ะปวง)
หัวหนาสํานักปลัด

