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ส าเนารายงานการประชุม    

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง     

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563    

วันที่    8   เดือน  ตุลาคม  2563   

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง      

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   ปิดประชุมเวลา   11.30 น .   

ผู้เข้าประชุม 

1. นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาล 

2. นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

3. สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายภัทรพงศ์  จันทรต๊ิ์บ สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นางแก้วเรือน  นนเทศา สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายวิรัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ 

7. นายพงศกร  กันทะส ี นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

8. ว่าที่ ร.ต.สบืศักดิ์ ปัญโญ  นิติกร 

9. นางพวงทอง  เครอืยศ หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ รก.ผอ.กองคลัง 

10.นางสิริรัตน์  แสงสิงห์ นักวิชาการพัสดุ 

11.นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล เจ้าพนักงานธุรการ 

12.นายสมศักด์ิ  จิตประจง ผู้อ านวยการกองช่าง 

13.นายมงคล  อินต๊ะ  นายช่างโยธาช านาญงาน 

14.นางสาววรินทร  มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

15.นางอุชญา  นวรัฐ  ครูผู้ดูแลเด็ก 

16.นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี  เจ้าพนักงานธุรการ 

17.นางศิริกานต์  บุญสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

18.นางรพีพรรณ  สุริยานรากร สมาชิกสภาเทศบาล 

19.นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร หัวหน้าฝุายธุรการ 

20.นางสาวอรทัย  โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ 

       เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ    ณิยกูล  ปลัดเทศบาล

ต าบลสันปุาตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันปุาตอง   ท าหน้าที่

ประธาน    ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ   



2 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

นายสักการ  ณิยกูล  ได้มอบหมายให้ นางสาวจีราวัจช์  มงคลชีวาพร  หัวหน้าฝุายธุรการ  

เข้าร่วมประชุมแทน  ขอให้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ในวันที่  

1  ตุลาคม  2563  รายละเอียดดังนี้ 

1. การลาออกและโอน (ย้าย) ของข้าราชการ 

1.1 ข้าราชการที่ลาออก 

- นายมานพ สายไฮค า  สาธารณสุขอ าเภอ 

1.2 ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 

- นายบุญศรี พาลมูล    ต าแหน่ง เกษตรอ าเภอสันปุาตอง 

- นางสุมาลา  บุญชัย    ต าแห น่ง  นักวิ ชาการส่ ง เส ริม

การเกษตรช านาญการพิเศษ 

1.3 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

- นายประภาส ปาล ี   สาธารณสุขอ าเภอสันปุาตองย้าย

มาอ าเภอแม่แจ่ม 

- นางสาวกนกนุช   ธยาน์    ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกระบบ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสันปุาตอง 

2. มาตรการปูองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษา

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ       

โคมควัน (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  โดยอ าเภอ

สันปุาตองขอให้ประชาสัมพันธ์ก าชับผู้ประกอบการสถานบริการที่ เปิด

ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็น

โรงแรม  ให้ทราบถึงระเบียบข้อกฎหมาย  ซึ่งหากผู้ใดกระท าการจุดและปล่อย

โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน (ว่าวฮม) ตลอดจนบั้งไฟ  พลุ ตะไล หรือวัตถุอื่นใด

ที่คล้ายคลึงดันขึน้ไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการ

เดินอากาศหรือปฏิบั ติการของอากาศยานภายในเขตปลอดภัยในการ

เดนิอากาศต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ  และผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุพ้นผิด

การจุดและปล่อย หรือกระท าการอย่างใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

อากาศยานชุมชน  หรือประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการปล่อยโคมในช่วง

เทศกาลลอยกระทง 
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3. การระวังและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย  อ าเภอสันปุาตองได้รับแจ้ง

จากจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขอให้ประสัมพันธ์เน้นย้ าให้ประชาชน และบุคลากรใน

หน่วยงาน  รักษาวินัยการปูองกันโรค  โดยการสวมหน้ากากอนามัย  หมั่นล้างมือ

ด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์  เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลีกเลี่ยง      

การพบปะสัมผัสกับบุคคล และการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาส 

เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไมจ่ าเป็น  ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือปูองกันมิให้เกิดการ

แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ิมขึ้น 

นายสักการ  ณิยกูล  ร้านขายโคมลอยหน้าอ าเภอได้ขออนุญาตกับเทศบาลหรือไม่ อย่างไร  

ขอให้กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้ตรวจสอบใบอนุญาตในรายดังกล่าว  

ในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ออกตรวจมาตรการควบคุมการระบาดของโรค

ไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมกับอ าเภอสันปุาตอง  ซึ่งร้านค้าในเขตเทศบาลก็ไม่มี

ปัญหาแต่อยา่งใด  และร้านลิ้นชามีการน าดนตรีมาเล่นด้านนอกอาจมีปัญหา

เสยีงดังแต่ได้วัดค่าความดังของเสียงแล้วก็ไม่ได้ดังเกินก าหนด จึงไม่สามารถ

ด าเนนิการใด ๆ กับร้านได้ 

การจัดพิธบี าเพ็ญกุศลและพิธน้ีอมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวัน สวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช    

บรมนาถบพิตร ในวันที่  13  ตุลาคม  2563  ช่วงเช้าจะมีพิธที าบุญตักบาตร  

เวลา  06.00 น.  ณ  วัดดงปุางิ้ว  และเวลา 08.30 น. พิธวีางพวงมาลาและ

ถวายบังคม  ณ  หอประชุมอ าเภอสันปุาตอง  ในช่วงเย็นมีพิธีจุดเทียนน้อม

ร าลกึในพระมหากรุณาธิคุณ  เวลา  18.00 น.  ส าหรับพวงมาลาที่ใช้ในพิธี

จะเป็นดอกไม้สด ขนาดไม่น้อยกว่า  1 เมตร  และเน้นย้ าให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้

สวมหน้ากากอนามัยสขีาวตลอดการเข้าร่วมพิธี 

นายสุชาติ สีกันโท  แรงงานจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เสียงตาม 

สายของเทศบาลได้ขอยกเลิกสัญญา  ในช่วงนี้จึงยังไม่มีการประชาสัมพันธ์

เสียงตามสายของเทศบาล  ขอให้พนักงานช่วยด าเนินการในส่วนนี้ไปก่อนได ้

หรือไม่  ซึ่งได้เคยให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าขอให้มาประชาสัมพันธ์

อาจจะ 2 - 3 วันต่อสัปดาห์    เช่น วันจันทร์  วันพุธ  วันศุกร์  และมอบให้ 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ได้ไปจัดเวรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
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นายพงศกร  กันทะสี  ขอเสนอให้มีการบันทึกเสียงไว้แล้วค่อยมาเปิดในประชาชนรับฟัง

ในช่วงเช้าดีหรือไม่  เพราะจะได้ไม่ต้องมาแต่เช้า  และจัดเวรมาเปิดเทป         

ดหีรือไม่ 

สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  หากมีขา่วประชาสัมพันธ์งานศพจะท าอย่างไร  ใครจะมาประกาศให้ 

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับการประกาศข่าวการเสียชีวิตไม่เคยมีหนังสือมาขอให้เทศบาล

ประชาสัมพันธ์ให้  น่าจะเป็นการประสานโดยตรงกับผู้ประกาศเอง 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ในการน้ี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลได้ให้แนวทางไว้ว่าควรมีการ

แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือมีองค์ประกอบของแต่ละกอง  โดยให้งานธุรการเป็น    

ผู้ประสานงาน  จัดเวรกันประชาสัมพันธ์ตามที่ก าหนด  หากไม่ว่างก็สามารถ

บันทึกเทปไว้ก่อนได้ 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์น้ันจะต้องเว้นวรรคหรือพูดเป็นจังหวะ  

เพราะจะได้ยินชัดเจน  ไมค่วรพูดไวจนเกิดไปเพราะเสยีงพูดจะตีกัน 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  ส าหรับกรณีนี้ จะหารือกันต่อไป  แต่ในช่วงนี้จะจัดท าประกาศรับ

สมัครเพ่ือรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนกันยายน 2563    

ประชุมเมื่อวันที่  11  กันยายน   2563  

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือนกันยายน

พ.ศ.2563   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วน้ัน ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณารว่มกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนกันยายน  

พ.ศ.2563  ประชุมเมื่อวันที่  11  กันยายน  2563   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

    -ไมม่-ี 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.1  การก าจัดขยะอันตรายในพ้ืนที่ 

นางพุทธชาด พรหมจักร  ในวันน้ี  วันที่  8   ตุลาคม  2563  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

น าโดยนายสุพล  กันทาสม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

ได้น าขยะอันตรายในพืน้ที่      ซึ่งได้รวบรวมเก็บตามจุดรวบรวมขยะอันตราย

ของแตล่ะชุมชน  ได้แก่  ถ่านไฟฉาย  56 กิโลกรัม  หลอดไฟ  265  กิโลกรัม   

โดยจะน าไปจัดส่งที่องค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงใหม่ 

นายสักการ   ณิยกุล  เน่ืองจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   ได้ว่าจ้างเอกชนน า

ขยะอันตรายไปก าจัด  เทศบาลจึงได้น าขยะอันตรายในพื้นที่จัดส่งให้องค์การ

บรหิารสว่นจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือน าไปก าจัดต่อไป 

  เปิดรับการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

สปสช. เทศบาลต าบลสันปุาตอง  ขอรายละเอียดได้ที่กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  ต้ังแต่บัดนีจ้นถึงวันที่  31  ตุลาคม  2563 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ได้ย่ืนขอไปจ านวน  3  โครงการ 

นางพุทธชาด พรหมจักร  ส าหรับงบประมาณดังกล่าวข้างต้น กองการศึกษาสามารถขอรับการ

สนับสนุนโครงการโภชนาการของเด็ก  เพ่ือจะได้คะแนนตัวชี้วัดเพ่ิมขึ้นในปี

ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองการศึกษา 

5.2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

นางชิณากานต์  เจริญสุข ส าหรับแนวทางการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้จะ

จัดแบบเดิมแบบที่เคยปฏิบัติมา  งบประมาณที่ต้ังไว้ก็ต้ังไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  

ในปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  มีการจัดท าซุ้มและ

สะพานข้ามท่าน้ า  ในปีนีจ้ะท าสะพานและตกแต่งสะพานข้ามให้สวยงามจะไม่

ท าซุ้มเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะใช้งบประมาณมาก   

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอแนะน าให้ติดไฟราวยาวไปถงึร้านเหลา้ตอง 

นางชิณากานต์  เจริญสุข ส าหรับการติดไฟราวบริเวณถนนน้ันในปีนี้จะติดยาวกว่าปีที่ผ่านมา  

และตะเกียงน้ ามันจะไมจุ่ดตามทางแลว้เพราะมีกล่ินเหม็น 
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นางรพีพรรณ  สุรยานรากร ส าหรับเคร่ืองเสียงในงานในปีที่ผ่านมาได้รับค าร้องจากประชาชนว่า

เปิดเสยีงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง  ขอให้เปิดเพลงให้เหมาะสม 

กับประเพณีและลดเสยีงลงเล็กน้อยดีหรอืไม่ 

นางชิณากานต์  เจริญสุข ส าหรับก าหนดการจัดงานน้ันในปีนี้  ก าหนดจัดงานในระหว่างวันที่  

30 - 31  ตุลาคม  2563  ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนจัดท าท่าน้ าลอย

กระทง  และจะมีการประชุมเพ่ือเตรียมงานอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 กองช่าง 

 5.3   

นายมงคล  อินต๊ะ    ตามกฎกระทรวง ก าหนดเงื่อนไขในการใช้การเก็บรักษา และการมีไว

ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ท าให้เกิดอัคคีภัยไดง่าย และกิจการอันอาจท าให้เกิด

อัคคีภัยไดง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจ าเป็นในการปูองกันและระงับ

อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ 1 ในกฎกระทรวง  “วัตถุระเบิด” หมายความว่า 

สารหรือวัตถุที่กอ่ให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงตามกฎหมายว่าด้วย อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน   และการ

พิจารณาอนุญาตจะต้องพิจารณาดูแล  ถ้ามีการขออนุญาตจะต้องตรวจสอบ

ก่อนออกใบอนุญาต  ตามกฎกระทรวงนี้นายตรวจคือผู้อ านวยการดับเพลิง

ประจ าท้ อ งถิ่ น ห รือ เ จ้ าพ นักง านท้ อ งถิ่ น แ ต่ ง ต้ั ง ให้ เ ป็ นนายตรวจ                

ต้องตรวจสอบใบอนุญาต พื้นที่เก็บวัตถุ  ถังเคมีดับเพลิง  ปูายห้ามสูบบุหร่ี  

ต้องมีครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงระบุถึงจะออกใบอนุญาตได้   การแต่งต้ัง

คณะกรรมการ  ในส่วนของกองช่างจะต้องตรวจสอบตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารซึ่งจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น  

ส าหรับในส่วนของผู้อ านวยการดับเพลิงก็จะต้องมีการแต่งต้ัง   ส าหรับการ

แต่งต้ังคณะกรรมการจะต้องมอบให้ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการแต่งต้ังตาม

กฎกระทรวงตอ่ไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 กองคลัง 

 5.4 สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2563  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2563  (งานการเงินและบัญชี)   

นางพวงทอง  เครอืยศ  ตอนน้ีการด าเนินการงบประมาณของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2563  

ด าเนนิการไปแลว้ประมาณ    99 %  เหลืออีก  1 %  คือ ยังไม่ได้ท าการกด

ปุุมปิดงบประมาณ  จะต้องรอตรวจสอบให้ถูกต้องชัดเจนก่อนด าเนินการ      

  ประมาณการรายรับ  56,699,500.00    บาท 

  รายรับตามงบประมาณ  53,733,828.57  บาท 

  รายรับต่ ากว่างบประมาณ    2,965,671.43  บาท 

  ประมาณการรายจ่าย  56,698,600.00    บาท 

  รายจ่ายตามงบประมาณ 50,862,489.50   บาท 

  รายจ่ายต่ ากว่าประมาณการ   5,836,110.50   บาท 

  เงินฝากธนาคาร   รวมทั้งส้ิน   52,778,697.97   บาท 

  ตามเอกสาร  ข้อ  2.  รายละเอียดเงินรับฝากต่าง ๆ  

  1.ค่าใช้จ่ายค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 5% จ านวน  64,624.78 บาท    

ได้หักไว้เป็นค่าแบบพิมพ์ยังปัจจุบันยังไม่ได้ใช้  หากมีการแจ้งให้เปลี่ยนแปลง

แบบพิมพ์สามารถน าเงินสว่นน้ีไปจัดซือ้ได้ โดยไมต้่องเบิกจา่ยจากงบประมาณ 

  2.โรงฆ่าสัตว์  จ านวน  77,390.-บาท  เป็นเงินที่เก็บจากแม่ค้าเป็น

ค่าอากรสุกรตัวละ 10.-บาท 

  3.เงินประกันสัญญา  จ านวน  266,247.-บาท  เป็นเงินค่าประกัน

สัญญาซึ่งหากผู้รับจ้างด าเนนิการแล้วเสร็จก็จะเบิกจา่ยให้ผู้รับจ้างตอ่ไป 

  4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จ านวน  21,153.64  บาท 

  5.ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้าง จ านวน  2,509.17 บาท  

เป็นเงินของส่วนกองช่าง  ได้เบิกจา่ยไปแลว้  1 ครัง้  เลยมีเงินเหลอืค้างบัญชี 

  6.ค่าชดใช้ค่าเสียหายกรณีท าละเมิดฯ จ านวน  433,125.-บาท  

เป็นเงินค่าจัดซื้อที่ดินผิดแปลงไมค่รบก าหนด 

  7.เงินสนับสนุนการด าเนินการศูนย์ปฏิบั ติการสุขภาพ จ านวน  

15,500.-บาท  เป็นเงินของกองสาธารณสุข 

  8.เงินรับฝากการช าระคืน เงินกู้ (กยศ) พนักงานจ้าง  จ านวน  

3,010.-บาท  เป็นเงินที่หักจากลูกจ้างที่กูเ้งินจาก กยศ ไว้เพ่ือจัดส่ง 
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  รายจ่ายค้างจ่าย ประกอบดว้ย 

- ค่าใช้สอย        206,084.50  บาท 

- ค่าวัสดุ         356,767.60  บาท 

- ค่าครุภัณฑ์        293,420.00  บาท 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    4,150,100.00  บาท 

รวมรายจ่ายค้างจ่าย ปี 63    5,006,372.10  บาท 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2562   2,591,000.-บาท 

- ค่าครุภัณฑ์ ปี 2562        480,400.-บาท 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2561      589,800.-บาท 

  ในวันที่ 30 กันยายน 2563  มีเงินงบประมาณโอนจัดสรรเข้ามา

ประมาณหกโมง  เป็นเงินคืนค่าอบรมของเดอืนเมษายนที่ระงับการอบรมเน่ือง

ในสถานการณ์โควิดในพืน้ที่  

ขอแจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมเน่ืองจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

เปลี่ยนระบบใหม่ท าให้ เข้าระบบไม่ได้  ไม่มีการอบรมก่อนและไม่มีการแจ้ง

ล่วงหน้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่   ส าหรับการอบรมกรมฯ มีก าหนดการ

อบรมประมาณอาทิตย์หน้า  ในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็ท าตามความเข้าใจกับระบบไป

ก่อนและสอบถามจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปกอ่น 

นางสริิรัตน์ แสงสิงห์  1. การตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด  ก าหนดส่งในวันที่  20 

ตุลาคม   2563  ให้แยกครุภัณฑ์ที่ช ารุด  เช่น  ครุภัณฑ์ที่ซ่อมได้   ครุภัณฑ์

ที่ซ่อมไม่ได ้ 

2. แผนการใช้จา่ยเงิน ผด.1 ก าหนดส่งภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563  

3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ราคาเกิน   500,000.-บาท   

ขอให้แตล่ะกองได้ระบุเวลาที่จะจัดซื้อจัดจา้ง  หากไม่ตรงตามแผนที่จัดส่งมาก็  

จะต้องปรับแผนใหม่ 

นายสักการ  ณิยกูล  งานหรือโครงการต่าง ๆ ที่สภาเทศบาลได้อนุมัติให้ด าเนินการ  ขอให้

แตล่ะกองได้รีบด าเนินการโดยดว่น  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ก็สามารถใช้ร่วมกัน ได้ 
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 ส านักปลัดเทศบาล 

 5.5  สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563    

นางสาวอรทัย  โฮตา  ขอสรุปค่าใช้จา่ยดา้นพลังงาน  ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ  ต้ังไว้  400,000.00  บาท 

  ใช้ไป    315,042.90 บาท 

  คงเหลอื     84,957.10 บาท 

  ค่าไฟฟูา  ต้ังไว้   600,000.00  บาท 

  โอนเพ่ิม    130,000.00  บาท 

  ใช้ไป    706,458.25 บาท 

  คงเหลอื     23,541.75 บาท 

  ค่าน้ าประปา  ต้ังไว้   100,000.00 บาท  

  โอนเพ่ิม      40,000.00  บาท 

  ใช้ไป    123,868.54 บาท 

  คงเหลอื     16,313.46  บาท  

- ค่าไฟฟูา  ประจ าเดอืนกันยายน พ.ศ.2563  

  ค่าไฟฟูาประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2563  จ านวน  40  จุด   

งบประมาณ    68,754.29  บาท  

 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืนกันยายน พ.ศ.2563 

  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2563   

จ านวน  26,563.-บาท   

 - ค่าน้ าประปาเทศบาลต าบลสันปุาตอง ประจ าเดอืนกันยายน พ.ศ.2563  

  ค่าน้ าประปาเทศบาลต าบลสันปุาตอง  จ านวน  11,360.-บาท  

  ขอแจ้งเร่ืองการกรอกรายละเอียดการใช้พลังงานตามโครงการลดการ 

ใช้พลังงานในภาคราชการ  ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในเวปไซต์ของกระทรวง

พลังงาน  ขอให้ทุกกอง/งาน ได้จดบันทึกการใช้รถของเทศบาลออกปฏิบัติ 

หน้าที่นอกส านักงาน    เช่น  ขับรถจักรยานยนต์ ออกไปเอาหนังสือที่อ าเภอ

สันปุาตอง  วันละ  2 คร้ัง  ให้จดจ านวนที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกที่ต้ัง

ส านักงาน  และส่งให้งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาลทุกสิ้นเดือนเพ่ือรวบรวม

กรอกขอ้มูลในเวปไซต์ต่อไป 
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ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ งานนิติการ  ได้รับค าร้องจากประชาชนขอให้ด าเนนิการ  ดังนี้ 

1. นางศรีไพร  บุญแผ่ผล  ขอให้เทศบาลตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

กรณีล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ถูกเปลี่ยนสภาพ  ซึ่งล าเหมืองดังกล่าวได้

ถูกดินทับถมจากเจ้าของที่ดินจนท าให้ไม่สามารถใช้ระบายกรณีฝนตกหนัก  

น้ าไดเ้ปลี่ยนทิศไหลเข้ามาในพืน้ที่ เกิดน้ าท่วมขังในพืน้ที่สวน 

2. นายนิรันดร์  จารุรักษ์สกุล   ย่ืนค าร้องทั่วไปขอให้แผ้วถางที่ดิน

บรเิวณข้างโต๊ะสนุกเกอร์ ชุมชนหลังอ าเภอ  ได้แจ้งให้รื้อถอนไปแล้ว   แต่เมื่อ

แผ้วถางแลว้ก็ยังมีขยะอีก  จึงมีการย่ืนค าร้องเข้ามาอีกคร้ังขอให้เทศบาลเข้า

ไปดูแลด้วย  ซึ่งไดส้ง่เร่ืองให้กองสาธารณสุขได้ด าเนินการแล้ว  

3. นายนิรันดร์  จารุรักษ์สกุล   ย่ืนค าร้องทั่วไปขอความอนุเคราะห์

ตรวจสอบที่ดินใกล้เคียงในกรรมสิทธิ์   มีการก่อสร้างเพิงมาติดแนว ร้ัวของ

ผู้ร้อง  ตรวจสอบแล้วเพิงดังกล่าวอยู่บนที่สาธารณะได้สั่งให้รื้อถอนออก

ทั้งหมด   

นายมงคล   อินต๊ะ  นางศรีไพร  ได้ประสานงานมายังกองช่าง   โดยกองช่างได้ตรวจสอบ

แล้วว่ามีกลุ่มผู้ใช้น้ าของล าเหมืองดังกล่าว  มี  2  เส้นแยก   เส้นแรกไปทาง

บ้านสบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์ และเสน้ที่สองไปทางร้านกาแฟควาย โดยจะให้กั้น

น้ าไปทางเดยีว  แตยั่งมีกลุ่มผู้ใช้น้ าที่อยู่ท้ายเหมืองยังมีความต้องการใช้น้ าอีก  

ต้องนัดประชุมกับกลุม่ผู้ใช้น้ าอีกครัง้หน่ึง  

  กรณีรุกล้ าเขตล าเหมืองสาธารณะ  ได้ส่งเร่ืองไปที่ดินไปสอบเขตก่อน

ออกรังวัด  เร่ืองนี้จะปรึกษากับงานนิติกร  เพ่ือด าเนินการต่อไป  หากสอบ

แล้วมีการรุกล้ าจะไดด้ าเนนิการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายสมศักด์ิ จิตประจง  ที่สาธารณะประโยชน์  แยกเป็น  2 กรณี  1. เ ร่ืองการใช้น้ า        

ต้องตรวจสอบล าเหมืองมีผู้ใช้น้ าออกไปกี่แปลง  แปลงที่ต้องการน้ ามีกี่แปลง 

และน้ าระบายไปในทิศทางใด  ท่วมจากสาเหตุใด  หน้าแล้งต้องหาน้ าเข้าที่นา  

หน้าฝนต้องระบายน้ าออกจากพ้ืนที่  ต้องมีการนัดประชุมหารือกัน  ค่าใช้จ่าย

ในการตรวจสอบเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบและที่สาธารณะทุกแปลงจะต้องมี

โฉนดที่ดิน  2. ที่สาธารณะประโยชน์ทุกแปลง  ต้องมีการขึ้นทะเบียนที่

สาธารณะไว้  ต้องมีการเก็บข้อมูลทะเบียนของที่สาธารณะว่าแต่ละแปลงมี

พ้ืนที่เท่าไร 
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  กรณีการจัดซือ้จ้าง  5  โครงการ   ดังนี ้

1. บ้านยายแก้ว  ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง  60  วัน  และ

ผู้รับจ้างไมเ่ข้างาน  ทุก 7 วันจะต้องท าหนังสือถึงผูรั้บจ้างเพ่ือเร่ง

ด าเนนิการตามสัญญาจา้ง  หากเกิน 40 วันต้องเรียกมา  หากไม่

มาด าเนินการต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่  

2. รางระบายน้ า คสล. ซอย 3/1  ได้ประสานงานกับผู้รับจ้าง  และ

ส่งหนังสือเร่งด าเนินการ  2  คร้ังแล้ว  ผ่านมา  21  วัน  เหลือ  

32 วัน   โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเข้ามาด าเนินการต่อไป 

3. ก่อสร้างอาคารห้องเก็บของกองช่าง  อยู่ระหว่างการท าฐานราก

แล้ว   

4. ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณสถานีปูองกันขณะนี้ผู้ รับจ้างก าลัง

ด าเนินการผูกเหล็ก  เสร็จจากการก่อสร้างห้องเก็บของก็จะไป

ด าเนนิการก่อสร้างห้องน้ าต่อ   

5. โครงการก่อสร้างราวกันตกอยู่ระหว่างตรวจสอบวัสดุ  ได้ประชุม

คณะกรรมการบรหิารสัญญาจา้งเรียบรอ้ยแล้ว  

นายสักการ  ณิยกุล  ให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งต้ังได้ศึกษาระเบียบพัสดุด้วย  

เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับการแต่งต้ังจะด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  ตามก าหนดการฝึกอบรมโครงการร้อยใจรักษ์  ในวันที่  25 – 26 

พฤศจิกายน 2563  ได้ส ารวจรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมแล้ว   สมาชิกสภา

เทศบาล  อสม พนักงานเทศบาล  พัฒนาการอ าเภอสันปุาตอง  นักวิชาการ  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันปุาตอง  เปูาหมายรวม  60  คน  ขณะนี้รวบรวม

รายช่ือแลว้ได้ประมาณ  22 – 23  คน   ส าหรับก าหนดการเดนิทางดังนี้ 

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ออกเดินทางจากเทศบาลสันปุาตอง   

06.00 น.  ถึงบรเิวณสถานที่ฝึกอบรมประมาณ  10.30  น.  ภาคบ่ายรับฟัง

การบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติจ านวน  4  กลุ่ม  เข้าฐานกิจกรรม  4 ฐาน   

สรุปผลการฝึกอบรม   และรับประทานอาหารเย็นในเวลา  18.00 น.  

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

  วันที่ 26  พฤศจิกายน  2563  รับประทานอาหารเช้าเวลา  07.00 

– 08.00 น.  เข้าฝึกอบรมเวลา  09.00 น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ชาวบ้าน  เวลา  12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
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  การเดนิทางไดจ้ัดเตรียมรถตู้ปรับอากาศไว้ จ านวน  6 คัน ๆ ละ 10 คน   

การแตง่กายสุภาพ 

นายสักการ  ณิยกูล  ให้สวมเสื้อ โปโล  และกางเกงขายาว  ส าหรับอาหารเช้าของวันที่  25 

พฤศจิกายน  2563  ฝากให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้ประสานงาน

ต่อไป 

นางแก้วเรือน นนเทศา  ขอหารือเร่ืองปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม  ประมาณ

อาทิตย์ที่ผ่านมา  ประชาชนชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอม  ตัวข้าพเจ้า  และนาย

พงศกร  กันทะสี  ได้ออกตรวจดูน้ าท่วมในชุมชน   ขอให้ขุดลอกล าเหมืองให้

ระบายน้ าไปทางหลวงไดห้รือไม่ 

นายพงศกร  กันทะสี  ไปออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ ชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม  ด้านหลังชุมชน  

ได้ขอดูแผนที่ภาษี  ดูล าเหมืองถูกตัดหลังบ้านยังคงสภาพเป็นแอ่ง  ไม่มีทางไป

แก้ไขปัญหาโดยการขุดลอกโซนที่น้ าท่วมก่อน  ดูปากทางต้นผึ้ง  จะวางท่อ

ลอดไปก่อน  จะผ่านไปได้หรือไม่  บริเวณดังกล่าวไม่มีการขุดลอกเลย  จะได้

ประสานช่างเพิ่มเข้าแผนขุดลอกต่อไป 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอให้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความ

เดอืดร้อนเรื่องน้ าท่วมขังต่อไป 

นายสักการ  ณิยกูล  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลอีกคร้ังเมื่อไร 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ก าหนดสมัยที่  4 ไว้ในเดอืนพฤศจิกายน  2563 

นายสักการ  ณิยกูล  ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.30  น. 

        

 (ลงช่ือ)         อรทัย    โฮตา      ผู้บันทึกประชุม 

                 (  นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

 

 (ลงช่ือ)    จีราวัชร์  มงคลชีวาพร   ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

            (   นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร   )  
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