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ส าเนารายงานการประชุม    

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง     

ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2563    

วันที่    5   เดือน  พฤศจกิายน  2563   

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง      

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   ปิดประชุมเวลา   12.00  น .   

ผู้เข้าประชุม 

1. นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาล 

2. นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

3. นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

4. นางสาวปุณญดา ภัทรวัฒน์ด ารง พยาบาลวิชาชีพ 

5. นางแก้วเรือน  นนเทศา สมาชิกสภาเทศบาล  

6. สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

7. นางรพีพรรณ  สุริยานรากร รองประธานสภาเทศบาล  

8. นางพวงทอง  เครอืยศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

9. นางสริิรัตน์  แสงสิงห์ นักวิชาการพัสดุ 

10.นางศิริกานต์  บุญสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

11.นางสาววรินทร  มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

12.นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  

13.นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล เจ้าพนักงานธุรการ 

14.นางอุชญา  นวรัฐ  ครูผู้ดูแลเด็ก 

15.นางสาวอรทัย  โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ 

16.นายวิรัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

17.ว่าที่ร้อยตรีสบืศักด์ิ ปัญโญ  นิติกร 

18.นายพงศกร  กันทะส ี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ    ณิยกูล  ปลัดเทศบาล

ต าบลสันป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่

ประธาน    ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ   

 

 

 



2 
 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

นายสักการ  ณิยกูล  1. เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้รับโอน (ย้าย) ข้าราชการมาปฏิบัติ

หน้าที่  ณ  เทศบาลต าบลสันป่าตอง  นางสาวปุณญดา  ภัทรวัฒน์ด ารง  

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  ระดับช านาญการ   จากเทศบาลต าบลสันนาเม็ง  

ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2563   

นางสาวปุณญดา  ภัทรวัฒน์ด ารง   ดิฉัน  นางสาวปุณญดา  ภัทรวัฒน์ด ารง   ต าแหน่ง พยาบาล

วิชาชีพ ช านาญการ   โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลสันนาเม็ง  พื้นเพเป็นคน

อ าเภอ    สันป่าตอง  อาศัยอยู่บ้านอุเม็ง  หมู่  5 ต าบลยุหว่า   ขอฝากเนื้อ

ฝากตัวกับเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ซึ่งดิฉันจะได้เรียนรู้เอาประสบการณ์มา

ใช้พัฒนาพืน้ที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

นายสักการ  ณิยกูล  2. โครงการร้อยใจรักษ์  ซึ่งเทศบาลจะเข้าร่วมโครงการในวันที่  25 – 

26 พฤศจิกายน  2563   ณ  อ าเภอแม่อาย  เดิมที่เช่ารถตู้จ านวน  6 คัน  

ตอนน้ีเหลือ 5 คัน เพราะประธานสภาเทศบาลจะขอใช้รถส่วนกลางของ

เทศบาล  จึงให้น ารถเทศบาลไปทั้ง 2 คัน  รถหมายเลขทะเบียน  กร-7990 

ขห-3290  ออกเดินทางจากเทศบาลเวลา  06.00 น.   และมีสมาชิกสภา

เทศบาลต าบล  สันป่าตอง  จ านวน  2  ท่าน  คือ นายภัทรพงศ์   จันทร์ต๊ิบ  

และสบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ไมส่ามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้   ซึ่งกรณี

ที่สมาชิกสภาเทศบาลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้อ าเภอสันป่า

ตองทราบต่อไป  ส าหรับอาหารเช้าของผู้เข้าร่วมโครงการน้ันมอบให้หัวหน้า

ส านักปลัดเทศบาลเป็นผูดู้แล  และทราบว่ามีช่ือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหายไปขอให้

ด าเนนิการแก้ไขด้วย 

  3. ประกาศการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  20  

ธันวาคม  2563   ซึ่งรับสมัครถึงวันที่  6 พฤศจิกายน  2563   ข้อกฎหมาย

ห้ามขา้ราชการ  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาเทศบาล ห้ามช่วยในการหา

เสียงให้วางตัวเป็นกลาง  ส าหรับกรรมการในหน่วย  ทราบว่ามี  11  คน             

ให้ข้าราชการเป็นประธานกรรมการ  คณะกรรมการที่เหลอืจะเป็นประชาชนใน

หน่วยเลือกต้ังน้ัน ๆ และเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก 2 นาย  และ

ตามกฎหมายใหม่น้ันก าหนดให้คณะกรรมการทั้ง 11 คน  เป็นผู้ไปรับเอกสาร

เกี่ยวกับการเลือกต้ังทั้งหมด  ไม่ใช่ไปเฉพาะประธานกรรมการเหมือนที่เคย
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ปฏิบัตกิันมา   และขอฝากเร่ืองการขานคะแนนขอให้ดูและวินิจฉัยบัตรให้ดี ๆ 

และกระท าโดยเปิดเผย  เวลาขานคะแนนควรย่ืนบัตรเลือกต้ังออกมาให้

ประชาชนที่มาสังเกตการณ์ไดเ้ห็นดว้ย 

  4. การปฏิบัตหิน้าที่ของข้าราชการในช่วงเกิดการระบาดของโรคไวรัส  

โคโรน่า 2019 (Covid-19)  ทราบข่าวมาว่าจะมีการให้เลื่อนระดับ 2 ขั้น

พิเศษกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 

2019 (Covid-19)  แตจ่ะต้องรอหนังสือสั่งการของกรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถิ่นก่อนถึงจะด าเนินการได้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนตุลาคม 2563    

ประชุมเมื่อวันที่  8  ตุลาคม   2563  

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือนตุลาคม

พ.ศ.2563   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วน้ัน ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม  

พ.ศ.2563  ประชุมเมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2563   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

    -ไมม่-ี  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

5.1  รายงานการปฏิบัตงิานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

นายสุพล  กันทาสม  ในวันน้ีขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  3  เร่ือง  ดังนี้  

1. รายงานต าแหน่งว่างของกองสาธารณสุข  ปัจจุบันกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม  มีต าแหน่งว่าง  จ านวน   3  ต าแหน่ง  คือ  พยาบาลวิชาชีพ  

นักวิชาการสุขาภิบาล  และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ในวันนี้  ได้มี

การรับโอน พยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลสันป่าตองแล้ว     
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ซึ่งการมาปฏิบัติหน้าที่ยังเทศบาลต าบลสันป่าตองไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ของเทศบาล แตอ่ย่างใด  เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณจากกรมอนามัย   เป็น

เจ้าหน้าที่อนามัยที่โอนมาปฏิบัติหน้าที่ยังองค์กรปกครองท้องถิ่น  เงินเดือน 

ค่าตอบแทนอื่น  ค่าตอบแทนพิเศษ  รับจากกรมอนามัยโดยจะโอนเงินมาทุก ๆ 

3 เดือน    เป็นพยาบาลสถานีอนามัย ระดับ  8 ช านาญการพิเศษ  แต่เทศบาล

ต าบลสันป่าตองไม่มีกรอบอัตราต าแหน่งดังกล่าวจึงรับโอนมาในต าแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพระดับช านาญการ  เงินเดือนหายไปประมาณเจ็ดพันกว่าบาท  

ขอถอืโอกาสน้ีแสดงความชื่นชมและยินดทีี่มาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลสัน

ป่าตอง   ส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล  ปัจจุบันมีบุคลากรจาก

หน่วยงานอื่นมาติดต่อ  เป็นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองล าพูน  จบการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม  และในเดือนนี้เทศบาลต าบลสันป่า

ตองอยู่ระหว่างการท า เ ร่ืองขอใช้อ านาจปลัดเทศบาลปฏิบั ติห น้าที่

นายกเทศมนตรี  คาดว่าจะโอนย้ายมา   ในเดือนมกราคม 2564  และ

ต าแหน่งสุดท้ายคือต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ  ซึ่งเป็น

ต าแหน่งที่กรมสอบคัดเลอืก คาดว่าจะโอนจัดสรรมาตอ่ไป 

2. โครงการเทศบาลต าบลสันป่าตองปลอดบุหร่ี  โดยใช้งบประมาณ 

จาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สปสช.  เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล

สันป่าตองที่สูบบุหร่ี  จ านวน  20 กว่าคน  มีการอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเข้า 

กลุ่มบ าบัด  อบรมจ านวน  3  ครัง้  มีการติดตามผล ระยะ 6 เดือน และ 1 ปี    

ส่วนที่จะสามารถเลิกบุหร่ีได้หรือไม่น้ันแล้วแต่ตัวบุคคล ไม่สามารถบังคับได้แต่   

ในการรับสมัครคนงาน   หรือเจ้าหน้าที่เทศบาลจะมีการคัดเลือกจากผู้ที่ไม่สูบ

บุหร่ี   ต่อไปจะมีการจัดสถานที่เฉพาะให้สูบบุหร่ีในสถานที่ราชการตาม

พระราชบัญญัติในส่วนของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  วางแผนว่าจะจัดให้มี

สถานที่สูบบุหร่ีส าหรับบุคคลที่สูบบุหร่ีบริเวณด้านหลังสนามเปตอง ขณะนี้ได้

จ้างเหมาจัดท าซุ้มที่สูบบุหร่ีจะเป็นลักษณะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้  ขอ

อนุญาตยกตัวอย่างสถานที่ ที่ได้มีการจัดการบริหารได้อย่างดีเย่ียม เช่น  การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตอง      ซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงได้อยา่งเห็นได้ชัด 

ซึ่งได้เข้มงวดและเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากที่จะท าตามระบบ 5ส.  ซึ่ง

ปัจจุบันทราบว่าได้ด าเนินการไปถงึ     7ส. แล้ว  หากเข้าไปติดต่องานจะเห็น

ได้ชัดเจนว่ามีการจัดการเดินรถเข้าออก  มีการด าเนินการป้องกันตาม

มาตรการโควิท-19  เว้นระยะห่าง  มีฉากกั้น      ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่

เทศบาลควรท ามาปฏิบัติ 
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นางพวงทอง เครอืยศ  หากจัดที่สูบบุหร่ีไว้บริเวณด้านหลังสนามเปตอง กลิ่นบุหร่ีจะรบกวน

เข้ามาในกองคลังหรือไม ่อย่างไร 

นายสุพล  กันทาสม  ส าหรับการจัดเตรียมที่สูบบุหร่ีน้ัน สามารถเคลื่อนย้ายได้     

นายสักการ  ณิยกูล  ขอเพ่ิมเตมิเร่ืองการจัดท าป้ายบอกทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบลสัน

ป่าตอง   เพราะป้ายมันจะขาดช่วงไปท าให้คนที่ไม่รู้จักทางเข้าก็จะขับรถเลยไป  

ควรเพ่ิมเติมให้ป้ายต่อเน่ืองกัน จะได้สะดวกต่อผู้ที่จะมาติดต่อราชการกับ

เทศบาล  ฝากให้กองช่างไดพิ้จารณาด าเนินการด้วย  ควรจัดรถเดินทางเดียว 

(วันเวย์)  จะได้ปลอดภัย  และอีกเร่ืองคือควรจัดท าป้ายภายในเพ่ือให้ผู้มา

ติดต่อราชการได้ดูป้ายเพ่ือความสะดวกในการติดต่อราชการ  และควรจัดท า

จุดบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในกระบวนการเดยีว เพราะเทศบาลมีอาคาร

หลายอาคารท าให้สับสนและไมส่ะดวกได้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 กองการศึกษา  

 5.2 รายงานโครงการจัดประเพณีลอยกระทง  

นางอุชญา  นวรัฐ  ในโอกาสน้ีขอถอืโอกาสขอบคุณทีมงานกองช่าง  กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ที่ไปช่วยจัดสถานที่ในงานลอย 

กระทง   ในการจัดสถานที่ได้ขอโคมที่วัดล าพูนน ามาตกแต่งในบริเวณงาน      

วันแรกเกิดปัญหาคือมีฝนตกท าให้โคมที่น ามาตกแต่งเสียหายไปบางส่วน       

และกองช่างได้ซ่อมให้สวยงามเหมือนเดิม และวันที่สองมีประชาชนมาร่วม 

กิจกรรมเป็นจ านวนมาก  เกรงว่าแผ่นพื้นจะทรุดตัว  จึงได้ประชาสัมพันธ์          

ให้ประชาชนยืนกระจายตัวกันและไม่ยืนรวมตัวกันบริเวณสะพานมากเกินไป    

และเกิดอุบัติเหตุบริเวณงานคือมีประชาชนใช้มือลูบคมไม้ไผ่ที่มากั้นบริเวณ

งาน ท าให้คมไม้บาดมือ แต่ได้มีการติดป้ายห้ามลูบไม้ไว้แล้วก็ยังมีประชาชน

บางสว่นไดป้ฏิบัตอิยู่  

  แม่ค้าที่มาขายของในบริเวณงาน  ต่อไปขอเก็บค่าไฟฟ้ากับพ่อค้า

แม่ค้า ที่มาขายของในบรเิวณงาน ไม่ทราบว่าจะด าเนนิการได้หรอืไม่ 

  สรุปค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการ ดังนี้ 
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1. จัดจ้างติดต้ังไฟราวและไฟประดับบริเวณท่าน้ า และบริเวณถนน

เลียบคันคลองสองฟากฝั่งคลอง พร้อมติดสปอร์ตไลท์ จ านวน 

5,000.-บาท 

2. จัดจ้างท าซุ้มไม้ไผ่  พร้อมติดต้ังร้ัวกันตกบริเวณสะพานช่ัวคราว    

ท่าน้ า  ถนนเลียบคันคลองสองฟากฝั่งคลอง ท าบันไดลงท่าน้ า

ลอยกระทง  และท ากระทงใหญ่พร้อมตกแต่งสถานที่  จ านวน  

19,500.-บาท 

3. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส าหรับตกแต่งบริเวณสถานที่จัดงาน จ านวน  

26,500.-บาท 

4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  จ านวน  8  ราย  ระหว่างวันที่ 30 – 31 

ตุลาคม  2563  ต้ังแต่เวลา  17.00 น. – 24.00 น.  จ านวน

เงิน  1,200.-บาท 

ต้ังงบประมาณไว้เป็นจ านวนเงิน  80,000.-บาท 

ใช้ไปทั้งส้ิน    52,200.-บาท 

คงเหลอื    27,800.-บาท 

คงค้างค่าไฟฟ้าอยูร่ะหว่างรอการไฟฟ้าจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายมายัง

เทศบาล 

  เร่ืองที่พ่อค้าแม่ค้ามาขายของบริเวณงาน ขอเสนอว่าต่อไปขอเก็บค่า

ไฟฟ้าจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นการดหีรือไม ่อย่างไร 

นายสักการ ณิยกูล  เทศบาลต าบลทุ่งต้อม มีการเก็บค่าไฟรายละ  20.-บาท  เทศบาลจะ

ปฏิบัตกิ็เป็นการด ี

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดสถานที่ลอยกระทงให้กับ

ประชาชนที่มาร่วมงาน  เทศบาลต าบลสันป่าตองจัดงานในวันศุกร์ เสาร์ 

อาทิตย์  ได้รับค าติชม  ในส่วนตัวได้ไปร่วมงานในวันศุกร์และวันเสาร์ ต้องขอ

โทษดว้ย    ที่ไม่ไดอ้อกไปชว่ยงาน 

  ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาให้กับผู้ที่อยู่บริเวณงาน  ทั้งมา

เลน่ประทัด  แตไ่มม่ีเจ้าหน้าที่ดูแลทั่วถึงจะดูแลเฉพาะบริเวณที่จัดลอยกระทง  

จะมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกันบริเวณที่มดื ๆ  แตก่็ไม่มเีหตุทะเลาะวิวาทแต่อย่าง

ใด  บรเิวณซอยคันคลองดา้นในมีรถยนต์เข้ามาจอดในซอยไมม่ีการกั้นรถที่เข้า

มา  และจะมากลับรถบริเวณบ้านที่อยู่ท้ายซอยซึ่งได้รับความเดือดร้อน

ร าคาญ      ในปีต่อไปขอเสนอให้มีการปิดถนนบริเวณแยกไฟแดงจนถึงแยก

ถนนไปล าพูน  จะได้ลดการเกิดอุบัตเิหตุ 
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นายพงศกร กันทะสี  ขอเสนอให้ย้ายสะพานเหล็กที่ ติดต้ังบริเวณอีกฟากของคลอง

ชลประทานเป็นการดีหรือไม่ อย่างไร  เพราะสะพานดังกล่าวดูแข็งแรง แต่มี

ขนาดกว้าง  1.20 เมตร  ส าหรับเร่ืองการขอปิดถนนบริเวณงานน้ันจะไม่

สามารถท าได้  เพราะในพื้นที่จะมีรถขนส่ง (รถเทลเลอร์) ของบริษัท เค.ซี. 

ผ่านในพ้ืนที่และไม่สามารถเลี้ยวบริเวณแยก ที.โอ.ที. ได้เพราะถนนแคบ 

จะต้องเลี้ยวบริเวณแยก ธกส. 

ที่ประชุม  รับทราบ 

  

 กองช่าง 

 5.3   การด าเนนิการตามโครงการก่อสร้างของเทศบาล 

นายสักการ ณิยกูล  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  บ้านยายแก้ว   ทราบมาว่าเจ้าของ

บ้านมีความตอ้งการให้เทศบาลด าเนินการก่อสร้างบ้านเพ่ิมเติมจากที่ก าหนด

ไว้  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้  ไม่ทราบว่าขณะนี้ด าเนินการก่อสร้างไปถึง

ไหน อย่างไร 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ผู้รับจ้างเพ่ิงจะเข้าด าเนินการในสถานที่ก่อสร้างในวันนี้  คาดว่า

กอ่สร้างจะแล้วเสร็จภายใน  4 วัน 

นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  ในโครงการดังกล่าวจะหมดสัญญาจ้างในวันที่   10 พฤศจิกายน 

2563 

นายสักการ  ณิยกูล  ขอให้เน้นย้ าผู้รับจ้างด้วย ว่าหากด าเนินการไม่ทันตามก าหนดใน

สัญญาจา้งจะตอ้งเสยีค่าปรับให้กับเทศบาล 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 กองคลงั 

 5.4 สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

2564  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2563 (งานการเงินและบัญชี) 

 นางศิริกานต์  บุญสุข  รายละเอียดรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

  รายรับตามงบประมาณ 

 ประมาณการ   56,568,000.00 บาท 

 รับจรงิเดอืนตุลาคม 2563   1,183,368.61 บาท 
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  รายจ่ายตามงบประมาณ   

 ประมาณการ   56,562,280.00  บาท 

 จ่ายจริงเดอืนตุลาคม 2563   2,563,394.71 บาท 

 รายรับจรงิต่ ากว่ารายจ่ายจริง   1,380,026.10  บาท 

  เน่ืองจากเป็นต้นปีงบประมาณ  เทศบาลยังไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจึงต้องใช้จ่ายจากเงินสะสมไปก่อน จึงท าให้ยอดเงินติดลบตามที่

แจ้งข้างต้น 

  ส าหรับข้อ 2. รายละเอียดเงินรับฝากต่าง ๆ ตามเอกสารหน้า  2 จ านวน 

13  รายการ  งบประมาณรวม   967,506.93  บาท 

 

  รายจ่ายค้างจ่าย 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

 หมวดค่าใช้สอย  จ านวน  1  รายการ  งบประมาณ   22,000.-บาท 

 หมวดค่าวัสดุ  จ านวน  3  รายการ งบประมาณ  356,767.60  บาท 

 หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  14 รายการ  งบประมาณ  293,420.-บาท 

 หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง   จ านวน  9  รายการ  งบประมาณ  

3,933,100.-บาท   

 รวมรายจ่ ายค้ า งจ่ า ย   ปี งบประมาณ พ .ศ .2563  งบประมาณ  

4,605,287.60  บาท 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  จ านวน  7  รายการ  งบประมาณ  

2,591,000.-บาท 

 หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  1  รายการ  งบประมาณ  480,400.-บาท 

  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ  

589,800.-บาท 

นางสริิรัตน์  แสงสิงห์    ขณะนี้โครงการก่อสร้างของเทศบาล  อยู่ระหว่างก่อสร้าง  จ านวน  6  

โครงการ   รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  บ้านยายแก้ว   สิ้นสุดสัญญา

จ้างในวันที่  10  พฤศจิกายน  2563 
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2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 3/1 หมู่ 14  งบประมาณ   

149,500.-บาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่  15  พฤศจิกายน 

2563 

3. โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกล าเหมืองแม่กุ้ง  งบประมาณ

41,000.-บาท   สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่   27  พฤศจิกายน  

2563 

4. โครงการติดต้ังราวกันตกเลียบคลองชลประทาน  งบประมาณ 

77,800.-บาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่   27 พฤศจิกายน  

2563 

5. โครงการต่อเติมอาคารกองช่าง งบประมาณ  201,500.-บาท 

สิ้นสุดสัญญาจา้งวันที่  28  พฤศจิกายน  2563 

6. โครงการก่อสร้างห้องน้ าดับเพลิง  งบประมาณ   120,000.-

บาทสิ้นสุดสัญญาจา้งวันที่  28  พฤศจิกายน  2563 

7. จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ 480,400.-

บาท สิ้นสุดสัญญาจา้งวันที่  17  พฤศจิกายน  2563  ซึ่งผู้ขาย

ได้แจ้งส่งงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการนัดตรวจรับของ

คณะกรรมการ 

และขอแจ้งก าหนดการตรวจงานของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่ง

จะมาตรวจงานที่เทศบาล  ขอให้แตล่ะกอง/งาน ได้จัดเตรียมเอกสารรอรับการ

ตรวจงานของส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ 

1. ขอสมุดคุมการใช้รถให้เป็นปัจจุบันดว้ย 

2. ครุภัณฑ์งบประมาณ  พ.ศ.2563  หากเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

ออกไปปฏิบั ติงานนอกสถานที่ให้น ากลับเข้ามาให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบดว้ย 

นางพวงทอง เครอืยศ  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ได้ประสานมาขอเอกสารและยอด

งบประมาณจากเจ้าหน้าที่เทศบาลไปเรียบรอ้ยแล้ว  คาดว่าก าหนดออกตรวจ

จะประมาณอาทิตย์หน้า  ซึ่งได้แจ้งมาแลว้ว่าจะเข้าตรวจสอบรายการดังนี้ 

1. งบการเงิน  รายรับ – รายจ่าย 

2. ฏีกาเงินอุดหนุน  หากหน่วยงานตรวจสอบมีข้อสงสัยกับ ขอให้

เจ้าหน้าที่เทศบาลผู้รับผิดชอบโครงการเงินอุดหนุนได้มาชี้แจงกับ

เจ้าหน้าที่โดยตรง 
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ในช่วงน้ีจะเห็นได้ว่าจะมีการแชร์ข้อมูล เร่ืองการร่างกฎกระทรวง

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข ซึ่งหากร่าง

ดังกล่าวผ่านการเห็นชอบแล้วรายได้ของเทศบาลก็จะขาดหายไป  ซึ่งจะมีผล

ต้ังแต่วันที่  14 พฤศจิกายน  2563   

นายสุพล  กันทาสม  ตามกฎกระทรวงดังกล่าวน้ัน  ออกมาเ พ่ือยกเว้นการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม มีผลบังคับใช้ในวันที่  14  พฤศจิกายน 2563  สืบเน่ืองจาก

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)  เป็นการ

ช่วยเหลอืผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในช่วงการระบาดของโรค  ซึ่งก่อนที่

จะออกกฎกระทรวงดังกล่าวนัน้ได้มกีารขอความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  ใน

ส่วนของเทศบาลได้ให้ความเห็นว่ามีผลกระทบกับรายได้ของท้องถิ่น   ใน

ความเห็นสว่นตัวเห็นว่าค่าธรรมเนียมของแต่ละรายน้ันส่วนใหญ่เป็นจ านวนที่

ไม่มากนักไม่ถือเป็นภาระกับผู้ประกอบการมากเท่าไร  แต่รัฐบาลควรมีการ

ชดเชยรายได้ของท้องถิ่นในส่วนนี้ด้วย  ส าหรับผู้ประกอบการที่ใบอนุญาต

หมดอายุก็จะต้องมาท าเร่ืองขอต่อใบอนุญาตกับเทศบาลตามปกติแต่จะได้รับ

การยกเว้นค่าธรรมเนียม  ส าหรับค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยเทศบาล

จะเก็บตามเดมิ 

นางพวงทอง เครอืยศ  ภาษีป้ายมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่  ซึ่งถือเป็นจ านวนที่สูง

มากหากเทียบกับอัตราเดมิ 

  ข้อความภาษาไทยล้วนไม่มีสัญลักษณ์หรืออักษรต่างประเทศ  อัตรา

เดิมราคา  3.-บาท /500 ตารางเซนติเมตร  อัตราใหม่   10.-บาท/500 

ตารางเซนติเมตร   

  ข้อความภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ  อัตราเดิมราคา  20.-บาท 

/500 ตารางเซนติเมตร  อัตราใหม่   100.-บาท/500 ตารางเซนติเมตร   

  ภาษาต่างประเทศ  อัตราเดิมราคา  40.-บาท /500 ตาราง

เซนติเมตร  อัตราใหม่   200.-บาท/500 ตารางเซนติเมตร   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

 5.5  สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2564 

นางสาวอรทัย  โฮตา  ค่าใช้จา่ยค่าไฟฟ้า 

 เดอืนกันยายน พ.ศ.2563   69,088.39  บาท 
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 เดอืนตุลาคม  พ.ศ.2563 68,449.22 บาท 

 ใช้ไฟฟ้าลดลง       639.17  บาท 

  ค่าน้ าประปา 

 เดอืนกันยายน   10,875.-บาท 

 เดอืนตุลาคม   11,635.-บาท 

 ค่าน้ าประปาเพ่ิมขึ้น      760.-บาท 

  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในเดือนนี้ยังไม่สามารถสรุปค่าใช้จ่าย

ได้เพราะเพ่ิงได้รับใบแจ้งหนี้จากสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  ขอน าเรียนที่

ประชุมในเดอืนถัดไป 

  ขอแจ้งก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  สมัยที่  4  

วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน  2563  กอง/งานใด มีเร่ืองแจ้งให้สภาเทศบาล

พิจารณาสามารถจัดส่งเอกสารได้ที่งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล  ขณะน้ี

ได้รับเอกสารจากกองคลัง  เร่ืองการรับโอนเลื่อยยนต์จากสันนิบาตเทศบาล

ภาคเหนือ 

 

นางสาวจีราวัชจ์ มงคลชีวาพร ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการแทน

ปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ในวันที่  2 พฤศจิกายน 2563  ณ  วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีเชยีงใหม่  มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังน้ี 

1. การโอน (ย้าย) ของข้าราชการ   

- ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่  

โอน(ย้าย) มาจากจังหวัดนครพนม 

- สาธารณสุขอ าเภอสันป่าตอง  ย้ายมาจากอ าเภอแม่แจ่ม 

- เกษตรอ าเภอสันป่าตอง ย้ายมาจากอ าเภอฮอด 

- ปลัดอ าเภอ ย้ายมาจากจังหวัดสุโขทัย 

- รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพสิรินทร์เชียงใหม่ ย้ายมาจาก

โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุมถัมภ์ 

- ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตอง ย้ายมาจาก

อ าเภอจอมทอง 

- ปลัด อบต.น้ าบ่อหลวง ย้ายมาจากจังหวัดกาญจนบุรี 

2. นายอ าเภอสันป่าตองขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ เข้าร่วม

กิจกรรมของอ าเภอสันป่าตองในช่วงเดอืนตุลาคม 2563 
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3. กลุ่มงานปกครองอ าเภอสันป่าตอง  แจ้งเร่ืองการเลือกต้ังสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การ

บรหิารสว่นจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลอืกต้ังในเขตอ าเภอสันป่าตอง  

167 หน่วย  ใช้บุคลากรเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง 

หน่วยละ  12  คน  เพ่ิม อสม. หน่วยละ 1 คน ช่วยเร่ืองคัดกรอง

โควิท  สรุปจะมีกรรมการประจ าหน่วยทั้งอ าเภอ  2,004 คน  

และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือในหน่วยเลือกต้ังอีกส่วนหน่ึง  

ขอให้ อปท. ช่วยสนับสนุนบุคลากรในงานเลอืกต้ังด้วย 

4. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดคอนเสริต์ส าหรับสถานที่ที่ไม่ใช้

สถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบการ  ภายใต้

สถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019  หากมีการจัดคอนเสริตจะ

ต้องมีการขออนุญาตจากสาธารณสุขอ าเภอ 

5. ประชาสัมพันธ์โครงการอ าเภอสันป่าตองยิ้มเคลื่อนที่   คร้ังที่ 

2/2564 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563   ณ  วัดดงป่าซาง   

ต าบลมะขุนหวาน 

6. การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่  ประจ าปี  

2563  ก าหนดวันที่  30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 

2564  สถานที่ใช้สถานที่เดมิ 

7. การจัดกิจกรรมจิตอาสา ประเดือนพฤศจิกายน 2563 ก าหนด

ในวันที่  25 พฤศจิกายน 2563  ณ  ในพืน้ที่ต าบลมะขุนหวาน 

8. การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก

ควันและไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  อ าเภอสันป่าตองจะจัด

ประชุมในวันที่  11 พฤศจิกายน 2563  เวลา  13.30 น.  ณ  

หอประชุมอ าเภอสันป่าตอง อปท.จะต้องด าเนินการจัดท าป้ายไว

นิลและสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับ

ประชาชนในพืน้ที่  โดยจะแจ้งแนวทางปฏิบัติในการประชุมต่อไป   

9. โรงพยาบาลสันป่าตองแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสมาร์ทคิว     

โดยจะมีตู้บริการเร่ิมใช้งานวันที่ 6 ตุลาคม 2563   วัตถุประสงค์

คือเพ่ือลดความแออัด ของผู้มาใช้บริการ  การใช้บริการต้องใช้

บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด  หากไม่มีสามารถใช้เลขบัตร

ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้  ช่วงแรก ๆ จะมีเจ้าหน้าที่คอย

แนะน า 
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10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  ประชาสัมพันธ์ใน

วันที่  18 – 22  มกราคม  2564  จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

วิชาการองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  เป็นงาน

ระดับภาค    จะจัดขึ้นทุก  ๆ 12 ปี  ลักษณะงานจะคล้าย ๆ กับ

งานเกษตรแฟร์  จะมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีจากที่ต่าง ๆ  11 จังหวัดภาคเหนือ  มี

ผู้ร่วมงานประมาณพันกว่าคน 

นายสักการ  ณิยกูล  ขอให้ นายพงศกร  กันทะสี  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้

แจ้งรายละเอียดตามที่ไดเ้ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในวันที่  27 ตุลาคม  2563 

นายพงศกร กันทะสี  การจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า 

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อ าเภอสันป่าตองโดยให้กองร้อยอาสา

รักษาดินแดนอ าเภอสันป่าตอง  ที่ 13  เป็นศูนย์อ านวยการ  โดยมีมาตรการ

เชิงพ้ืนที่ดังน้ี 

  มาตรการที่ 1  พื้นที่ป่าสงวน / ป่าอนุรักษ์  มอบให้หน่วยงานสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  มาตรการที่ 2  พืน้ที่เกษตรกรรม  มอบหมายส านักงานเกษตรอ าเภอ

สันป่าตอง  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  มาตรการที่ 3 พืน้ที่ชุมชน/เมือง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ฝ่ายปกครอง ก าหนดกติการ่วมกันของชุมชน 

  มาตรการที่ 4 พื้นที่ริมทาง  มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวง

คมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก 

  มาตรการบรหิารจัดการ 

ที่ประชุมก าหนดให้จัดทีมประชารัฐ เครือข่าย จิตอาสา เพ่ือก าหนด

แนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดย

ก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรม kick off ในช่วงเดอืนธันวาคม 2563 

2. ออกประกาศพืน้ที่ห้ามเผาเด็ดขาด 

3. การด าเนินการลดฝุ่นละอองในอากาศ เช่น การฉีดพ่นละอองน้ า 

การฉีดลา้งถนน  
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4. การประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ค าแนะน าประชาชนมอบหมายให้ 

อปท. ฝ่ายปกครอง  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง

ตามสาย  หอกระจายข่าว  ชีแ้จงให้ความเข้าใจกับประชาชน 

5. แจกหน้ากากอนามัย มอบให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันป่า

ตอง  และอปท. ในเขตอ าเภอสันป่าตอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในพืน้ที่ 

6. จัดท าพืน้ที่ปลอดมลพิษ (Safety Zone) มอบให้ทุก อปท. จัดพื้นที่

ปลอดมลพิษให้แลว้เสร็จภายในเดอืนพฤศจิกายน 2563 

นายสักการ  ณิยกูล  ขอให้เทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้เตรียมการรองรับมาตรการดังกล่าว

ดว้ย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.6 สรุปค าร้องจากประชาชน (งานนิติการ) 

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563  ไม่ได้รับค าร้องจากประชาชนแต่อย่างใด  

แตม่ีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมาหารือที่ประชุมดังน้ี 

1. เร่ืองแผ้วถามวัชพืช  ตามค าร้อง ลงวันที่  4  สิงหาคม  2563  

โดยเจ้าของที่ดินได้ โทรศัพท์ประสานมายังเทศบาลว่าได้

ด าเนนิการแผ้วถางเรียบรอ้ยแล้ว   

2. ค าร้องนางศรีไพร  บุญแผ่พล ยังไม่ได้ด าเนินการ ตามที่มีการขุด

ล าเหมืองสาธารณะ   น้ าไม่มีทางไปท้ายสุดเป็นร้านกาแฟควาย 

น้ าไม่มีทางไป  แนวทางแก้ไขเบื้องต้นจะเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ   

5.7 สรุปปัญหาข้อบกพร่องในการด าเนนิการกิจกรรม ITA ประจ าปี 2563 

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านไปแลว้  ตามเอกสารเห็นว่าระดับคะแนน

ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ปรับขึ้นมา 1 คะแนนจากการประเมินรอบที่

แล้ว  และขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารที่แจกไปแล้ว  จะมีหัวข้อที่ไม่ได้คะแนน

หรือได้คะแนนน้อย  จุดด้อยคือเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้คะแนน 

36.90 คะแนน  การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน  18.75  คะแนน  ซึ่งเป็น

คะแนนที่น้อยสุดและฉุดคะแนนภาพรวมของเทศบาลลดต่ าลง  ซึ่งคะแนนในด้าน

อื่นก็ได้ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบคะแนน  ขอให้กอง/งาน ที่รับผิดชอบ ขอให้



15 
 

ด าเนินการดว้ย  ซึ่งงานนิติการอาจต้องนัดประชุมเพ่ือก าหนดแผนการท างานหรือ

ไปดูงานจากเทศบาลอื่นที่ไดค้ะแนนประเมินผ่าน  เพ่ือให้ไดค้ะแนนที่ดีขึ้นต่อไป   

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ขอสอบถามที่ประชุม ปฏิทินของเทศบาลจะด าเนนิการเมื่อใด 

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน  อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของแตล่ะกอง/งาน  

นายสักการ ณิยกูล  ส าหรับที่สมาชิกสภาเทศบาลสอบถามน้ัน  เป็นการสรุปรายงานการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลในช่วงปีที่ผ่านมา  เป็นการประชาสัมพันธ์งานของ

เทศบาล  และดา้นลา่งเอกสารจะมีปฏิทินให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้วย 

นางพวงทอง เครอืยศ  ทุกปีที่ผ่านมาหากประชาชนมาช าระภาษี กองคลังก็จะแจกสรุปผล

การปฏิบัติงานที่มีปฏิทินติดให้กับผู้เสียภาษี  แต่ในปีนี้ได้มีการยกเว้นภาษี 

ประชาชนส่วนใหญ่เกรงว่าจะไม่ได้รับแจก   จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล   

ได้แจกให้ทั่วถึงดว้ย 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ งบประมาณวันเด็ก ปี 2564  ได้ต้ังงบประมาณไว้  80,000.-บาท  

ขณะน้ีก็ใกล้ถึงวันจัดกิจกรรมแล้ว  ควรมีการเตรียมงานไว้แต่เน่ิน ๆ เพราะ

เห็นว่ามีวันหยุดยาวหลายวัน เกรงจะไม่ทันการ  ในวันนี้ขอสอบถามเร่ืองการ

แข่งขันฟุตบอลในวันเด็กจะมีหรือไม่ อย่างไร  จะได้ประสานกับชมรมต่อไป  

หากจัดงานบริเวณในพื้นที่ 19 ไร่ เป็นการดีหรือไม่  แต่ในพื้นที่ 19  ไร่ไม่มี

ห้องน้ าเกรงว่าจะไม่สะดวก  ซึ่งการจัดแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวไม่ขอใช้

งบประมาณของเทศบาลแต่อย่างใด  จะใช้งบประมาณของชมรมเพียง     

อย่างเดียว 

นายสักการ  ณิยกูล  หากจะจัดบริเวณที่ดิน 19 ไร่  ก็จะต้องขอความอนุเคราะห์รถสุขา

เคลื่อนที่จากองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงใหม่  หรือเทศบาลนครเชียงใหม่  

โดยทางเทศบาลจะได้ประสานงานให้ 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ทราบว่าการขอความอนุเคราะห์รถดังกล่าวน้ันจะต้องสนับสนุน        

ค่าด าเนินการประมาณ 2,000.-บาท ถึง  2,500.-บาท 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  การขอความอนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัลจากร้านค้าต่าง ๆ  ขอให้

ด าเนินการต้ังแต่เน่ิน ๆ และขอให้ท าหนังสือไปด้วยเพราะทุกปีที่ผ่านมาไม่ได้

รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุกร้าน ทางเจ้าของร้านที่เทศบาลขอความ

อนุเคราะห์จะถามหาหนังสือ 

นางพวงทอง เครอืยศ  ขอหารือที่ประชุม ประชาชนได้บริจาคเงินให้เทศบาล เพ่ือสนับสนุน

งานวันเด็ก  จ านวน  10,000.-บาท  และได้ประสานขอใบอนุโมทนาบัตรกับ

เทศบาล 
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นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับใบอนุโมทนาบัตรน้ันเทศบาลไม่สามารถออกให้ได้  จะออกให้

ได้เฉพาะใบเสร็จรับเงินเท่าน้ัน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน  ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ไดร่้วมท าบุญในงานศพมารดา  ซึ่งได้เสียชีวิต  

ในวันที่  24  ตุลาคม  2563  ที่ผ่านมา  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ

ก าหนดฌาปนกิจศพในวันที่  29  ตุลาคม  2563 ซึ่งที่ผ่านมาข้าพเจ้าได ้     

ขออนุญาตลาเพ่ือไปดูแลมารดาในช่วงสุดท้ายของชีวิต  ขอขอบคุณส าหรับ

พวงหรีดแสดงความเสยีใจจากทุกกอง/งาน  และเงินท าบุญที่พ่ีน้องเทศบาลได้

ร่วมกันท าบุญในงานศพมารดา   ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นีด้ว้ย 

นายสักการ  ณิยกูล  เสี ยงตามสายของ เทศบาล  เห็ นว่ ามี ก ารสับ เปลี่ ยนกันมา

ประชาสัมพันธ์  กองการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการลอยกระทง   นาย

อนุชา มานพ  มาประชาสัมพันธ์งานของพัฒนาชุมชน  ซึ่งกอง/งาน ใด มีข้อมูล

จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้ 

นายสักการ  ณิยกูล  ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายสกัการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 

        

 (ลงช่ือ)         อรทัย    โฮตา        ผูบ้ันทึกประชุม 

                 (  นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

 

 (ลงช่ือ)   จีราวัจช์  มงคลชีวาพร    ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

            (   นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร   )  

 

 

 

  

 

 

 
 


