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.ส าเนารายงานการประชุม    

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง     

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2563    

วันที่    3   เดือน  ธันวาคม  2563   

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง      

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   ปิดประชุมเวลา   12.10  น .   

ผู้เข้าประชุม 

1. นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาล 

2. นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร หัวหน้าฝุายธุรการ 

3. นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  หัวหน้าส านักปลัด 

4. นางสาวปุณญภา ภัทรวัฒนด ารง พยาบาลวิชาชีพ 

5. นางสาววรินทร  มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6. นายภัทรพงศ์  จันทรต๊ิ์บ สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นางรพีพรรณ  สุริยานรากร รองประธานสภาเทศบาล 

8. นางแก้วเรือน  นนเทศา สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นางศิริกานต์  บุญสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

10.นางสิริรัตน์  แสงสิงห์ นักวิชาการพัสดุ 

11.นางพวงทอง  เครอืยศ หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ รก.ผอ.กองคลัง 

12.นายมงคล  อินต๊ะ  นายช่างโยธาช านาญงาน 

13.นางชิณากานต์  เจริญสุข นักวิชาการศึกษา 

14.สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

15.ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ  นิติกรช านาญการ 

16.นายวิรัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ 

17.นายพงศกร  กันทะส ี นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

18.นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี  เจ้าพนักงานธุรการ 

19.นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล เจ้าพนักงานธุรการ 

 

       เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ    ณิยกูล  ปลัดเทศบาล

ต าบลสันปุาตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันปุาตอง   ท าหน้าที่

ประธาน    ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ   
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

นายสักการ  ณิยกูล  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการร้อยใจรักษ์

เมื่อวันที่   25 – 26 พฤศจิกายน  2563    ณ  อ าเภอแม่อาย  ที่ผ่านมา  

ได้รับความรู้และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน   และสามารถน ามา

ปรับใช้ในพ้ืนที่ของเทศบาลบ้างเป็นบางอย่าง   

  ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563  เป็นการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    

ซึ่งเป็นการเลอืกต้ังภายใต้สถานการณ์โควิด ซึ่งอาจจะท าให้ช้าได้ในบางหน่วย  

ซึ่งในวันที่  8  ธันวาคม  2563  ทีมวิทยากรเลือกต้ังได้ขอความอนุเคราะห์

ใช้ห้องประชุมของเทศบาลต าบลสันปุาตองเพ่ือประชุมชี้แจง  ส าหรับแนวทาง

ปฏิบัติในการออกไปเลือกต้ังภายใต้สถานการณ์โควิดคือต้องสวมหน้ากาก

อนามัยไปใช้สิทธิ์เลอืกต้ัง กรรมการในหน่วยเลอืกต้ัง 11 คน และ อสม.1 คน  

โดย อสม. จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปในสถานที่เลือกต้ัง  หากพบว่ามีผู้ที่มีอุณหภูมิ      

สูงเกินจะต้องจัดหาสถานที่แยกออกจากคนอื่นและวัดอุณหภูมิซ้ าอีกรอบหน่ึง   

และในวันที่   16 – 17  ธันวาคม 2563  จะมีการจัดอบรมส าหรับ

คณะกรรมการการเลือกต้ังอีกคร้ังหน่ึง ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายช่ือผู้มี

สิทธิ์เลือกต้ังว่าถูกต้องหรือไม่ มีรายช่ือแปลกปลอมเพ่ิมมาหรือไม่  ส าหรับ

การเพ่ิมช่ือ-ถอนช่ือ สามารถท าได้ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563  

และแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลอืกต้ังได้ให้แจ้งก่อนวันเลือกต้ัง 7 วัน หรือหลัง

วันเลอืกต้ัง 7 วัน  และการเลอืกต้ังในคร้ังนี้ไม่มกีารเลอืกต้ังลว่งหน้าแต่อย่างใด   

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ งานทะเบียน ได้น าข้อมูลลงไว้หน้า

เวปไซต์ของเทศบาลต าบลสันปุาตอง  หากท่านใดมีความต้องการตรวจสอบ

สามารถเข้าตรวจสอบรายช่ือที่หน้าเวปไซต์ของเทศบาลต าบลสันปุาตองได ้      

ขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลไดป้ระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 

นายสักการ  ณิยกูล  ฝากให้คณะกรรมการประจ าหน่วยให้ตรวจสอบรายช่ือให้ละเอียดด้วย

จะมีหมายเหตุอยู่ท้ายรายช่ือ   เพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกนายกฯได้เพียงอย่าง

เดยีว 

  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าฝุายธุรการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ขอเชิญ นางสาวจีราวัจช์  มงคลชีวาพร  ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ได้เข้าร่วม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการให้ที่ประชุมทราบ 
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นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร ตามที่ไดรั้บมอบหมายให้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  มีเรื่องแจ้งให้

ที่ประชุมทราบดังน้ี 

-แนะน าข้าราชการที่โอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์

อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริอ าเภอสันปุาตอง ว่าที่ร้อยตรี

จารุวัฒน์ อ้นสุวรรณ   

-อ าเภอขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

อ าเภอสันปุาตองในเดอืนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

-การเน้นย้ าการตรวจสถานประกอบการ สถานบรกิารต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ

ตามมาตรการปูองกันโรคที่ส่วนราชการก าหนด 

-กา รจั ดกิ จ กร รม เ น่ือ ง ใ น วั นคล้ า ยวั นพระบรมราชสมภพ  

พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคมในวันที่  5 ธันวาคม  2563  ขอเชิญ

หัวหน้าส านักปลัดได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จ

พระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ  

วันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่  5 ธันวาคม  2563  โดยอ าเภอสันปุาตองก าหนด   

จัดกิจกรรมดังน้ี 

  ช่วงเช้า พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดอินทวิชัย (แม่ข่อง)  

ต าบลแม่กา๊   เวลา  06.30 น.  การแตง่กายชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสเีหลอืง 

  พิธวีางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม  ณ  หอประชุมประชาคมที่ว่าการ

อ าเภอสันปุาตอง  โดยวางพานพุ่มดอกไม้สดหรอืดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง  

เร่ิมพิธี  เวลา  08.00 น.  การแต่งกายข้าราชการสวมเคร่ืองแบบปกติขาว  

ไมส่วมหมวก  ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพโทนสเีหลอืง 

  พิธีจุดเทียนเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมประชาคมที่ว่าการอ าเภอสันปุาตอง  

การแต่งกายข้าราชการเคร่ืองแบบเต็มยศ  สายสะพายสูงสุด ไม่สวมหมวก  

ประชาชนทั่วไป  ชุดผา้ไทย/สุภาพโทนเหลอืง 

  เทศบาลต าบลสันปุาตองได้ด าเนินการจัดวางโต๊ะหมู่บูชาไว้หน้าอาคาร

ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันปุาตองเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับการเข้าร่วมพิธีใน

วันที่  5 ธันวาคม  2563  เป็นกองสาธารณสุขฯและส านักปลัดเข้าร่วมพิธ ี  
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นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   ในวันที่ 8  ธันวาคม 2563 อ าเภอสันปุาตอง  

ขอรายช่ือเจ้าหน้าที่เทศบาลจ านวน  10  คน ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัวฯ  บริเวณสถานีบริการน้ ามัน ปตท. สาขาสนามบิน  ขอรายช่ือ

ภายในวันน้ี 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  ให้สวมชุดสุภาพ  ยกเว้นสแีดง และสดี า   ขอกองละ 2 คน  ขอให้แจ้ง

รายช่ือตอนน้ีเลย จะได้แจ้งอ าเภอทราบต่อไป  โดยส านักปลัดเทศบาลจะจัด

รถบริการให้ 2 คัน 

นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร ขอแจ้งเร่ืองการจัดงานฤดูหนาวอ าเภอสันปุาตอง  จัดบริเวณตลาดนัด

ธารเกษตรสันปุาตอง  มีกจิกรรมดังน้ี 

  15 ธันวาคม 2563 ประกวดส้มต าลีลา พิธีเปิด  ประกวดสาวงาม

สันปุาตอง 

  16 ธันวาคม 2563  การประกวดร้องเพลง 

  17  ธันวาคม 2563 ประกวดวงดนตรีเยาวชน 

18  ธันวาคม 2563 นางฟูาจ าแลง 

19  ธันวาคม 2563 ประกวดไก่ต้ังของปศุสัตว์  

โดยอ าเภอสันปุาตอง ขอความรว่มมือให้จัดสง่ส้มต าลลีา และสาวงาม

สันปุาตอง   

หลักเกณฑ์การประกวดส้มต าลลีา  (ต าไทยใส่ปู) มีดังนี้ 

1. ทีมละ 6 คน ผู้หญิงทั้งหมด แต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศการ

แข่งขัน วัสดุ อุปกรณ์จัดเตรียมมาเอง  ภาชนะที่จะใส่ส้มต าที่ปรุง

รสชาติแลว้ให้น ามาเอง 

2. การให้คะแนน ตัดสินที่รสชาติ ความสะอาด เคร่ืองเคียง สีสัน 

การตกแตง่ขันโตก พร้อมลีลาการต าสม้ต า 

3. มาถึงบริเวณแข่งขันตรงเวลา  หากมาชา้จะไม่ให้แข่งขัน 

4. อ าเภอสนับสนุนค่าอุปกรณ์ ทีมละ 1,000.-บาท 

รางวัลชนะเลศิ    1,500.-บาท   

รองชนะเลศิอันดับ 1    1,000.-บาท    

รองชนะเลศิอันดับ 2      500.-บาท 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ  250.-บาท  

เพลงที่ใช้ในการประกวด คือ เพลงสมต า  มนต์รักส้มต า 

-ขอแจ้งเร่ืองโครงการอ าเภอยิ้มเดือนธันวาคม 2563  ในวันที่  23  

ธันวาคม  2563  ณ  วัดสบหาร  ต าบลทุ่งต้อม 
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-กิจกรรมสวดมนต์ข้ ามปี   ในวันที่   31 ธันวาคม  2563              

ณ  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟูาบด 

-กิจกรรมท าบุญตักบาตร  ในวันที่  1  มกราคม 2564    

-ขอเชิญร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟปุา

และฝุุนละอองขนาดเล็ก  วันที่  24  ธันวาคม 2563  เวลา  07.00 น.     

ต้ังขบวนที่สหกรณ์การเกษตรสันปุาตองเดินขบวนไปยังโรงเ รียนพัฒนวิทย์

ศึกษา 

-งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่  วันที่  30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 

10 มกราคม  2564  ณ  สนามดา้นหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  มีการ

จัดนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  และของดีทั้ง 25 อ าเภอในจังหวัด

เชียงใหม่  มีการออกฉลากกาชาดฉบับละ 50.-บาท  ออกรางวัลในวันที่  9  

มกราคม 2564  

นายสักการ  ณิยกูล  ในวันที่  7  ธันวาคม  2563   จะมีการประชุมแนวทางการจัดงาน   

ฤดูหนาวอ าเภอสันปุาตอง  ขอมอบให้ นางสาวจีราวัจช์  มงคลชีวาพร        

เข้าร่วมประชุม    ส าหรับการแข่งขันส้มต าลีลา  นางแก้วเรือน  นนเทศา 

สมาชิกสภาเทศบาลจะเป็นผูป้ระสานงานหาทีมแข่งขันต่อไป  

  อ าเภอสันปุาตองขอสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการ

สนับสนุนของงานพัฒนาชุมชน  2  โครงการ  รวม  10,000.-บาท  ภายใน

วันที่  18  ธันวาคม  2563  ไมท่ราบว่าไดด้ าเนนิการไปถงึไหน อย่างไร 

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน  เน่ืองจาก เทศบาลต าบลสันปุาตอง  ต้ังเงินงบประมาณของโครงการ

ดังกล่าวข้างต้นผิดไป  ขณะนี้อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  และจัดส่ง

บันทึกข้อตกลงให้กับผู้รับเงินอุดหนุนลงนาม  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ

เบิกจา่ยต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563    

ประชุมเมื่อวันที่  5  พฤศจกิายน   2563  

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

พฤศจิกายน  พ.ศ.2563   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วน้ัน ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 
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ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม  

พ.ศ.2563  ประชุมเมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2563   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

    -ไมม่-ี  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

5.1  รายงานการปฏิบัตงิานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

นางสาวปุณญภา  ภัทรวัฒนด ารง  มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  2  เร่ือง ดังนี้ 

1. เน่ืองด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ

และแนวทางด าเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือการดูแล

ผู้ปุวยผูสู้งอายุภาวะพ่ึงพิง  “อาสาสมัครบรบิาลท้องถิ่น” คือ บุคคลที่ท าหน้าที่

ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาวะพ่ึงพิงซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว 70 ช่ัวโมง   เทศบาลต าบล

สันปุาตองได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

อาสาสมัครบรบิาลท้องถิ่น จ านวน  2  คน  ประจ าปี 2564  ผลการคัดเลอืก

ตามประกาศเทศบาลต าบลสันปุาตอง  ลงวันที่  11  สงิหาคม  2563  ได้แก่  

นางวรกานต์  ชัยบัวค า   นางแสงฉาย  เมืองจันทร์  เข้าฝึกอบรมหลักสูตรดูแล

ผู้ปุวยของกรมอนามัย  70  ช่ัวโมง  เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้ได้ท าข้อตกลงใน

การดูแลผู้ปุวย ผู้สูงอายุในพืน้ที่  โดยมีค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนการดูแล

รายบุคคล ก ากับควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น        

น าโดยท่านปลัดเทศบาลเป็นประธาน   CM จากพยาบาลจากโรงพยาบาล    

สันปุาตอง  1 คน   CM จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลอนามัย

สบหาร  1 คน   พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสันปุาตอง  ผู้อ านวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พยาบาลวิชาชีพเทศบาลต าบลสันปุาตอง  1 คน  

มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติ  โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้อง

ปฏิบัติงาน 20 วัน  แล้วส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลสันปุาตอง

และลงลายมือช่ือรับรองการปฏิบั ติงานด้วยตนเอง  ส าหรับการจ่าย

ค่าตอบแทนน้ันจะได้ค่าตอบแทน  5,000.-บาท  แต่หากวันไหนไม่มา
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ปฏิบั ติงานก็จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน  ผู้ รับรองในการปฏิบัติงานคือ

ปลัดเทศบาล   เมื่อปฏิบัติงานครบแลว้จะจัดสง่เอกสารต่าง ๆ ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจะโอนเงินเข้าบัญชีของอาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่นโดยตรง  ดังน้ัน บทบาทหน้าที่ของเทศบาลคือติดตามการ

ท างาน และจัดส่งผลการปฏิบัติงาน ทางจังหวัดจัดส่งต่อไปยังกรมและส่งเงิน  

หลักเกณฑ์   บทบาทหน้าที่ของอาสาที่ระบุไว้  คือ ช่วยดูแล สุขภาพพื้นฐาน

ฟ้ืนฟูกายภาพบ าบัด ดูแลกิจวัตรประจ าวัน ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ประเมิน

ปัญหา ให้บริการตามแคร์แพลน หรือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่มีอยู่ใน

พ้ืนที่ ในการด าเนินการตามสัญญา คือ 1 ปี เร่ิมปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม  2563  

ถึง  30 พฤศจิกายน  2564  ทั้งนี้ทีมงานได้ประสานเครือข่าย คือ รพสต.  

อสม. ในการหาเคสและลงพืน้ที่เพ่ือเย่ียมผู้ปุวย  และแจ้งให้ครอบครัวผู้ปุวยทราบ  

ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ก่อนปฏิบัติงานจะพบปัญหาในบางราย  เช่น สุนัขที่บ้าน

ผู้ปุวยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้   ซึ่งกรณีดังกล่าวจะต้องหาวิธีแก้ปัญหา

ต่อไป    

  2. สถานการณ์ไข้เลอืดออกในพืน้ที่  เดือนตุลาคม 2563  พบผู้ปุวย  

1 ราย  อาศัยอยู่พื้นที่ต าบลทุ่งสะโตก  แต่มาท างานในพื้นที่ตลาดมะจ าโรง  

ทางเทศบาลได้ออกไปพ่นสารเคมีเรียบร้อยแล้ว   เดือนพฤศจิกายน  2563  

พบผู้ปุวย  2 ราย    รายแรกตรวจพบวันที่ 17  พฤศจิกายน  2563  ผู้ปุวย

อาศัยอยู่อ าเภอสารภี  แต่มาท างานวัดกลางทุ่ง ปุาลาน  เทศบาลไปพ่น

สารเคมีเรียบร้อยแล้ว  รายที่สองตรวจพบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563   

ท างานที่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งต้อม    ตอนบ่ายไปขายขนมที่ตลาดมะจ าโรง  

ได้ท าการพ่นสารเคมีเรยีบรอ้ยแล้ว  ซึ่งมขี้อสังเกตว่าจะพบผู้ปุวยบรเิวณตลาด

มะจ าโรง  หากท่านใดอยู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือไปตลาดขอให้ระมัดระวังเร่ือง

ไข้เลอืดออกด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

กองการศึกษา 

 5.2 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี 2564 

นางชิณากานต์  เจริญสุข โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี 2564  ตรงกับวันที่  9  มกราคม  

2564  และในเดอืนธันวาคม  2563  จะมีวันหยุดยาว  ขอน าเรียนที่ประชุม

คือ  สถานที่ต้ังเวทีวันเด็ก  จะใช้บริเวณจุดเดิม  และในปีนี้จะมีการเชิญ

หน่วยงานอื่นมาอีกหรอืไม ่ หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรอืไม่ อย่างไร 
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  จุดลงทะเบียนจะเพ่ิมเติมอีกเพราะมีเด็กและเยาวชนมาร่วมงาน

ประมาณสี่ร้อยกว่าคน 

  ในวันน้ีขอน าเรียนหารือที่ประชุมว่าจะจัดเองโดยแยกเป็นเต็นท์  และ

จัดกิจกรรมแจกของขวัญของรางวัลเองไมต้่องเชิญหน่วยงานอื่นมาร่วมแล้วจะ

ได้ไม่ต้องจัดซื้อของขวัญให้หน่วยงานที่มารว่ม หรือจะจัดแบบเดมิ 

นายสักการ  ณิยกูล  เป็นห่วงเร่ืองสถานการณ์โควิด  ขอให้จุดลงทะเบียนได้คัดกรองคนมา

ร่วมงานให้ดี  ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาร่วมงานทุกคนไดส้วมหน้ากากอนามัย

เพราะจัดงานภายใต้สถานการณ์โควิด  ต้องมีมาตรการในการปูองกันให้รัดกุม  

ต้องมีเจลล้างมอืต้ังในเต็นท์ทุกหลังให้พร้อม 

  เร่ืองการขอความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลให้รีบด าเนินการได ้ 

เพราะมีวันหยุดหลายวัน 

  ขอให้เน้นกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ขึ้นแสดงบนเวทีให้มากขึ้น

กว่าเดมิ 

นางชิณากานต์ เจริญสุข  ได้อ่านรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  เห็นว่าจะมีการแข่งขั น

ฟุตบอลที่สนาม 19 ไร่ จะต้องเตรียมของขวัญให้หรอืไม ่อย่างไร 

นายสักการ  ณิยกูล  ได้ประสานกับ นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ สมาชิกสภาเทศบาล

เรียบร้อยแล้ว  เป็นการขอใช้สถานที่ของเทศบาลเพ่ือแข่งกีฬา  ไม่ใช้

งบประมาณของเทศบาลแตอ่ย่างใด   

นางชิณากานต์ เจริญสุข  สรุป คือ  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ของของขวัญของรางวัล  

จัดเตรียมความพร้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  

และเชิญนายอ าเภอสันปุาตองมาเป็นประธานในพิธเีหมือนทุกปี 

นายสักการ ณิยกูล  จุดลงทะเบียนจะต้องเพ่ิมเป็นสองจุดและให้เข้าแถวเว้นระยะห่าง  

ไมใ่ห้มายนืมุง   

นางชิณากานต์ เจริญสุข  ขอความอนุเคราะห์ อสม. มาชว่ยคัดกรองได้หรอืไม ่อย่างไร 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอให้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังประธานเครือข่าย อสม. 

แล้วจะด าเนนิการจัดเจ้าหน้าที่ให้ 

  ส าหรับการขออนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัล กับร้านใหญ่ ๆ ขอให้

ระบุไว้เลยว่าตอ้งการอะไร  เช่น ขอจักรยาน    

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 กองช่าง 

 5.3 รายงานโครงการก่อสร้างของเทศบาล 

นายมงคล  อินต๊ะ  ขอรายงานโครงการก่อสร้างของเทศบาล  

1. โครงการก่อสร้างห้องเก็บของกองช่าง ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

2. ก่อสร้างห้องน้ างานปูองกัน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

3. งานก่อสร้างราวกันตก หมู่ 2 บ้านปุาลาน  และหมู่ 5 บ้านไร่  

ด าเนนิการเรียบรอ้ยแล้ว 

4. ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 3/1 ด าเนนิการเรียบรอ้ยแล้ว 

5. งานเปลี่ยนหลังคาบ้านยายแล้ว  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว       

อยู่ระหว่างรอเบิกจา่ย 

6. รางระบายน้ า คสล. ยาว 127.00 เมตร  บ้านไร่  ติดปัญหา

อุปสรรคเร่ืองท่อประปา กฟผ. และท่อประปาของหมู่บ้าน  และ

ค่าระดับ  อยู่ระหว่างการปรับแบบ 

7. รางระบายน้ า คสล.  ยาว 40.00 เมตร  ซอยเยื้องไปรษณีย์     

เป็นท่อระบายน้ าเดิมอยู่  และมีบ่อพัก  และจะเปลี่ยนเป็นราง

ระบายน้ าซึ่งต้องขุดออก  จะต้องมีการประชุมหารือในเร่ือง

ดังกล่าวอีกคร้ังหน่ึง 

8. ปรับปรุงผิวจราจร จากเดิม  100.00 เมตร  ซอยหน้าสถานี

ทดลองข้าว  อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 

9. ก าแพงกันดิน ความยาว  14.00 เมตร  ข้างร้านอาหารเลิศวล ี

บ้านกลาง  ติดปัญหาเร่ืองแนวเขต  ต้องชะลอโครงการไปกอ่น 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 กองคลัง 

 5.4 สรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2564  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2563 (งานการเงินและบัญชี) 

นางศิริกานต์ บุญสุข  รายละเอียดรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

  รายรับตามงบประมาณ 

 ประมาณการ   56,568,000.00 บาท 

 รับจรงิ ต.ค.-พ.ย.  10,480,458.84 บาท 
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  รายจ่ายตามงบประมาณ   

 ประมาณการ   56,562,280.00  บาท 

 จ่ายจริง ต.ค.-พ.ย.    5,437,207.44 บาท 

 รายรับจรงิสูงกว่ารายจ่ายจริง   5,043,251.40  บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล มียอดโอนเข้ามา  

7,734,000.-บาท   

  รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

 ค่าใช้สอย  จ านวน  2  โครงการ     งบประมาณ  28,000.-บาท 

 ค่าครุภัณฑ์  จ านวน  7  โครงการ   งบประมาณ   170,600.-บาท 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ   3,933,100.-บาท   

นางพวงทอง เครือยศ  ขอแจ้งผลการตรวจราชการของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 

เชียงใหม่ ที่ ได้ เข้าตรวจสอบการปฏิบั ติงานของเทศบาล  เมื่อวันที่   18 

พฤศจิกายน 2563  ข้อสรุปดังนี้ 

1. ไม่มีข้อมูลทุจริต  ความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ  สินทรัพย์ หนี้สิน 

ค่อนข้างเรียบร้อย   

2. ข้อแนะน า  ภาษีบ ารุงท้องที่หัก 5 % ให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่คอย

ติดตามผู้ช าระภาษี  แต่เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลเงินดังกล่าวก็เก็บไว้

ในระบบเทศบาล  แต่หน่วยงานอื่นจะมีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

ให้กับหัวหน้าผู้ประเมิน  ซึ่งกลายเป็นเงินรับฝากในบัญชีเทศบาล

จ านวนหกหมื่นกว่าบาท  โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะน าว่าให้น าเงินจ านวน

ดังกล่าวเข้าไปอยู่ในเงินสะสมของเทศบาล และงานการเงินและ

บัญชีได้เบิกผลักเงินดังกล่าวเข้าไปอยู่ในเงินสะสมของเทศบาล

เรียบรอ้ยแล้ว   

เร่ืองเลื่อยยนต์  ยังไม่ได้ด าเนินการอื่นใด  อยู่ที่งานพัสดุ  โดยได้ประสาน

เร่ืองการขออนุญาตไปยังสันนิบาตเทศบาล   โดยสันนิบาตเทศบาลจะเป็นผู้ท า

หนังสือขออนุญาตทั้งหมดซึ่งจะน าไปพิจารณาหากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ที่

ประชุมทราบอีกคร้ังหน่ึง 

กฎกระทรวงภาษีปูายให้เร่ิมใช้  1 มกราคม  2564   โดยมีอัตราที่

เพ่ิมขึน้   

  ข้อความภาษาไทยล้วนไม่มีสัญลักษณ์หรืออักษรต่างประเทศ  อัตรา

เดิมราคา  3.-บาท /500 ตารางเซนติเมตร  อัตราใหม่   5.-บาท/500 

ตารางเซนติเมตร   
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  ข้อความภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ  อัตราเดิมราคา  20.-บาท 

/500 ตารางเซนติเมตร  อัตราใหม่   26.-บาท/500 ตารางเซนติเมตร   

  ภาษาต่างประเทศ  อัตราเดิมราคา  40.-บาท /500 ตาราง

เซนติเมตร  อัตราใหม่   50.-บาท/500 ตารางเซนติเมตร   

  ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ช าระภาษีพอสมควร  ขณะนี้งานพัฒนารายได ้   

ได้จัดท าปูายประชาสัมพันธ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลต่อไป 

นายสักการ  ณิยกูล  ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกกองงานที่ได้ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบแต่อย่างใด  อาจมีบกพร่อง

บ้างแต่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง เช่น  การลงวันที่ในใบตรวจรับไมค่รบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

 5.5  สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.2564 

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน ค่าใช้จา่ยค่าไฟฟูา  

เดอืนตุลาคม  68,449.22 บาท 

เดอืนพฤศจิกายน 55,405.24  บาท   

ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 

เดอืนตุลาคม 2562 28,295.10 บาท 

เดอืนตุลาคม 2563 22,892.10  บาท 

ค่าน้ าประปาเดอืนพฤศจิกายน    12,880.-บาท 

 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่  30 

พฤศจิกายน 2563    มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

 เร่ืองการหารือเกี่ยวกับการยืมเงินการเบิกจ่ายค่าอาหาร  องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เร่ืองการเบิกจ่าย  หรือการขอยืมเงินค่าอาหารเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน      

การเย่ียมชม  การตรวจเย่ียม การตรวจราชการของหน่วยงานอื่นที่มาตรวจ 

อปท. สามารถขอยืมเงินเป็นค่าอาหารโดยไม่ถือเป็นการจัดจ้างจะได้หรือไม่  

และมีหนังสือวันที่ 10 ตุลาคม  2563  ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยเกี่ยวกับ

การจัดซือ้  โดยมีการหารือว่า การจัดซือ้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  

ค่าที่พักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรม  การจัดงาน  

การประชุม  จะสามารถเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่  ทางคณะกรรมการ
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วินิจฉัยได้วิ นิจฉัยว่า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม ที่พักส าหรับ           

ผู้ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ท้องถิ่นสามารถ

เบิกจา่ยได้โดยไมถ่อืว่าเป็นการจัดซือ้จัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 แต่ในหนังสือฉบับนี้พูดถึงเฉพาะ 

ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าฝึกอบรมและการจัดงาน  แตไ่ม่ได้

รวมถึง ในเ ร่ืองของการเ ย่ียมชม  จึ งได้มีการหา รืออีกค ร้ังห น่ึง  ที่ มี

บุคคลภายนอกเข้ามาเย่ียมชม การตรวจเย่ียม หรือการตรวจราชการ สามารถ

ยืมเงินมาได้หรอืไม ่ มีการตอบกลับมาโดยกรมส่งเสริมฯ แจ้งว่า  การที่จะให้

บุคคลยืมเงินสามารถกระท าได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้  ค่าตอบแทน        

ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  เฉพาะค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และจ าเป็นต้องจ่ายในแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าเบี้ยประชุม รายการที่เป็นค่าใช้

สอยหรือค่าวัสดุ ที่ไมต้่องจัดซื้อจัดจา้งเป็นระเบียบที่ไดก้ าหนด  แต่ไม่กล่าวถึง

เร่ืองการที่จะเบิกเงิน หรือยืมเงินได้หรือไม่  กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด

ระเบียบขึ้นมาใหม่เรื่องการเบิกจา่ย ได้ก าหนดเร่ืองการเบิกจ่าย ค่าอาหารว่าง 

เครื่องดื่ม ที่มบีุคคลมาดูงานตรวจเย่ียม เย่ียมชม ถือว่าเป็นค่าใช้สอย  ไม่ต้อง

ผ่านกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างสามารถยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการได้ 

สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  ขอสอบถามที่ประชุม ว่าเอกสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลไม่ทราบ

ว่าเสร็จแล้วหรือยัง  เห็นว่าหน่วยงานอื่นเร่ิมทยอยแจกแลว้ 

นายวิรัตน์ วิริยาสกุล  ได้สอบถามไปยังผู้ รับจ้างแล้ว  แจ้งว่าจะได้ประมาณวันที่  20 

ธันวาคม  2563 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 5.6 สรุปค าร้องจากประชาชน (งานนิติการ) 

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  ได้รับค าร้องจากประชาชน 2 เร่ือง 

ดังน้ี 

1. เหตุเดือดร้อนร าคาญจากร้านหมาล่า  ได้ออกไปตรวจสอบ

ร่วมกันปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข นักปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  และไดใ้ห้ค าแนะน ากับเจ้าของร้านไปแล้ว  

ขณะนี้คาดว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข  
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2. การร้องเรียนบริเวณร้านน้องจ๋า อาหารตามสั่ง  ร้องเรียนเร่ือง

ความเดือด ร้อนร าคาญจากกลิ่นอาหาร  ซึ่ งได้ส าเนาแจ้ ง            

กองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อมคาดว่าคงจะออกไปตรวจสอบ      

ในวันพรุ่งนี ้

นายสักการ ณิยกูล  ได้ร่วมตรวจสอบรา้นหมาลา่  เสยีงไมไ่ด้ดังมาก  แตบ่รเิวณบ้านใกล้ ๆ 

มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญได้  และได้แจ้ง

เร่ืองการจอดรถกดีขวางหน้าบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ต้องรอดูว่าแก้ไขแล้วจะมีการ

ร้องเรียนมาอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอสอบถามเคร่ืองท าน้ าเย็นที่ ต้ังบริเวณหน้าห้องคลังว่าใช้การได้

หรือไมอ่ย่างไร  ขอให้แก้ไขด้วย 

นายพงศกร กันทะสี  เครื่องท าน้ าเย็นหน้าห้องคลังไฟฟูาร่ัว ใช้การไม่ได้ จึงได้น าไปเก็บไว้ที่

งานปูองกัน 

นายสักการ ณิยกูล  ให้น าเคร่ืองท าน้ าเย็นบริเวณอาคารส านักปลัดไปต้ังแทน  หากสภา

เทศบาลก าหนดเปิดประชุม ให้โอนเงินงบประมาณ 

นายวิรัตน์ วิริยาสกุล  ตามที่ เทศบาลต าบลสันปุาตอง ได้ต้ังงบประมาณตามโครงการ    

ร้อยใจรักษ์  ณ   บ้านห้วยสา้น อ าเภอแม่อาย  ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 

2563  เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสันปุาตอง  ผู้บริหารเทศบาล  ตัวแทน

ชุมชน  กลุ่มข้าราชการต าบล  รวมทั้งหมด  62  คน เดินทางจากเทศบาล 

06.00 น.   ไปถงึสถานที่อบรม  10.20 น.  ลงทะเบียน รับเอกสาร แนะน า

สถานที่ มีทีมวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับมูลนิธิแม่ฟูาหลวง ซึ่งเป็นผู้ก่อต้ัง

โครงการร้อยใจรักษ์   โดยในช่วงเช้าได้บรรยายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

คือพัฒนาชุมชน  โดยแบ่งเป็น  3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นเร่ิมต้ม  คือ  อยู่รอด      

มีขา้วกินตลอดปี  ไม่มีโรคติดต่อ  เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้  ไม่มี

การสร้างหน้ีใหม่  ขั้นกลางคืออยู่อยา่งพอเพียง  คือ  ต้องการให้ชุมชนมีรายได้ 

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตในท้องถิ่น ปลดหนี้สิน   เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ     

มีความรู้ในการปูองกันโรคภัยไข้เจ็บ  เข้าถึงการรักษาที่ดี  ขั้นที่สามคือ

สามารถอยู่ได้อย่างย่ังยืน  มีเงินออม  มีการลงทุน  มีการพ่ึงตนเอง  มีการ

รวมกลุ่มบริหารจัดการ  มีภูมิคุ้มกันต่าง ๆ  ท้ายที่สุดคือ มีจิตส านึก  รักและ

ปกปูองสิ่งแวดล้อม  ยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่  พักรับประทานอาหาร  

และช่วงบ่ายเข้าฐานเรียนรู้กิจกรรมในพื้นที่  ฐานที่ 1  การพัฒนาระบบน้ า    

ในพ้ืนที่  ฐานที่ 2 การเกษตรพอเพียง  ฐานที่ 3 ความมั่นคงทางอาหารและ
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พืชระยะสัน้   ฐานที่  4  วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง  ผู้เข้ารับการอบรมมี 62 คน  

ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น  4 กลุ่ม   และเวียนกันเข้าเรียนรู้ในฐานกิจกรรม        

เมื่อเข้าฐานกิจกรรมครบทั้ง 4 ฐานแล้ว  ก็มารวมกลุ่มเพ่ือสรุปความรู้          

ที่ไดจ้ากการเข้าฐานกิจกรรม  ให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้บรรยาย   เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว   

ก็แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย  ช่วงที่ไป

อบรมอากาศก าลังดี  ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป  ในช่วงเช้าของวันที่สอง      

ได้มีการสรุปว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสามารถน ามาปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างไร        

แตเ่น่ืองจากบริบทของพืน้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  เพราะโครงการเป็นพื้นที่

เกษตรและพ้ืนที่ชายแดน  แต่เทศบาลต าบลสันปุาตองเป็นพื้นที่ เล็ก ๆ          

ในตัวอ าเภอ อาจจะมีบางอย่างที่สามารถน ามาปรับใช้ได้  เช่น การปลูกพืชผัก

สวนครัว  การท าปุ๋ยชีวภาพ  จากน้ันมีวิทยากรมาบรรยายประสบการณ์ที่ได้

ร่วมท างานกับมูลนิธ ิ และเดนิทางกลับเทศบาลต าบลสันปุาตอง 

  ค่าใช้จา่ยส าหรับโครงการร้อยใจรักษ์ มีดังนี้ 

1. ค่าจ้ าง เหมารถตู้ป รับอากาศ  จ านวน  5 คัน   เป็น เ งิน  

27,400.-บาท 

2. ค่าปูายไวนิล  400.-บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  27,900.-บาท  

นายสักการ  ณิยกูล  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น 

ถึงแม้ว่าจะน าความรู้ที่ไดม้าใช้ในพืน้ที่เทศบาลไม่ไดท้ั้งหมด  แตก่็สามารถปรับ

ใช้ไดเ้ป็นบางอย่าง  ได้ประสบการณ์  ความรูต่้าง ๆ มากมาย 

นายสักการ  ณิยกูล  ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.10  น. 

        

 (ลงช่ือ)      จีราวัจช์  มงคลชีวาพร     ผูบ้ันทึกประชุม 

               ( นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร )  
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