
 ประชุมคณะผู้บริหาร / ปลัดเทศบาล / รองปลัดเทศบาลและผอ.กองทุกกอง 

วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าแดด 

ผู้มาประชุม  

     1. นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว  นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด 

     2. นายสิงห์วัน ไชยวงศ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด 

     3. นายสมาน แก้วประดิษฐ  รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด 

     4.  นางอรพินธ์  ธนะหมี  ปลัดเทศบาลต าบลป่าแดด 

     5.  นายวรกานต์ สุภากาศ  รองปลัดเทศบาลต าบลป่าแดด 

6.  นายอดุลย์  ท้วมผึ้ง  หัวหน้าส านักปลัด 

7.  นายวิวชิชัย  ศรีวิชัยศักด์ิ  ผู้อ านวยการกองช่าง 

8.  นายมิตร  พลสยม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  

     9. นางวาสนา  แสนปัญญา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

10. นายวีรยศ  สืบน้อย  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

11. นางสาวอาพัชรินทร์ อินทุภูติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

 12. นางสาวตุลา แสนก่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 13. นายชวีิต วงศ์แก้ว  ผู้ช่วยนิติกร 

     14. นายณัฐพล  ยาวิชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
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นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าว กระผมขอเปิดประชุมคณะผู้บริหาร / 
ปลัดเทศบาล / รองปลัดเทศบาล และผอ.กองทุกกอง ซึ่งเป็นการประชุม
เพ่ือชี้แจงนโยบายรวมถึง ติดตามการท างานในแต่ละส่วนราชการของเทศบาล
ต าบลป่าแดด 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและรับฟังความคิดเห็น 

 4.1 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

นายอดุลย์ ท้วมผึ้ง หัวหน้าส านักปลัด – กล่าว ขอรายงานการปฏิบัติงานของส านักปลัด 
 1. ตอนนี้ส านักปลัดเทศบาล งานวิชาการและแผนงาน ได้แจกเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แต่ละกองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

  2. เรื่องเกี่ยวกับโบนัสที่ได้ตรวจประเมินเมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน        
พ.ศ.2560 รายละเอียดจะให้ทาง นางสาวอาพัชรินทร์ อินทุภูติ หัวหน้า
ฝ่ายปกครองเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 

นางสาวอาพัชรินทร์ อินทุภูติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง – กล่าว จากการประเมินโบนัสที่ได้ประเมินในวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ขอสรุปคะแนนที่เทศบาลต าบลป่าแดดได้ คือได้ 
คะแนน 89 ส่วน 100 คะแนน ท าให้ได้รับโบนัสจ านวนไม่เกิน 1 เท่าของ
เงินเดือน โดยขอสรุปคะแนนตามมิติทั้ง 4 ด้าน ได้คะแนนน้อยในด้านแรก
คือด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ได้คะแนนสัดส่วนของแผนที่น ามา
บรรจุในเทศบัญญัติไม่เกิน ร้อยละ 70 จึงท าให้ได้ 3 คะแนน และเรื่อง
ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ซึ่งมีการเบิกจ่ายไม่
ถึงร้อยละ 50 จึงได้ 0 คะแนน และ 3 เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และน้ ามัน ซึ่งได้ไม่ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ 0 คะแนน เพราะฉะนั้น 3 ข้อ
ข้างต้นต้องด าเนินงานแก้ไข ปรับปรุงในเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องในปีถัดไป 
ส าหรับข้ออ่ืนๆได้คะแนนเต็มทั้งหมดสรุปแล้วได้ 89 คะแนนจาก 100 
คะแนน ซึ่งจะได้โบนัส 1 เท่า 

นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าว รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ที่มีปัญหาความล่าช้า
ในเรื่องของการเบิกจ่าย โดยจะเน้นในเรื่องของการประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน 
เทศบาลต าบลป่าแดดต้องไปศึกษาวิธีการ การประหยัดไฟและประหยัด
น้ ามัน 
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นายสุรพล แสงโสม ผู้อ านวยการกองคลัง – กล่าว เพ่ิมเติมในเรื่องของการเบิกจ่าย ในปี พ.ศ.2560          
การเบิกจ่ายไม่ล่าช้า เพราะพยายามเร่งรัดเรื่องการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
ในปี พ.ศ.2560 อยู่ตลอด แต่มาติดขัดตรงที่การเบิกตัดปีเยอะ เพราะว่า
ปลายปีงบประมาณมีการโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ท าให้ด าเนินการไม่ทัน
เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นยอดเงินเบิกปลายปี หมายถึงถ้าเป็นงบประมาณ
แบบต้นปีเราเบิกทันจึงท าให้คะแนนการประเมินในส่วนนี้จะไม่ผ่าน ถ้าหาก
ยังมีการเบิกแบบนี้ 

นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าว ต้องมีตัวหลักในการท าเรื่องนี้ เพราะการประเมิน
ที่ไม่ผ่านจะส่งผลกับโบนัส ต้องหาวิธีแก้ไขต่อไป 

นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลต าบลป่าแดด – กล่าว ต้องมีการวางแผน เพราะไม่อยากให้ได้ 0 คะแนนของ
การประเมิน ในส่วนของเรื่องของการใช้ไฟฟ้า จะให้ในส่วนนางสาวอาพัชริ
นทร์ อินทุภูติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ไปขอเทคนิคของเทศบาลเมืองแม่เหียะ
เพ่ือมาศึกษาเพ่ิมเติม และรวมไปถึงกองช่างที่ต้องไปศึกษาการค านวณการคิด
พ้ืนที่ไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลเมืองแม่เหียะ เนื่องจากเป็นผลประโยชน์กับทุก
ฝ่าย  

นายวิวิชชัย  ศรีวิชัยศักดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง – กล่าว ปัญหาที่ล่าช้า ซึ่งเกิดจากการท าโครงการบางโครงการ
ที่ได้ผู้รับจ้างช้าจึงท าให้การท าโครงการล่าช้า เช่น การท าสัญญาที่มี
ระยะเวลาที่นาน 

นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลต าบลป่าแดด – กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันท างาน ในเรื่องของโบนัสที่ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม โดยต้องวางแผนเพื่อที่จะท าให้ได้โบนัสที่ดีขึ้นกว่านี้ 

นายอดุลย์ ท้วมผึ้ง หัวหน้าส านักปลัด – กล่าว รับทราบในข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้จะเร่งด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม          -รับทราบ- 

นายสุรพล แสงโสม ผู้อ านวยการกองคลัง – กล่าว ขอรายงานการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 1. น าเรียนถึงเรื่องรายได้ มีรายรับทั้งหมด 11 ,590,000 บาท ซึ่งเป็น
เช่นนี้ต่อไปจะท าให้ไม่ต้องไปใช้เงินสะสมที่ก้าวล้ าในส่วนเงินส ารองจ่าย 

 

 2. การประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ทั้งหมดจ านวน 13 รายการ ราคาเปิด
ประมูลที่ 4,895 บาท มีผู้ประมูลได้ในราคา 5,000 บาท ส่วนที่สองได้
ประกาศซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ซึ่งประกาศเป็นครั้งที่สอง มีผู้มายื่นคือ
บริษัท โตโยต้านครพิงค์ ในราคา 550 ,000 บาท จะเสนอเพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาในต่อไป ส่วนที่สามการจ้างเอกชนก าจัดขยะ จะต้อง
รอประกาศต่อไปอีก 
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นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าว เรื่องของการศึกษาเรื่องของระเบียบพัสดุ อาจจะมี
การปรับใช้ใหม่ โดยต้องรักษาผลประโยชน์ของเทศบาลไว้ และถูกต้องตาม
ระเบียบ 

นายสุรพล แสงโสม ผู้อ านวยการกองคลัง – กล่าว รับทราบในข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้จะเร่งด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ที่ประชุม           -รับทราบ- 

นายวิวิชชัย  ศรีวิชัยศักดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง – กล่าว รายงานเรื่องงานก่อสร้างอาคารหมู่ที่ 8 เสร็จเรียบร้อย
    แล้ว งานที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงานการก่อสร้างคือ โครงการก่อสร้างรั้ว
    หน้าเทศบาล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 12 กับหมู่ที่ 9 โครงการ
    ก่อสร้างรางระบายน้ ายกขอบรางหมู่ที่ 11 ส่วนของประปาหมู่ที่ 4 ได้ท า
    การส่งเรื่องไปยังกองคลังเพ่ือด าเนินการตามระเบียบ พัสดุของงบประมาณ
    ในปีที่ผ่านมา และสุดท้ายรถกระเช้าได้รับอนุมัติสเปค และราคาเพ่ือส่งกอง
    คลังเรียบร้อยแล้ว 

นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าว ฝากดูแลในเรื่องของกล้องวงจรปิดในสถานที่ต่างๆ 
 ว่าเห็นควรที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม เนื่องจากมีประโยชน์ใน
 การจับภาพสิ่งผิดปกติ รวมถึงการซ่อมแซมเสียงตามสาย แล้วสอบถาม 
 ผู้อ านวยการกองช่างถึงเรื่องโครงการก่อสร้างรั้วหน้าส านักงานเทศบาล 
 เนื่องจากประตูทางเข้าที่ก าลังก่อสร้างมุมตรงกับถนน ส่วนของรั้วทางทิศใต้ 
 โดยค านึงถึงตึกใหม่ที่จะก่อสร้างในพ้ืนที่ของสนามหญ้าให้เกิดความ
เหมาะสม  

นายวิวิชชัย  ศรีวิชัยศักดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง – กล่าว ปัญหาของเสียงตามสายคือ สายที่ขาดบ่อย โดยทาง
บริษัทที่เข้าซ่อมแซมสายเคเบิ้ล สายไฟฟ้า และจะด าเนินการเข้าตรวจสอบ
และเข้าซ่อมแซมต่อไป เรื่องของการก่อสร้างประตูรั้วทางทิศใต้นั้น ตอนแรก
จะย้ายแนวให้ตรงกับช่องทางเข้า เนื่องจากทางเดิมเลี้ยวแล้วจะชนเสา หาก
แล้วเสร็จก็จะเห็นภาพจริงต่างๆ ที่ได้ด าเนินงานก่อสร้างตามแผนที่วางไว้  

นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าว ที่จอดรถที่ก าลังมีปัญหา จะได้จัดสร้างโรงจอดรถ
ให้เป็นโซนของที่จอดรถอย่างเดียว แต่ยังค านึงถึงพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นจุดเด่น
ของส านักงานเทศบาลอยู่ ถ้าหากไม่มีพ้ืนที่สีเขียว ในส่วนของเทศบาลก็
อาจจะไม่มีจุดเด่นในส านักงาน ปัจจุบันเกิดปัญหากับพ้ืนที่สุสานใกล้เคียงแต่
การท างานทุกอย่างต้องท าประชาคม เพ่ือเสนอแผนงานให้ประชาชนได้รับรู้ 

นายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าว ขอบเขตของที่จอดรถ และเขตความรับ
    ผิดชอบกับพ้ืนที่ ระหว่างที่เผาศพกับเทศบาลต าบลป่าแดด ปัญหาที่เกิดขึ้น
    ในการใช้สอยร่วมกันซึ่งเป็นปัญหามานานแล้วต้องการหาทางออกให้เร็ว
    ที่สุด เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่มาใช้งานเมรุกับพนักงานเทศบาล
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    ต าบลป่าแดดที่ต้องใช้ที่จอดรถเป็นประจ า รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น
    ในบริเวณนั้น 
นายชีวิต วงศ์แก้ว ผู้ช่วยนิติกร – กล่าว การแก้ไขปัญหาโดยการนัดประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนว

ทางการแก้ไข ปรับปรุง รวมไปถึงการเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล
 ป่าแดด และทางอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นตัวกลางเข้าร่วมการประชุม   
เพ่ือเป็นสักขีพยานในการหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้
เข้าใจในทุกฝา่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจนและในการประชุมที่
จะจัดขึ้นต้องมีการจัดท าบันทึกประชุม เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นที่หลาย
เรื่อง เช่น ที่จอดรถ รถเก็บขยะ เป็นต้น 

นายวิวิชชัย  ศรีวิชัยศักดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง – กล่าว รับทราบในข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้จะเร่งด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม            -รับทราบ- 

นายมิตร  พลสยม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ – กลา่ว เสนอเรื่องที่หนึ่ง เรื่องของการจัดซื้อเครื่องเสียงใหม่
 เพ่ือทดแทนอันเดิมที่ถูกขโมย เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการจัดซื้ออย่าง
 ใดต่อไปได้บ้างเรื่องที่สอง อยากทราบระยะเวลาการสอบคัดเลือก         
รับพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลป่าแดด ว่ามีการสมัครสอบในช่วง
ระยะเวลาใดบ้าง เนื่องจากที่มีปัญหาในขณะนี้ในส่วนของคนขับรถประจ า
ขยะได้ลาออก จึงอยากได้เข้ามาทดแทนโดยเร็ว 

นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าวถึงเรื่องเครื่องเสียงที่ถูกขโมยไป เรียนให้ทราบว่า
 เครื่องเสียงที่ถูกขโมยไปนั้นได้กลับคืนมาแล้ว แต่ว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจติดตามจับกุมผู้กระท าผิดอยู่ ได้ท าการจัดซื้อเครื่องเสียงใหม่มา
ทดแทนเครื่องเสียงที่หายไปก่อน เรื่องของการตรวจสอบรับพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลป่าแดด ในส่วนนี้ให้ส านักปลัดท าการชี้แจง 

นางสาวอาพัชรินทร์ อินทุภูติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง – กล่าว กรณีการเปิดกรอบก าหนดต าแหน่งใหม่ ต้องขอเข้า
    ไปในจังหวัดก่อน แต่หากเป็นต าแหน่งเดียวกับที่เปิดสอบอยู่ สามารถขึ้น
    บัญชีไว้ได้ และได้มีการรับสมัครสอบแล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน   
    พ.ศ.2560 เป็นต้นไป จึงประกาศผู้ที่มีสิทธิ์สอบ 

นายมิตร  พลสยม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ – กล่าว รับทราบในข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้จะเร่งด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม            -รับทราบ- 
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นางวาสนา  แสนปัญญา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ – กล่าว ขอรายงานการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ  
 1. เบี้ยยังชีพ เดือน พฤศจิกายน 2560 
 - ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 จ านวนทั้งสิ้น 

249 ราย เป็นเงิน 1,330,800.- บาท เงินสด 293 ราย เป็นเงิน 
193,200.- บาท เงินโอน 1,756 ราย เป็นเงิน 1,137,600.- บาท ผู้รับ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 จ านวนทั้งสิ้น 358 
ราย เป็นเงิน 286,400.- บาท เงินสดจ านวน 46 ราย เป็นเงิน 36,800.- 
บาท เงินโอน  จ านวน  312 ราย เป็นเงิน 249,600 บาท 

 ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 จ านวน 34 
ราย เป็นเงิน 17,000.-บาท 

  2. การด าเนินการส ารวจเครื่องห่มกันหนาวประจ าปี 2560 จากบัญชี
รายชื่อของแต่ละหมู่บ้าน จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีอยู่ 268 ราย  

 3. งานสังคมสงเคราะห์ 
 - การประสานงานของผู้พิการในเรื่องของรถเข็น รถวิวแชร์  จากศูนย์ฟ้ืนฟู

หยาดฝน อยู่ในช่วงของการสอบเป็นกรณี ในการบักทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล 
ซึ่งได้รถวิวแชร์ประมาณ 3 คัน รถเข็นประมาณ 2 คัน และด าเนินการ
ติดต่อขอรับรถเข็นจากมูลนิธิหยาดฝน 

 - และการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนทางสังคม ซึ่งให้การช่วยเหลือ
รายละ 2,000 บาท อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 - การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 มีผู้มาลงทะเบียน 116 ราย 
  - เช็คข้อมูลการเสียชีวิตย้ายออกของผู้รับเบี้ยความพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

เอดส์จากงานทะเบียนราษฎร์ ตัดกรณีเสียชีวิต การย้ายออกนอกพ้ืนที่ 
 - ด าเนินการช่วยเหลือผู้พิการ นายอินตา สายทองค า ท าทางลาดส าหรับ

รถเข็นเข้าบ้าน 
  4. ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลป่าแดด 
 - การเตรียมการการประชุมภาคีหน่วยงานองค์กรกรรมการที่เข้าร่วม

หลักสูตรศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณต้น
เดือนธันวาคม จะได้นัดประชุมเพื่อก าหนดหลักสูตรและเตรียมการในส่วนนี้  

  5. งานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลป่าแดด 
 - ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 859 ราย มีเงินออมสมทบรวมทั้งสิ้น 

1,106,481.- บาท และจะจัดการประชุมครั้งที่ 1 / 2561 ในเดือน
พฤศจิกายน ต่อไป  

นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าวในเรื่องของการจูงใจผู้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 
ซึ่งสมาชิกใหม่น่าจะมีเพ่ิมขึ้นเป็นหลักพัน เนื่องจากจะท าให้เงินออมทรัพย์
เพ่ิมข้ึนตามจ านวนสมาชิกอีกด้วย 
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นางวาสนา  แสนปัญญา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม – กล่าว รับทราบในข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้จะเร่ง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม            -รับทราบ- 

นายวีรยศ  สืบน้อย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ – กล่าว ขอรายงานการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ 
 1. เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์

ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวัน
ศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 – 18.00 น. มี
จ านวน 510 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการ
สถานศึกษา พนักงานครู และนักเรียน ได้ขอความอนุเคราะห์อาหารเย็น
ขันโตก 1 มื้อ เบื้องต้นได้ประสานทางคณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลป่า
แดดให้ได้ทราบเพ่ือเตรียมการกิจกรรมในการต้อนรับ ซึ่งได้มีการประสาน
ทางนักเรียนในเขตพ้ืนที่ เกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรม และมีการจ าหน่าย
สินค้าภายในท้องถิ่น 

นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าว ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องของความ
เป็นล้านนา การประสานงานกับส่วนเทศบาลนครแหลมฉบังถึงความ
ต้องการในด้านต่างๆ แต่เป็นห่วงในเรื่องของอาหารที่ต้องมีไว้รองรับอย่าง
เพียงพอ 

นายวีรยศ  สืบน้อย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ – กล่าว รับทราบในข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้จะเร่งด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม            -รับทราบ-               

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายวรกานต์ สุภากาศ รองปลัดเทศบาลต าบลป่าแดด – กล่าวเรื่องเพ่ือพิจารณา 
 น าเรียนการประชุมเรื่องจิตอาสา แต่เดิมจิตอาสามีหน้าที่อยู่ทั้งหมด 8 ด้าน 

ซึ่งปัจจุบันได้ยุบภารกิจเหลือ 2 ด้าน ด้านแรกการมีหน้าที่รับเสด็จราชวงศ์ 
ด้านสองเกี่ยวกับงานสาธารณะต่างๆทั่วไป เช่นการท าความสะอาด และมี
แนวโน้มในภายภาคหน้าส่วนของราชการท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการรับ
เสด็จอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นประชาชนจิตอาสา 

นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลต าบลป่าแดด – กล่าวเรื่องเพ่ือพิจารณา 

  1. เรื่องกู้เงิน เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลป่าแดด ที่ได้ท า
ผ่านสภา ซึ่งจะต้องส่งเอกสารไปยังอ าเภอ และจังหวัด ตามแผนขั้นตอน
ต่างๆนั้น ยังขาดรายการบางอย่างไป ต้องด าเนินการเร่ง คือหนังสือของผู้ว่า
ราชการจังหวัด รายงานการประชุมสภา งบแสดงฐานะการคลังย้อนหลัง 3 
ปี แบบฟอร์มการขอกู้เงิน แบบแปลน หลักฐานก่อสร้างกรณีก่อสร้าง 
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คุณลักษณะของครุภัณฑ์ แผนผังแสดงเขต ระบุสถานที่ด าเนินงาน หนังสือ
แสดงเอกสิทธ์ ราคาซื้อขายที่ดิน เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในการกู้เงิน  

  2. เรื่องสถานธนานุบาลการจัดท าหนังสือยืนยันการเปิด การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ พัสดุอุปกรณ์ ซึ่งได้แจกหนังสือรายการให้แต่
ละกองเช็คว่ามีหรือไม่มี ซึ่งในเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ต้องด าเนินงานให้
แล้วเสร็จ 

ที่ประชุม            -รับทราบ-               

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด – กล่าวสอบถามในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560 มีการ
กิจกรรมเหมือนทุกปีอยู่หรือไม ่

นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลต าบลป่าแดด – กล่าว จะต้องรอหนังสือจากจังหวัดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ในวันที่ 5 ธันวาคาม พ.ศ.2560 ว่าจะมีการจัดขึ้นหรือไม่อย่างไร หรือจะ
เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัด 

 ที่ประชุม            -รับทราบ- 

               
 

 ลงชื่อ                            ผู้บันทึกประชุม 
                                                       (นายณัฐพล ยาวิชัย)  
ทราบ                                  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

                
                     (นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด 


