รายงานประชุมหัวหน้ าส่วนราชการ
เทศบาลเมืองวังสะพุง
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
*****************************************************

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่ องแจ้ งที่ประชุมเพื่อทราบ
๑.ชมรมถนนอาหารชาววังแจ้ งขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ณ ตลาดถนนชาววัง (หลังอาเภอ ) หมู่ ๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.
๒.สโมสรโรตารี เมืองเลย แจ้ งขอเชิญร่วมการจัดงาน “วันโรตารี มีน ้าใจให้ ความรัก ภาค ๓๓๔๐ โรตารี
สากล” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็ นต้ นไป ที่หอประชุมอาเภอวังสะพุง
ตอนเที่ยง
รับประทานอาหารโดยสโมสรเชิญ ๑ โต๊ ะ ๘ คน ซึง่ มีรายนามที่ส่งชื่อดังนี ้
๒.๑ นางรัชฎาภรณ์ สิงหกา
๒.๒ นายสมบัติ โสภารักษ์
๒.๓ นางสุวรรณา นาอุดม
๒.๔ นางสุขใจ แก้ วใสย์
๒.๕ นางสาวสุจิตรา บุญนอก
๒.๖ นางนริศรา ราชาคา
๒.๗ นางสาวชญาณิษฐ์ ตะลี
๒.๘ นางสุภาภรณ์ คาดี
นัดหมาย การเดินทาง นัดหมายพร้ อมกันที่อาเภอฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. การแต่งกาย เสื ้อเหลืองกางเกง
มีสทู สีเข้ มคลุม
๓.วัดป่ าประชาสรรค์เชิญร่วมกิจกรรมบุญประทายข้ าวเปลือก โดยมีกาหนดการในวันเสาร์ ที่ ๒๒ ก.พ.
มีกิจกรรมแห่ประทายข้ าวเปลือกเริ่มต้ นที่ที่ว่าการอาเภอวังสะพุง เวลา ๐๙.๐๐ น. และวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๓ มีกิจกรรมแห่
กัณฑ์หลอน ณ วัดป่ าประชาสรรค์ บ้ านบุง่ ผักก้ าม (แจ้ งขออนุเคราะห์รถแห่ประชาสรรค์) และในวันที่ ๒๒ ก.พ.ที่วดั
วังสะพุงพัฒนาราม แจ้ งบอกบุญ
๔.รายงานผลโครงการธนาคารออมบุญ อุ่นรัก จานวนเงินนาส่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ เป็ นเงินทั ้งสิ ้น
๔,๐๙๐ บาท ยังไม่นาส่ง ๓ แห่ง คือ
๑.๑ โรงเรี ยนเทศบาล ๒
๑.๒ โรงเรี ยนเทศบาล ๓ อนุบาล
๑.๓ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
๕.แจ้ งการเข้ าร่ วมการดับเพลิงหลังเทศบาล ขอบคุณผู้เกี่ยวข้ องในการดาเนินการช่วยเหลือ อยากให้
สานักปลัดปรับแผนการดาเนินการ ฝากกองการศึกษาดาเนินการหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องสนาม
- การดาเนินการแก้ ไขเรื่ องท่อแท้ งค์น ้า จะนาช่างมาดาเนินการดูดและเป่ า แต่ต้องดูสภาพ
หน้ างานอีกที โดยมีงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
-หารื อการจัดซื ้อปั๊ มน ้า
๑.กองช่างเสนอให้ ดาเนินการเป่ าบ่อก่อน

๒.กองคลัง เสนอการใช้ งบประมาณจ่ายขาดภัยแล้ งในการขุดเจาะบ่อว่าใช้ ได้
หรื อไม่ แนะนาว่าให้ กองวิชาการฯศึกษาว่าจาเป็ นหรื อไม่ที่ต้องมีโครงการบรรจุในแผนก่อน
ดาเนินการ หรื อสามารถโอนไปตั ้งรายการใหม่ได้ หรื อไม่
-ปลัดขอศึกษารายละเอียด และมอบ ผอ.กองคลังศึกษาระเบียบในการจ่ายขาดเงิน
สะสม แผนสารองฝาก ผอ.กองคลังดูเรื่ องงบประมาณ สานักปลัดดูเรื่ องเผื่อต้ องเข้ าสภาฯ
และกองวิชาการฯ ดูเรื่ องแผน (ติดตามในที่ประชุมครัง้ ต่อไป)
๖.ฝากเน้ นย ้าการอยู่เวรยาม ให้ ผอ.กองกาชับเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดยกตัวอย่างเมื่อคืน ปลัด
อยู่ถึง ๒ ทุ่มไม่มีใครอยู่เวรยาม เวรคือ สมบัติ โสภารักษ์ และอดิศกั ดิ์ สารโพคา
๗.ฝากกาชับเรื่ องสิ่งเสพติด จะเน้ นย ้าในการประชุมทุกๆ ครัง้ ให้ ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
๘.ฝากกาชับการแต่งกาย ให้ ผอ.กองกาชับให้ พนักงาน เจ้ าหน้ าที่แต่งกายให้ เรี ยบร้ อย ดูดีและอยู่ใน
ระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเป็ นต้ นแบบที่ดีในการใช้ วาจา คาพูด
๙.ฝากการให้ เกียรติกนั ในสายบังคับบัญชา รู้จกั ลาดับชั ้น เข้ าใจในบทบาทหน้ าที่และตาแหน่งตนเอง
๑๐.เรื่ องการประชุมจากจังหวัด ในวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๖๓ ที่ศาลากลางจังหวัดเลย โดยท่านรอง ผวจ.
ชัยนารถ ดังนี ้
๑๐.๑ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
๑๐.๒ การพบเจอการแพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่จงั หวัดเลย ๒ ราย
๑๐.๓ ฝากนโยบายของ ผวจ.ในการขยับการดาเนินงาน ITA ซึง่ สานักงาน ปปช.ได้ ประกาศ
ผลการประเมิน ITA ตัวชี ้วัดด้ านการทุจริตคอรัปชัน่ ซึง่ จังหวัดเลยไม่ผ่านเกณฑ์รวมถึง ทม.วังสะพุง จึงกาชับให้ อปท.ถือ
เป็ นสาระสาคัญขอความร่ วมมือขับเคลื่อน และให้ ควบคุมดูแลภัยแล้ ง
และมีข้อราชการของหัวหน้ าส่วนราชการ ดังนี ้
กลุ่มงานส่ งเสริมและพัฒนาท้ องถิ่น
(๑)แนวทางการเร่ งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
-ให้ อปท.เร่ งรัดการจัดซื ้อจัดจ้ างไว้ รอได้ เลย ฝาก ผอ.คลังดาเนินการตามแผน
-การช่วยเหลือประชาชนตามแผนกรณีฉกุ เฉิน ตาม พรบ.การช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้ าที่ตามข้ อ ๖ ๑๓ และ ๑๔ (ซื ้อแม้ ท น ้ายาล้ างมือ) สามารถใช้ งบกลางหรื อ
จ่ายขาดเงินสะสมได้ ตาม พรบ.เทศบาล และพรบ.ควบคุมเหตุราคาญ สาธารณสุขฯ
(๒) โครงการอนุรักษ์พนั ธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- อปท.ทั ้งหมด ๑๐๑ แห่ง ตอบรับเข้ าโครงการ ๒๔ แห่ง รวมเทศบาลเมืองวังสะพุง ซึง่ สานัก
ปลัดแจ้ งเข้ าร่วม
(๓) เงินอุดหนุนสาหรับอาหารกลางวัน
- จังหวัดให้ ตรวจติดตามคุณภาพทางโภชนาการของอาหารกลางวัน ด้ วยการ
แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานอาหารกลางวัน คุณภาพของอาหาร
(๔) การบันทึกข้ อมูลในระบบสารสนเทศด้ านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
-การบันทึกข้ อมูล มอบให้ กองสาธารณสุขดาเนินการ

(๕) การส่งข้ อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน ้าบาดาลให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
- ให้ กองช่างรายงานจังหวัดทราบต่อไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่น
(๑) เรื่ อง การลงโทษทางวินยั ข้ าราชการและพนักงานส่วนท้ องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ชี ้มูลความผิด
- จังหวัดให้ เร่งรัดดาเนินการให้ รวดเร็ว เนื่องจากมีการรายงานจังหวัดช้ า
(๒) ประกาศ ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,และ ก.อบต.เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินยั (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓
- มีการแก้ ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ ๓ ก.พ.๒๕๖๓ เป็ นต้ นไป ข้ อ ๓ ให้ เพิม่
ในข้ อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่ องมาตรฐานทัว่ ไป
เกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๔๘ “ ลดขั ้นเงินเดือน
หมายความว่า การลดขั ้นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล และการลดขั ้นเงินเดือนสาหรับ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล”
ข้ อ ๔ ให้ ยกเลิกความในข้ อ ๗ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่ อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั
พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่ องการปฏิบตั ิการละเว้ น ฯ เพิ่มข้ อความในข้ อ ๒๓/๑ เรื่ องวินยั และการรักษา
วินยั ยกเลิก และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน “การปฏิบตั ิหรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่
ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงแก่ผ้ หู นึง่ ผู้ใด หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้ น
การปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยทุจริต เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง”
ข้ อ ๕ ให้ เพิม่ ข้ อความต่อไปนี ้เป็ นข้ อ ๒๓/๑ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่ อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั
พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้ อ ๒๓/๑ พนักงานเทศบาลต้ องไม่กระทาการอันเป็ นการล่วงละเมิดหรื อ
คุกคามทางเพศ โดยกระทาการประการใดประการหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ข้ าราชการหรื อพนักงาน
ส่วนท้ องถิ่นด้ วยกัน หรื อผู้ร่วมปฏิบตั ิราชการไม่วา่ จะเกิดขึ ้นในหรื อนอกสถานที่ราชการ โดย
ผู้ถกู กระทามิยินยอมต่อการกระทานั ้นหรื อทาให้ ผ้ ถู กู กระทาเดือดร้ อนราคาญ
(๑)กระทาการด้ วยการสัมผัสทางกายที่มีลกั ษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การกอด
การโอบกอด จับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึง่ เป็ นต้ น”
(๒)กระทาการด้ วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอก
ล้ อ พูดหยาบคาย เป็ นต้ น
(๓)กระทาการด้ วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้ สายตาลวนลาม การ
ทาสัญญาณด้ วยสัญลักษณ์ใดๆ เป็ นต้ น
(๔)การแสดงหรื อสื่อสารด้ วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามก
อนาจาร ส่งจดหมายข้ อความ หรื อการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็ นต้ น

(๕)การแสดงพฤติกรรมอื่นที่สอ่ ไปในทางเพศ ซึง่ ผู้ถกู กระทาไม่พงึ ประสงค์หรื อ
เดือดร้ อนราคาญ การล่วงละเมิดหรื อคุกคามทางเพศตามวรรค ๑ อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ ายแรงเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
ข้ อ ๖ ให้ ยกเลิกความในข้ อ ๘๔ วรรคสี่ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่ องมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั
พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ ใช้ ข้อความนี ้แทน “นายกเทศมนตรี มีอานาจลงโทษตัดเงินเดือน และลด
ขั ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึง่ ได้ ดังนี ้
(๑)ตัดเงินเดือน ได้ ครึ่งหนึ่งในอัตราร้ อยละ ๒ หรื อร้ อยละ ๕ ของเงินเดือนที่ผ้ นู ั ้น
ได้ รับในวันที่มีคาสัง่ ลงโทษเป็ นเวลา ๑ เดือน สองเดือนหรื อ ๓ เดือน
(๒)ลดขั ้นเงินเดือนครัง้ หนึง่ ไม่เกินหนึง่ ขั ้น หรื อลดเงินเดือนได้ ครัง้ หนึง่ อัตราร้ อยละ
๒ หรื อร้ อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผ้ นู ั ้นได้ รับในวันที่มีคาสัง่ ลงโทษ แล้ วแต่กรณี”
ข้ อ ๗ ให้ นาความในข้ อ ๘๙ ของมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั
และการดาเนินการทางวินยั พ.ศ.๒๕๔๘ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งมาใช้ บงั คับในการนี ้ด้ วย
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่ องร้ องทุกข์
(๑) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการศึกษาทางการเมืองในสถานศึกษาของ อปท.
-สร้ างกิจกรรม รณรงค์จิตสานึก การเป็ นพลเมืองไทยที่ดี และพิจารณาความเป็ น
กลางทางการเมืองของสถานศึกษา
กลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ
(๑)ติดตามเร่งรัดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดาเนินการรับเงิน เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี
คอมพิมเตอร์ (e-LAAS) ให้ เป็ นปั จจุบนั ครบถ้ วน
-การบันทึกบัญชีระบบมือกรมฯยกเลิกไปแล้ ว
ฝากจากทางท่านท้ องถิ่นจังหวัดเลยคนใหม่
๑.การเสนอโครงการโดดเด่นไปที่จงั หวัด
๒.กิจกรรมวันท้ องถิ่นไทย
-มีกิจกรรมเหมือนทุกปี ที่ผ่านมา และจะเพิ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
พื ้นบ้ านที่ทิมทิม
กองวิชาการฯ
-นิติกรแจ้ งเรื่ องการประเมิน ITA ที่เข้ าร่วมประชุมที่ จ.ขอนแก่น ทม.ได้ ๖๐.๖๙ สาเหตุที่เราสอบตกคือ
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ ซึง่ ตัวชี ้วัดจะมีส่วนเกี่ยวข้ องกับทุกกอง เดี๋ยวจะส่งตัวชี ้วัดให้ แต่ละ
กอง/ส่วนทราบและดาเนินการต่อไป (ผอ.กองคลัง อยากให้ นิตกิ รให้ ความรู้หรื อจัดประชุมสร้ าง
ความรู้)
ที่ประชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- รายละเอียดสามารถโหลดได้ ที่ Website กอง หัวข้ อ “รายงานการประชุมหัวหน้ าส่วน”
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุม

สานักปลัด

ที่ประชุม
กองช่าง
กองช่าง
ผอ.กองคลัง
ที่ประชุม

ผอ.กองคลัง
กองช่าง
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
กองการศึกษา
ผอ.กองการศึกษา

เรื่ องติดตามงาน
๓.๑ กองวิชาการและแผนงาน
- การจัดทาวีดีทศั น์นาเสนอของเทศบาลเมืองวังสะพุง ดาเนินการได้ ๕๐%
- การจัดทาจดหมายข่าวประจาเดือน ดาเนินการได้ ๗๐%
- แผนและขั ้นตอนการจัดทาการขอรับเงินอุดหนุน กาลังดาเนินการ
เสนอในที่ประชุมครัง้ ต่อไป
๓.๒ สานักปลัด
- การแบ่งเขตเลือกตั ้ง
- การเสนอญัตติ
 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓ กาหนดระหว่างวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ เป็ นต้ นไป ระยะเวลา ๓๐ วัน
๑.นาเสนอการจัดซื ้อเก้ าอี ้ จานวน ๖๕ ตัวและโต๊ ะจานวน ๑๓ ตัว รวมยอดทั ้งสิ ้น
๓๓๓,๔๕๐.-บาท
๒.การนาญัตติเข้ าสภาฯ ในการซ่อมแซมหลังคาสานักงาน
๓.โรงจอดรถอาคารตลาดเก่า
เห็นชอบการจัดทาญัตติเข้ าสภาฯ และฝากกองช่างเร่ งดาเนินการประมาณการ
ค่าใช้ จ่าย ให้ เข้ าสภาฯ ทันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓
๑. การย้ ายเสาหงส์จากถนนศรี สงครามไปโรงเรี ยน
- มีแผนดาเนินการ คือ จาหน่ายและรื อ้ เพื่อไปติดตั ้งใหม่ โดยจ้ างเหมา
บุคคลภายนอกดาเนินการ
ให้ รือ้ ติดตั ้งใหม่ ๒ แห่งคือรอบคลองบุง่ คล้ า และ ทางเข้ าสนามกีฬากลางอาเภอ
อยู่ระหว่างดาเนินการหารื อ
๒.การทาฝาท่อ ซอย ๒๐ หน้ าบ้ าน สส.และซอยบ้ านมาลัย
หารื ออยากจะบูรณาการเรื่ องการตรวจสอบให้ แก้ ปัญหาอย่างทัว่ ถึง
-อยากให้ มอบหมายลูกจ้ างแบ่งงานเป็ นโซนในการรับผิดชอบและรายงานตามสาย
การบังคับบัญชา
-รับทราบ และจะคุยกันภายในกองและจะดาเนินการแก้ ไขปั ญหาการบริหารจัดการ
ภายในกอง
ให้ กองช่างรายงานในที่ประชุมครั ้งต่อไป
เรื่ องเพื่อพิจารณา
๑.กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล
-งบประมาณที่ ๕๐,๐๐๐ บาท สมัครวันที่ ๑-๒๕ มีนาคม และ
กาหนดการแข่งขันวันที่ ๑- ๗ เมษายน พิธีเปิ ดวันที่ ๔ เมษายนรับสมัคร ๒ รุ่นหญิง ๘ ทีม
และชาย ๑๒ ทีม

ที่ประชุม

ที่ประชุม
กองสาธารณสุขฯ+สป.

๒.กิจกรรมวังสะพุงคัพ
-งบประมาณที่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท สมัครวันที่ ๒-๒๕ มีนาคม และ
กาหนดการแข่งขันวันที่ ๑- ๑๒ เมษายน พิธีเปิ ดวันที่ ๑เมษายน สมัคร ๒ ประเภท รางวัล
๓๐ % ของค่าใช้ จ่าย
เห็นชอบในหลักการ
๓.กิจกรรมวันสงกรานต์
- หารื อการดาเนินการ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑.ทาบุญตักบาตร รดน ้าผู้สงู อายุ
- ผู้สงู อายุชมุ ชนละ ๓ คน รวม ๖๖ คน ของชาร่วยเป็ นผ้ าเช็ดตัว
-พิธีกร ผู้บา่ วไทใต้ มอบเด่นประสาน
๒.รดน ้าคณะผู้บริหาร อยู่ที่หน้ าที่ว่าการอาเภอวังสะพุง
๓.แห่พระ เริ่ม ๑๓.๐๐ น.
๔.การประกวดนางสงกรานต์ (แบบโอเพิน่ ) เริ่ม ๑๖.๐๐ น. มีรางวัลทั ้งหมด ๕
รางวัล อันดับที่ ๑ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จานวน ๗,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓
จานวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
สถานที่ดาเนินการประกวดเวทีกลาง ที่ว่าการอาเภอฯ เริ่มต้ นที่ สะพานศรี สงคราม
ให้ กองการศึกษาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไป
๑.โครงการองค์กรคุณธรรม
 นาเสนอแบบประเมินองค์กรคุณธรรม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่ องอื่นๆ
- ฝากเรื่ องขอที่จอดรถบริ เวณหลังอาคารสานักงานใหม่สาหรับจอดรถขยะ
- การขอคืนที่ดินบริ เวณตลาดหลังเดิม
เหตุจากอุทิศที่ให้ กอ่ สร้ างตลาดแต่ไม่ดาเนินการทาเป็ นตลาด ไม่มีปัญหาเรื่องกฎหมาย
สามารถดาเนินการที่เป็ นประโยชน์ได้ ดังนั ้น เทศบาลสามารถปรับปรุงหรื อดาเนินการ
- การดาเนินการรดน ้าต้ นไม้ /หญ้ าเกาะกลางวงเวียน
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.
(ลงชื่อ) สุภาวิตา ยาแพง ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุภาวิตา ยาแพง)
หัวหน้ าฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
(ลงชื่อ) สุขใจ แก้ วใสย์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุขใจ แก้ วใสย์)
หัวหน้ าสานักปลัด

