
๑ 

 

รายงานการประชุมประจ าเดือนและรับนโยบายการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕64 

ในวันจันทร์  ที่  29  พฤศจิกายน  ๒๕64  เวลา  ๑๓.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

******************************************** 

เปิดประชุม  เวลา  ๑๓.3๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน 
นายมนตรี  บ ารุงกิจ  เปิดการประชุมประจ าเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบล  
(นายกเทศมนตรี) แม่สะเรียง ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สวัสดี ผอ.กองทุกกอง  หัวหน้า

ส านักปลัด  พนักงานจ้างทุกท่าน ผมขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
วันนี้เราได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมประจ าเดือนและรับนโยบายการปฏิบัติงาน
จากคณะผู้บริหารให้ทุกท่านได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

     มติที่ประชุม           รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  ๔.๑ นายมนตรี  บ ารุงกิจ (นายกเทศมนตรี) 

เนื่องจากตอนนี้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นจากท่อรางระบายน้ า จากร้านขาย
ปลาทู ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณรอบข้าง ขอให้ทางกองสาธารณสุขและทางด้านนิติ
กร ช่วยเข้าไปดูแลและด าเนินการแก้ไขด้วยครับ 

 
   ๔.๒  นายชัยชนะ  ปุรณะวิทย์ (รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑) 

เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องชาวเทศบาลทุกท่าน  ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความ
ร่วมมือในการท างานมาเป็นอย่างดี 

   
๔.๓ นายจ าลอง  สินธพ (รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒) 



๒ 

 

สวัสดี ผอ.กองทุกกอง  หัวหน้าส านักปลัด  พนักงานจ้างทุกท่าน ผมมี 2 เรื่องที่
จะแจ้งในที่ประชุมคือ 

- ผมอยากจะแสดงความยินดีกับทุกกอง โดยเฉพาะกองช่างที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ร่วมงานด้วย เพราะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม มีความรุกรับฉับไว จัดการ
แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างว่องไวและดีเยี่ยม  

- ช่วงนี้อากาศเริ่มแห้ง และใกล้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ขอให้ทุกคนโดยเฉพาะเวรยาม
ดูแลรักษาและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดด้วยครับ 

 
๔.4 นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ (รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ) 

เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องชาวเทศบาลทุกท่าน ช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (covid - 19) ในพื้นที่เทศบาลของเราค่อนข้างสูง จึงอยากให้ทุกฝ่ายพิจารณา
โครงการต่างๆที่จะจัดขึ้น ว่ายังสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ให้อย่างถี่ถ้วนด้วยครับ 

   
๔.5 ส านักปลัด 

นางปภากรณ์  ศรีทัน  (หัวหน้าส านักปลัดฯ) 
       เรียนคณะผู้บริหารพ่ีน้องชาวเทศบาลทุกท่านค่ะ ส าหรับส านักปลัด มีเรื่องจะแจ้ง

ให้ทราบดังนี้ค่ะ 
- จะมีการปรับเปลี่ยนรถตู้ของเทศบาลฯ ให้เป็นรถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ โดย

รายละเอียดจะมีการประชุมกันอีกครั้ง 
- ในวันที่ 2 ธันวาคม ทางเทศบาลต าบลนาพันสาม จังหวัดเพชรบุรี จะมาศึกษา

ดูงานที่เทศบาลฯของเรา 
- ในวันที่ 16 ธันวาคม ทางเทศบาลต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน

จะมาศึกษาดูงานที่เทศบาลฯของเรา 
- ขอให้ผูอยู่เวรทุกคนและผู้ตรวจเวรปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid - 19) จึง

ของดการจัดเลี้ยงงานปีใหม่ 
- แนะน านักศึกษาฝึกงาน ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์กับทางส านักปลัดของเรา 2 

คน นายจักรพงษ์  มีสัตย์ใจ และนางสาววรสา ษมาชัยเรืองฤทธิ์  จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  ๔.6 กองคลัง 
นางเสาวณีย์  ไพรฑูรย์วิริยภาพ  (ผู้อ านวยการกองคลัง) 

เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องชาวเทศบาลทุกท่าน  กองคลังมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ
ดังนี้ค่ะ 

- ช่วงนี้ เป็นช่วงต้นงบประมาณ ทางกองคลังยั งไม่พบปัญหาด้าน
งบประมาณ 

- ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 ทางส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน จะเข้ามาตรวจสอบเทศบาลฯของเรา 



๓ 

 

- แนะน านักศึกษาฝึกงาน ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์กับทางส านักปลัดของ
เรา 2 คน นางสาวปริญญานุช คงรักความดี และนางสาวสุภาภรณื  
เคาะเชอ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชาการบัญชีเทียบ
โอน  
 

   
๔.7 กองช่าง 

     นายเอกอุดม  ตาค า  (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
       เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องเทศบาลทุกท่าน ผมในนามกองช่างมีเรื่องที่ต้องแจ้งคือ 

ทางกองช่างก าลังด าเนินการเร่งท าโครงการต่างๆอยู่ครับ 
 
  ๔.8 กองสาธารณสุขฯ  
   นายยุทธนา ค ามงคล (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

     เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องเทศบาลทุกท่าน กองสาธารณสุขฯมีเรื่องจะแจ้งให้
ทราบคือ สถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid - 19) ของประเทศ
ไทยเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น แต่สถาการณ์ในจังหวัดของเรากับยิ่งแย่ลง ขอให้ทุกคน
ระวังตัวให้มาก งดกิจกรรมต่างๆที่มีภาวะเสี่ยงและชุมนุมด้วยครับ 
 

๔.9 กองการศึกษา 
-  ไม่มี  -  

 
 

 นายมนตรี  บ ารุงกิจ (นายกเทศมนตรี) 
   ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid - 19)ด้วยนะ

ครับ งดไปในพื้นที่เสี่ยง งดร่วมกิจกรรมที่มีคนชุมนุมกันเยอะด้วยครับ ท่านใดมีปัญหา
สงสัย หรือ มีค าถามอะไร เชิญถามได้นะครับ  ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผมขอปิด
ประชุดเพียงเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุม  ๑๕.2๐  น. 

 

 

 

    ลงชื่อ............... ............. .............................ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวกนกนาฏ   ศิริ) 
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 



๔ 

 

     
 
 

 
 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
             (นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์) 

         รองปลัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  รักษาราชการแทน 
                      ปลัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
    (นายจ าลอง  สินธพ) 

        รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง  
          

 

 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
  (นายชัยชนะ  ปุรณะวิทย์) 

          รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง   
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
    (นายมนตรี  บ ารุงกิจ) 

            นายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง  
 








