
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น/ พนง.ส่วนต าบล/พนง.จ้าง อบต.แกใหญ่ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2558 

วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 
 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายมนตรี บุญสุยา ต าแหน่ง นายก อบต.แกใหญ่ ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน -  ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ 

ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องน าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ 
ประธาน    - ที่ผ่านมาได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดือนมกราคม 2558 คือ 
    ผมไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ได้มอบหมายให้ จนท.วิเคราะห์ฯ (นางสุมาลัย 
    แถบทอง) เข้าประชุมแทน เดี๋ยวจะให้เป็นผู้ชี้แจงนะครับ และทางอ าเภอได้ 
    ขอบคุณทาง อบต.แกใหญ่ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการรับเสด็จที่ผ่าน 

มาและทีส าคัญคือการประดับธงตราสัญลักษณ์ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ก็อยากให้ประดับธงตั้งแต่ปากทางเข้า อบต.แกใหญ่ และ
หน้า อบต.แกใหญ่ ให้เยอะหน่อย ก็ขอให้ทางส านักงานปลัดและผู้ที่
เกี่ยวข้องจัดการเรื่องนี้ก็แล้วกัน แล้วก็ในส่วนเรื่องของการป้องกันภัยต่าง ๆ 
นั้น ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ต่าง ๆ ไฟลามทุ่งในปีนี้ก็รู้สึกว่าน้อยกว่าทุกปี ครั้งนี้
ที่ไปประชุมก็มีโอกาสพูดคยุกันน้อยเนื่องจากทางอ าเภอจะมีการ
เปลี่ยนแปลงการประชุม คือให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายบริหารประชุมใน
วันเดียวกัน ทางนายก อบต. จะประชุมประมาณ 9.00น. แล้วทางก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านจะประชุมประมาณ 10.00 น. เป็นการลดขั้นตอนเพราะเนื้อหา
ในการประชุมจะคล้าย ๆ กัน เพ่ือที่จะให้ความสะดวกและคล่องตัวได้มาก
ขึ้น ส่วนเรื่องการประชุมประจ าเดือนที่ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯได้
เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมทองธารินทร์ ให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

นางสุมาลัย  แถบทอง  - ในส่วนของการไปประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินงานของ 
(จนท.วิเคราะห์ฯ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าเดือน มกราคม มีอยู่หลายเรื่อง และบาง 
    เรื่องต้องร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การติดตามงานการบันทึกข้อมูลของ e-plan ซึ่งจังหวัดได้ก าชับบันทึก
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนที่ผ่านมา หน่วย
ตรวจสอบทางการเงินและบัญชีได้มาติดตาม โดยมีหัวหน้าฝ่ายนิติการ



ได้มาช่วยติดตามงาน รายการนี้ต้องบันทึกข้อมูลก่อนวันที่ 5 ของทุก
เดือน ซึ่งเรื่องนี้ได้ท าบันทึกไปหากองคลังแล้ว เนื่องจากฝ่ายแผนต้อง
ขอข้อมูลจากฝ่ายบัญชีเพ่ือให้ได้บันทึกข้อมูลทันตามก าหนดเวลา กรณี
ที่เข้าสู่ระบบแท่งโดยสมบูรณ์แล้ว จะน างานที่ลงระบบมาเป็น
ตัวก าหนดตัวชี้วัด มีผลเกี่ยวกับการด าเนินการหากว่าด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนดจะมีการด าเนินการทางวินัยด้วย  

2) การเปิดกรอบอัตราก าลัง ปัจจุบัน มติ ก ได้พิจารณาในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 35% เพราะถ้าเกิน35% จะไม่
พิจารณาเนื่องจากจะส่งผลกระทบกับบุคลากรในองค์กรและก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมาย 

3) ประกาศหลักเกณฑ์สอบคัดเลือกผู้บริหาร ปัจจุบันมีการประกาศ
หลักเกณฑ์ข้ึนมาใหม่ เปลี่ยนระยะเวลา เปลี่ยนองค์ประกอบขึ้นมาใหม่
จากเดิมมีคณะกรรมการ 7 คน เปลี่ยนแปลงใหม่ เหลือ 6 คน โดยเน้น
ตั้งคณะกรรมการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ที่เก่ียวข้องกับงานของต าแหน่งที่คัดเลือก ระยะเวลาจากเดิม 10 วัน
เป็น 15 วัน  

4) เรื่องของการปรับเข้าสู่ระบบแท่ง ช่วงนี้ห้ามส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม
ระหว่างนี้จนถึงสิ้นปี เนื่องจากจะไม่ได้อะไร เพราะตอนนี้ยังไม่ได้จัดท า
ร่างกฎหมาย ถ้าด าเนินการจัดท าแล้วเสร็จ ทางกรมจะมีหนังสือแจ้งมา
อีกที 

5) การขอเปิดกรอบอัตราก าลังให้จัดเตรียมส าเนาเอกสารส่งทางกรรมการ
จ านวน 8 ชุดพร้อมเอกสารปริมาณงานที่ด าเนินการมา แผน 3 ป ี
จ านวน 8 ชุดเช่นกันส่วนต าแหน่งกรอบอัตราที่ว่างเกิน 1 ปีถ้าไม่มีคน
ครองให้ยุบเลิก ต่อไป ก.อบต. จะด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

6) ให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้ง ที่ได้สอบมาแล้วเป็นการชั่วคราว 
7) งบยุทธศาสตร์ 1 ล้าน ประมาณ 30 แห่งยังไม่เสนอโครงการ ส่วนรุ่น

แรกท่ีเสนอมาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ติดตามผลการอนุมัติกับ
ทางท้องถิ่นอ าเภอ อบต. ที่ได้รับการอนุมัติให้รีบด าเนินการตามสัญญา 
การพิจารณารุ่นที่ 2 ที่เสนอเข้าไป มีการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่
อยู่ระหว่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม ส่วน อบต. ใดที่ยังไม่ได้
ด าเนินการให้เร่งรีบ เสนอแล้วให้ถ่ายส าเนายืนยันกับทางจังหวัด ให้
เร่งรัดด าเนินการโดยเร่งด่วน 

8) เรื่อง ราคานม ที่ให้ปรับราคาตามมติครม. ในกรณีลงนามสัญญาเป็น
เทอมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว แต่ถ้าท าสัญญาเป็นรายเดือน ให้เจรจา
สัญญาหรือปรับเปลี่ยนตามมติครม.ให้ได้ 

9) บันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุ มีหลายแห่งยังค านวณอายุผู้สูงอายุยังไม่
ถูกต้อง เบี้ยผู้พิการให้จ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น ให้ผู้ที่รับผิดชอบค านวณดูว่าเบี้ย



ที่รัฐจัดสรรให้เพียงพอหรือไม่ ถ้าหากไม่เพียงพอให้รีบรายงานจังหวัด 
เพ่ือที่จะได้เสนอต่อไปยังกรม ไม่ใช่ไปรายงานในช่วงปลายปี เพราะ
กรมอาจจะมีเงินไม่พียงพอ 

10) การสนับสนุนงบงานกีฬาช้างเผือก เป็นเรื่องที่ สตง. ได้ท้วงติงว่า
ประชาชนได้ประโยชน์ ถ้าหากประชาชนได้ประโยชน์ให้ด าเนินการ
ตาม ว.74 แต่ถ้าได้รับประโยชน์แค่บางกลุ่มองค์กร ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  

11) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้อสงสัยว่า
เบิกจ่ายค่าจัดเก็บได้หรือไม่ ให้ดูหนังสือ มท 0832/ว.1596 ลงวันที่ 
20 เมษายน 2556 ในส่วนของเรื่องแบบประปา ให้ใช้แบบ อปท. แต่
ตอนนี้ให้ใช้แบบของกรมทรัพยากรฯแล้ว 

12) การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยหนาว ให้ไปดูหนังสือชี้แจง  
13) เรื่อง ไข้หวัดนกให้มีการเฝ้าระวังด้วย  
14) เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเงินเหลือจ่าย จะต้องขออนุมัติภายใต้

วัตถุประสงค์เดิม ถ้ามีการลงนามสัญญาแล้ว ให้ดูว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ 
ให้รีบท าเรื่องขอเงินเหลือจ่าย โดยอ านาจของนายก อปท. ให้เร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

15) เรื่อง ภาษีล้อเลื่อน ทุกปีเป็นอ านาจหน้าที่ของ อบจ. แต่ปัจจุบันได้ให้
เทศบาลและ อบต. มีอ านาจในการจัดเก็บ 80/20 เป็นในส่วนของภาษี
ที่ได้รับเพ่ิมเติม 

16) ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้ทราบ ตาม พรบ.กระจายอ านาจ มีอยู่ 20 
กระทรวง 255 ภารกิจให้ถ่ายโอนให้ อปท. มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของต ารวจเป็นแค่การแจ้งมาคร่าวๆ ให้มีต ารวจป่าไม้ ต ารวจ
ทางหลวง ต ารวจรถไฟ มีข้อคิดว่าถ้าเป็น อปท. ขนาดเล็กจะรับไหม
หรือไม่ การถ่ายโอนภารกิจต้องถ่ายโอนมาทั้ง คน เงิน งาน แต่ส่วน
ใหญ่จะถ่ายมาแค่งานกับคนมา ก าชับให้ อปท. พิจารณาดูสถานะของ
ตนเองด้วย ต้องดูความพร้อมของเราด้วย 

17) มติครม.เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 การปรับโครงสร้างราคากลาง 4 
ลักษณะ จะมีหนังสือเข้ามา คือ  
17.1  กรณีก าหนดราคากลางไปแล้วก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ได้

คู่สัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนาม ให้ต่อรองราคากับผู้รับจ้าง 
17.2  กรณีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดราคารกลางต่ ากว่า 26 

ธันวาคม 2557 ให้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ าสุด 
17.3  กรณีเมื่อก าหนดราคากลางไปแล้ว ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 

แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ให้ยกเลิกแล้วก าหนดใหม่ 
17.4  กรณีก าหนดราคากลางหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ให้ยกเลิก

และท าใหม่ ให้ด าเนินการภายใน 15 วันหลังจากได้แจ้งมาแล้ว 



18) การเปลี่ยนแปลงรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาดูแล อปท. คือ ท่านรอง
วินัย ตรงจิตพิทักษ์ ท่านได้ฝากประชาสัมพันธ์ในการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไหม
ในวันศุกร์ ขอความร่วมมือมายัง อปท. ทุกๆแห่ง จะมีการถ่ายแบบผ้า
ไหม ท่านใดที่ต้องการถ่ายแบบให้ประสานไปยังพัฒนาชุมชนในแต่ละ
แห่ง 

ประธาน -  มีอีกอย่างในเรื่องของงบยุทธศาสตร์ที่ได้มาวงเงินประมาณ 10,800,000     
บาท ด าเนินการท าโครงการไปแล้ว โครงการคลองสวย น้ าใส 2 โครงการ 
แต่มีปัญหาโครงการลาดยางทับคอนกรีต ไปสร้างทับเส้นที่ท าบายพาส
ประมาณ 70 เมตร และได้ท าโครงการเข้าไปใหม่ ได้แจ้งทางกองช่างแล้ว 
ท าหนังสือเปลี่ยนแบบ ให้ 70 เมตรไปด าเนินการในทางทิศตะวันตก บ้าน
แกน้อยที่มีถนนที่ช ารุดได้เพ่ิมโครงการเข้าไปใหม่ และขอเปลี่ยนแบบแล้ว
เพ่ิมโครงการเข้าไปใหม่แล้วขออนุญาตผู้ว่าเข้าไปอีกรอบ เพราะถ้าท า
ซ้ าซ้อน 70 เมตร ต้องใช้เงินประมาณ 600,000 กว่าบาทเสียดายเงิน ให้
เปลี่ยนเป็น ยกเลิกโครงการให้จ่ายลงไปไห้เต็มเงินประมาณ 1,009,000 
บาท เวลามีจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นจะดูเรื่องนี้อีกทีเรื่องงบยุทธศาสตร์จะตก
ที่ซ้ าซ้อนกัน จริงๆเราสร้างเลยก็ได้ก็อยากให้ช่างเตรียมโครงการตัวนี้เข้า
ไป อาทิตย์หน้าก็จะมีการประชุมผู้บริหารเรื่องเตรียมการจ่ายขาดเงิน
สะสมขอเป็นวันที่ 25 วันพุธ ให้ปลัด อบต. ซึ่งเจ้าหน้าที่งบประมาณท า
หนังสือเรื่องจ่ายขาดเงินงบประมาณที่สภาสอบถามมา อยากให้สอบถาม
เพ่ิมเติมเข้าไป จะได้เอามายืนยันกับสภาว่าแนวทางเงินจ่ายขาดสะสมว่า
ที่มติ คสช. เค้าว่ามายังไง แต่จริงๆ ผมเห็นที่อ่ืนเค้าจ่ายขาดไปแล้ว ตามที่
สภาได้สอบถามมาเราก็จะท าการตอบเป็นลายลักษณ์อักษรไปจะได้ไม่
ต้องมีปัญหา และอีกเรื่องหนึ่งก็คือในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จะมีการ
ประชุมเลือกประธาน อปพร. ทางป้องกันฯ เองได้ท าหนังสือแจ้ง
เรียบร้อยหรือยัง 

นายมารุต บุญสุยา  - เรียบร้อยแล้วครับ 
(จพง.ป้องกันฯ) 
ประธาน    - เวลากี่โมง 
นายมารุต บุญสุยา  - เวลา 9.30 น.  
(จพง.ป้องกันฯ) 
ประธาน    - เวลา 9.30 น. ใช่ไหม จ านวนคนประมาณก่ีคน 
นายมารุต บุญสุยา  - ประมาณ 160 คน ครับ  
(จพง.ป้องกันฯ) 
ประธาน    -  ประมาณ 160 คนใช่ไหม มาจริง ๆ ก็น่าจะมาประมาณ 100 กว่าคน  

น่าจะเกินครึ่ง เพ่ือที่จะเลือกประธาน อปพร. คนใหม่ เพ่ือที่จะเตรียมการ
จัดการอบรมทบทวน แล้วก็จะมีการเตรียมชุดให้ด้วย เพราะว่ามีชุดหลังอีก
ประมาณ 50 คนใช่ไหมที่ไปอบรม 



 นายมารุต บุญสุยา  - 19 คน ครับ  
(จพง.ป้องกันฯ) 
ประธาน    - 19 คนใช่ไหม มีชุดเรียบร้อยแล้วนะ แต่ชุดก่อนที่มีปัญหาเรื่องชุดใส่ไม่ได้
    ชุดขาดเดี๋ยวจะด าเนินการให้ ชุดก็มีในข้อบัญญัติแล้วได้วงเงินมา 300,000
    บาท และวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2558 ก็จะมีงานกีฬาสี 4 ศพด.  
    ต้องเตรียมการด าเนินงานว่าจะเป็นแนวทางใด ส่วนเรื่องขนมเราก็ยังมี 
    เหลือบางส่วนจากงานวันเด็ก และมีเงินอีก 1,000 บาท จากงานศพที่มอบ
    ให้ ศพด. ส่วนแนวทางการจัดงานนั้นขอให้รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
     (นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว) ชี้แจงแนวทางการจัดงาน 
นางประภาลักษณ์ กิง่แก้ว  กล่าวทักทาย ตอนนี้ก็ได้เตรียมจัดสถานที่ไปแล้วบางส่วนนะคะ และพรุ่งนี้  
(นักวิชาการศึกษา)                  ก็นัดคณะคุณครูมาเตรียมสถานที่อีก 1 วัน ส่วนเรื่องเครื่องเสียงก็อยาก 
    รบกวนนายองอาจ ที่อุปมา ต าแหน่งช่างไฟ ไปช่วยในวันจัดงานนะคะ  
    เพราะว่านายฉลองชัย คงอุตส่าห์ ต าแหน่งคนงานทั่วไปไม่อยู่นะคะ แต่ถ้า
    ไม่สะดวกขอเป็นนาย สมยศ ที่อุปมา ต าแหน่งพนักงานตกแต่งสวนแทนก็
    ได้ เพราะตามก าหนดการจะเริ่มตั้งแต่เช้าของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
    -    ขบวนนักกีฬาเดินเข้าสู่สนามเวลาประมาณ 7.30 น. – 8.30 น. 

- ประธานสภากล่าวเปิดงานต่อท่าน นายก อบต. เวลาประมาณ 8.00 
น. - 8.30 น. แล้วคณะนักกีฬาและคณะคุณครูก็จะแยกไปตามเต็นท์
ของแต่ละสี และตรงกลางสนามก็จะจัดเต็นท์ไว้ส าหรับเล่นกีฬาจะได้
ไม่ร้อน ส่วนตรงนี้ก็ได้วางแผนไว้แล้ว นอกนั้นก็น่าจะเรียบร้อยแล้วคะ
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะว่าค าสั่งได้เสนอท่านนายกไปแล้วแต่ท่าน
ยังไม่เซ็นตออกมาก็เลยยังไม่ได้แจกทุกท่านนะคะ และกีฬามีอยู่ 7 
ประเภทนะคะ 

- วิ่ง 50 เมตร 
- กีฬาวิ่งเก็บของ 
- กีฬาเหยียบลูกโป่ง 
- วิ่งม้าก้านกล้วย ในส่วนของม้าก้านกล้วยขอความอนุเคราะห์จาก

คุณครูจัดจ ามานะคะ ศพด. ละ 4-6 อัน 
- เก้าอ้ีดนตรี 
- การเล่นเหยียบไข่ไดโนเสาร์ 
- เตะฟุตบอลเข้าโกล 

ประธาน  เรื่องอาหารเป็นยังไง 
นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว  เรื่องอาหารนั้นก็ให้แต่ละ ศพด. เตรียมมาเองนะคะ  
(นักวิชาการศึกษา) 
ประธาน  ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองด้วยใช่ไหม 
นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว  ใช่คะ  
(นักวิชาการศึกษา) 



ประธาน  -  ในส่วนของเต็นท์นั้นรู้สึกว่าจะจัดห่างไปนิดหนึ่ง เดี๋ยวไปปรับใหม่การวิ่งก็ 
 ไมต่้องวิ่งไกลมาก ก็อยากให้ด าเนินกิจกรรมให้เร็วเพราะว่าเด็ก ๆ ก็มาแต่
เช้าอยู่แล้ว เปิดงานขอให้ไม่เกิน 8.00 น หรือช้าไม่เกิน 8.30 น. เพราะว่า
ผมต้องเปิดงานของ อปพร. ก่อน แล้วก็มาเปิดของ ศพด. ส่วนในเรื่องของ
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมในสนามอยากให้เตรียมการให้ต่อเนื่อง ถ้าท าช้า
เด็กก็จะงอแง ต้องการให้เสร็จกิจกรรมไม่เกิน 11.00 น. ฝากคุณครูในทุก
ศูนย์เตรียมการให้เรียบร้อย วางแผนดีๆให้ต่อเนื่อง 
- ส่วนเรื่องโครงการในข้อบัญญัติโครงสร้างพื้นฐาน เราจะใช้จากเงิน 
อุดหนุนเป็นเงินรายได้ จะมีบางส่วนที่ต้องดู บางโครงการที่สามารถ
ด าเนินการได้อยากให้ทยอยท าไปก่อน ประมาณเกือบ 20 โครงการ 
ไม่อย่างนั้นจะไปกระจุกในช่วงสุดท้ายของปีงบประมาณ จะเสียเวลา 
วุ่นวาย  
- ในส่วนของโรงจอดรถ โรงที่เก็บของป้องกันสาธารณภัยและห้องน้ าใน 
ส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานให้ท าให้เสร็จในองค์กรเราก่อน ให้ทางกองช่าง
ออกแบบมาให้เสร็จและเตรียม ถ้าวงเงินพร้อมก็จัดซื้อจัดจ้างได้เลย ส่วน
ห้องน้ าท่ีได้พูดคุยกันไว้ ลักษณะจะคล้ายๆกับท่ีสร้างปั๊ม ปตท. ถ้าวงเงินไม่
ถึงให้ย่อลงมา ออกแบบดีไซด์ ต้นไม้ให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบให้เสร็จ  
- จะมีการจ่ายขาดเงินสะสมที่ประชุมคณะผู้บริหารในวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เตรียมให้ทางกองช่าง รายละเอียดโครงการมาคร่าวๆ 
ยอดเงินที่ใช้เท่าไหร่ ม.1 – ม. 13 เท่าไหร่ ใบ ปร.4 - 5 ให้แจกหมู่ละ 2 
ชุด ให้สมาชิกแต่ละหมู่ดูของตัวเอง การด าเนินการไม่อยากให้เสียค่าถ่าย
เอกสารเยอะ ให้ดูของตัวเองให้เรียบร้อย 
- เรื่องสุดท้าย เรื่องการศึกษาดูงาน ที่จะเกิดข้ึน ได้มีการวางแผน 
เดินทางในวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2558 โครงการที่ไปทางสมาชิกต้องการที่
จะไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราช ตื่น
เช้ามารับประมานอาหารเช้าเสร็จประมาณ 6.00 น. และไปถวายพระพร
ต่อ ผมอยากให้เลือกเอง เป็นส่วนที่ให้ทางบริษัททัวร์เสนอมา ในส่วนของ
สมาชิก 26 คน ผู้บริหารอีก 4 คน จะมีผู้น าชุมชน 26 คนเดินทางไปด้วย 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 13 คนแล้ว จะเพ่ิมตัวแทนผู้น าในชุมชนและเลือก
ตัวแทนคนที่มีศักยภาพในชุมชนมาอีก 13 คน จะไม่ได้ให้ทางผู้ใหญ่บ้าน
เป็นคนเลือก ผมจะเป็นคนเลือกเอง แต่ในส่วนอื่นๆผมจะประสานทาง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและทางสมาชิกอบต. ในส่วนตรงนี้รถ 1 คัน ส่วน
ข้าราชการรถอีก 1 คัน มีโอกาสพูดคุยกับหลายๆท่านว่า ขอไปครั้งเดียว
พร้อมกัน ไม่อย่างนั้นจะเหนื่อย ไปพร้อมกันให้จบเลย แนวทางท่ีจะไปเป็น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรอบต.แกใหญ่ วันที่ 3 มีนาคม 
2558 จัดอบรม ออกเดินทาง 24.00 น. พร้อมที่ อบต.แกใหญ่ 22.00 น.  
- วันที่ 4 มีนาคม 2558 



 06.00 น.แวะรับประทานอาหารเช้า อันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆ 
ทริปนี้เราสามารถเปลี่ยนโครงการได้ตลอด  
 07.30 น. ไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช  
 11.00 น. ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์
หุบกะพง 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. เดินทางไป อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
 15.00 น. แวะเข้าท่ีพัก 
 15.30 น. กิจกรรมล่องเรือแก่งกระจานสานความสามัคคี 
 17.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 19.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
- วันที่ 5 มีนาคม 2558 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
 09.00 น. ศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน ตามพระราชด าริ 
 11.00 น. แวะพักผ่อน ณ สวนน้ าแซนโตรินี พาร์ค ชะอ า 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. ศึกษาดูงานพระราชวังเก่า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 

15.00 น. ศึกษาดูงานการสร้างแนวคิดด้านการท่องเที่ยว ในการ
บริหารจัดการหมู่บ้านย้อนยุคที่มีชีวิต ชื่อ เพลินวาน 
16.00 น. ท าบุญสักการะหลวงปู่ทวด ณ วัดห้วยมงคล 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

  - วันที่ 6 มีนาคม 2558  
   07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

10.00 น. ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์บ้านลาด อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ออกเดินทางกลับจังหวัดสุรินทร์ 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
23.00 น. กลับถึงจังหวัดสุรินทร์โดยสวัสดิภาพ 

- เป็นโครงการที่ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด าเนินการท าโครงการแล้ว ให้แต่
ละส่วนไปด้วยกันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อยากให้ร่วมกิจกรรม จะมีลูกจ้างบางคนที่ต้องประจ าอยู่ที่ สนง. 
และรองนายก 1 ท่าน ที่ไม่ได้ไป ทางลูกจ้างดูแลเรื่องงานป้องกัน เหตุที่
เลือกวันนี้กลับมาเสาร์ – อาทิตย์ จะได้พักผ่อน มีท่านใดสงสัยเรื่องศึกษาดู
งานหรือไม ่ สามารถถามได้เลยครับ จะมีรายการให้เซ็นว่าท่านใดไป – ไม่



ไป ให้เซ็นรับทราบ เนื่องจากต้องมัดจ าเงินกับทางบริษัททัวร์ในเรื่องการ
จองท่ีพัก ไม่อย่างนั้นไม่สามารถเบิกจ่ายในการท าโครงการได้ ไม่ต้องห่วง
เรื่องกรรมการตรวจรับ จะแจ้งให้ทราบว่าใครเป็นกรรมการตรวจรับ  

นางสาวรดา  มะลิซ้อน  - วันที่ 9 – 10 มีนาคมต้องเดินทางไปปัจฉิมท่ีกรุงเทพมหานคร สุขภาพหนู
(นักพัฒนาชุมชน)  ไม่ค่อยดี  
ประธาน  - ไม่เป็นไร ท าหนังสือชี้แจงเข้ามา ถ้าใครมีความจ าเป็นจริงๆ ต้องชี้แจงให้

ชัดเจน เพราะในส่วนตรงนี้มีผลต่อการเบิกจ่าย ทั้งหมดต้องมีเหตุผล เพราะ
ที่จัดตรงนี้ เกี่ยวเนื่องกับเป็นผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ไป
เรียนรู้งานที่อ่ืนมาเพ่ือกลับมาพัฒนาพื้นที่ต าบลแกใหญ่เราเอง ปลัดอบต. มี
เรื่องชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายประกาศิต  จันทน์หอม     - ผมขอพูดคุยเรื่องการแข่งขันกีฬาสี ทราบว่ามีกีฬาสีอยู่ 7 ประเภท  เรื่อง 
(ปลัด อบต.แกใหญ่)  การเตรียมสถานที่ก็ได้สั่งการไปแล้ว ส่วนพิธีเปิดได้หารือกับนายอุทัย หอม

นวล (จพง. การเงินฯ) ว่าต้องใช้ลูกโป่งหรือไม่ต้องคุยกันให้จบจะได้จัดการ
สั่งซื้อ เรื่องงบประมาณด้วยว่ามีเท่าไหร่ ผู้ที่มีหน้าที่เปิดพิธีก็คือท่านนายก
(นายมนตรี บุญสุยา)และท่านประธานสภา( นายปรีชา มุลาลินท์) 

 -อีกเรื่องคือเรื่องการไปศึกษาดูงานก็ใกล้วันเดินทางแล้ว วันที่ 3 มีนาคม    
  2558 ก็อบรม  แล้วก็เดินทางตอนกลางคืน ศึกษาดูงานวันที่ 4-6    

   กุมภาพันธ์ 2558 จะเดินทางกลับในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 คนละ  
โครงการแต่เดินทางไปวันเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะต้องมีการไปส ารวจความ
ประสงค์ของพนักงานในการเดินทางไปและท่านประธานก็ได้แจ้งมาแล้วว่า
ถ้าท่านใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถไปได้ก็ให้ท าหนังสือแจ้งเหตุผลมา ผู้ที่ไปก็
ต้องเซ็นชื่อ แต่ผู้ที่ไม่ไปก็ไม่ต้องเซ็นชื่อ ตามความเข้าใจของผม อยากให้
ส ารวจความประสงค์อีกกครั้งหนึ่ง จะได้เช็คจ านวนที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การ
ป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งการจองห้องพัก ค่าใช้จ่าย และระเบียบในการไปศึกษา
ดูงานใช้อย่างถูกต้อง เช่น   
ก านันและผู้ใหญ่บ้านเทียบเท่า ซี 7-8 แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ จะต้อง
เป็น บุคลภายนอกเท่านั้น อยากให้เจ้าของโครงการได้ตรวจสอบตรงนี้ด้วย
นะครับ - และอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแจ้งในที่ประชุมวันนี้ อยากจะแจ้งแต่
ละกอง แต่ละส านัก เวลาเรามีเหตุอะไรต่าง ๆ ขอให้แจ้งต้นสังกัดให้ทราบ
ด้วยว่าเราจะด าเนินการอะไร ต้นสังกัดต้องทราบ อย่าตัดสินใจด้วยตนเอง
มันจะมีผล อย่างน้อยถ้าต้นสังกัดได้ทราบ แจ้งมาทางปลัด อบต. ก็จะได้
รายงานไปยังท่านนายก ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราตัดสินใจเองจะล าบากเพราะ
เกี่ยวกับการพิจารณาต่าง ๆ ก็ขอฝากไว้นะครับ งานแรกเดือนนี้ท่านนายก
แจ้งมาแล้วคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ก็จะประชุมคัดเลือกประธาน อป
พร. คนใหม่ อันนี้ก็ต้องฝากกับ จพง. ป้องกันฯ (นายมารุต บุญสุยา) และ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งในที่ประชุมคงไม่ต้องมีหนังสือแจ้งผู้บริหาร 
สายงานผู้บริหารทุกคนมาประชุมกันเกี่ยวกับโครงการ ของกองช่างเชิญ



นายช่างโยธาทั้ง 2 คน พร้อม ผอ.กองช่าง ให้มาชี้แจงในที่ประชุมเผื่อมีการ
สอบถาม ส่วนการจ่ายขาดเงินสะสมในการบันทึกต่าง ๆ ผมจะเป็นผู้บันทึก
ในฐานะ จนท.งบประมาณ ว่าจะต้องเสนออย่างไร ว่าท่านประธานจะต้อง
เสนอต่อสภาอย่างไร เรื่องสุดท้ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ ท่าน
สมาชิก อบต. ทุกท่านก็จะต้องเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศีขรภูมิหลาย ๆคน
ได้ถามถึงเรื่องหนังสือผมได้ประสานไปกับคุณรุ่งอรุณ ศรีโชติโช่ง แจ้งว่า
หนังสือส่งมาแล้ว ทางธุรการได้ส่งหนังสือให้สมาชิก อบต. แล้วใช่ไหม 

นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร  - ส่งเรียบร้อยแล้วคะ 
(จพง.ธุรการ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม  - เพราะสมาชิก อบต.บางคนจะต้องไปรายงานตัวก่อน ส่วนจะพักหรือไม่ 
(ปลัด อบต.แกใหญ)่  พักก็อีกเรื่องหนึ่ง  และก็เรื่องประดับธงตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระเทพ

รัตราชสุดาฯ   ที่ประชุมก็รับทราบแล้วและได้แจ้งไปที่   หัวหน้า   สป. 
(น.ส.รวีวรรณ ภักดีกลาง) ให้ด าเนินการแล้ว ก็มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ 

ประธาน  ประชุมผู้บริหารขอเลื่อนเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 หรือติดไปปฏิบัติ
ธรรม 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -  ตอนแรกผมแจ้งท่านนายกเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ท่านนายก 
(ปลัด อบต.แกใหญ่)  บอกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนการไปปฏิบัติธรรมคือวันที่ 23-25 

กุมภาพันธ์ 2558 
ประธาน  - ชัวร์นะครับ ถ้าอย่างนั้นประชุมผู้บริหารวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
นางกฤติยา ศรีโกตะเพชร  - กล่าวทักทายที่ประชุม จากทางกองคลังนะคะจะขอแจ้งนะคะ 
(ผอ.กองคลัง)  1) เรื่องแผนการใช้จ่ายเงิน คือยังไม่มีการท าแผนด้วยนะคะ เพราะตอนนี้ก็

ถึงไตรมาสที่ 2 แล้วนะคะ ขอให้รีบด าเนินการนะคะ 
  2) เรื่องที่ท่านายกได้เรียนเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมนะคะ การจ่าย

ขาดเงินสะสมระเบียบที่เก่ียวข้องกับการส่งกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ประจ าปี 2558 เราก็ต้องด าเนินการให้สิ้นก่อนมีการจ่ายขาด ก็ฝากถึง
ส านักงานปลัดด้วยนะคะเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืมกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ประจ าปี 2558 นะคะ  ก็ขอเรียนแค่ 2 เรื่อง ขอบคุณคะ 

นายประกาศิต จันทน์หอม  ขออนุญาตเพ่ิมเติมที่ท่ง ผอ.กองคลังได้ชี้แจงมา ก็คือว่าด้วยระเบียบ 
(ปลัด อบต.แกใหญ่)  การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ  อย่างจ่ายขาดเงินสะสมไม่ได้ใช้ว่าจะต้องมีการจ่าย

งบการพัฒนาในปีที่ล่วงมารวม 40 เปอเซ็น ตรงนี้ไม่ต้องแล้ว ก็ใช้ตาม
เงื่อนไขท่ีว่า 
1) จะต้องได้ส่งกองทุน 
2) เงือ่นไขในการจ่ายได้คือบริการสาธารณะต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆที่   
จ าเป็นเร่งด่วน ถ้ากฎหมายเดิมก็ต้องใช้ว่าใช้งบประมาณประจ าปีที่พ่วงมา
เท่าไหร่ จะต้อง 40 เปอเซ็นของงบประมาณต่าง ๆ ตรงนี้ก็ต้องใช้ 
-ก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับถึงกองคลังเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ตอนนี้มี
อะไรเราก็ต้องลงระบบคอมพิวเตอร์ ในการโอนงบประมาณ ในฐานะที่ผม



เป็น จนท. งบประมาณไม่สามารถจะโอนงบประมาณได้เพราะสาเหตุที่ว่าใน
ปีงบประมาณ 2557 ยังตัดจ่ายรายการทางบัญชียังไม่หมด เลยแจ้งให้ท่าน
ผู้บริหารทราบว่าต้องใช้ระบบมือไปก่อน เพราะมีทั้ง 2 ระบบ คือระบบ
ดังกล่าวกับระบบมือ เพราะบางอย่างท าไมตรวจรายจ่ายในประเภทรายจ่าย
เดียวกัน เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการหรือรายจ่ายการ
ปกครองหรือวิธีการ เพราะฉะนั้นจึงขอฝากทาง ผอ.กองคลังและเจ้าหน้าที่
ว่ามีอุปสรรคอย่างไร มีสาเหตุอย่างไร ก็ท าเป็นลายลักษณ์อักษรมา ช่วย
ก าชับดูแลเพราะระบบโอนเงินไม่สามารถโอนได้จริง ๆ  

ประธาน - หนังสือถึงผมแล้ว พรุ่งนี้น่าจะด าเนินการได้ปกติ อยากให้ที่ประชุมได้รับ 
  ทราบว่าขั้นตอนต่าง ๆ  เหตุที่ล่าช้าเพราะอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ตอน 
 ขั้นตอนต่าง ๆ น่าจะถึงท่ีสุดแล้ว รู้แนวทางในการด าเนินการว่าเป็นอย่างไร 
 พรุ่งนี้น่าจะเข้าระบบได้ปกติ ตัดบัญชีได้ปกติ ก็ได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว และ 
 อีกเรื่องหนึ่งต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบไปในแนวทางเดียวกัน เรื่องการตั้ง 
 กรรมการตรวจรับงานต่าง ๆ ตอนนี้ต้องแจ้งผมก่อน ถ้าไม่มีลายเซ็นผม ผม 

 ไม่รับผิดชอบ แจ้งให้ทราบเป็นแนวทางเดียวกันไว้ในที่ประชุมนี้เลย ต้อง
แจ้งผมก่อนว่าจะเลือกใครเป็นกรรมการตรวจรับ และอีกเรื่องคือไม่ว่าจะ
เป็นกรรมการตรวจรับหรือกรรมการตรวจการจ้างที่มีก าหนด เพราะตอนนี้มี
ปัญหาอยู่ 2-3 เรื่อง คือครบก าหนดมานานแล้วส่งเรื่องมาช้าเกินไป ล่าสุดก็
คือเรื่องสะพานบ้านตาเตนและก็ถนน รวมกันเป็น 3 เรื่อง คือครบอายุ
สัญญาที่อยู่ในประกันช้าเกินไป ล่วงเลยมาเป็นปี ต่อไปให้ดูเรื่องพวกนี้ด้วย 
ไม่อย่างนั้นเมื่อครบสัญญาจะท าให้ทางราชการเสียหาย  ถนนเกิดมีการพัง
ไปก่อน แล้วแจ้งมาช้าไม่สามารถเข้าด าเนินการยึดเงินค่าประกันได้ อันนี้ก็
เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องรีบ กองคลังเองก็ต้องรีบเช็คทุก ๆ โครงการที่มี
ปัญหาทั้งหมด และกรรมการที่ตรวจสอบสิ่งที่บกพร่องก็ต้องมาดูเหมือนกัน  
ต้องแจ้งด้วยให้ผมตั้งใส่เข้าไป เพราะบางครั้งต้องเอาคนที่มีความรู้เฉพาะ
เป็นคนตรวจ เพราะท่ีผ่านมาไปมองซ้ายมองขวาแล้วก็เซ็น ๆ กัน  แต่ตอนนี้
ต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามรถด้วยในบางกิจกรรม ในการจ่ายขาดเงิน
สะสมที่จะเกิดข้ึนมีหลายโครงการทุกคนต้องรับผิดชอบในการตรวจ เพราะ
มันจะเยอะเกินไปในเที่ยวนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีพนักงานของเราที่จะย้าย
ออกไป ทางโน้นตอบรับมาหรือยัง 

นางสาวรดา มะลิซ้อน - เรียบร้อยแล้วคะ 
(นักพัฒนาชุมชน) 
ประธาน - เรียบร้อยแล้วใช่ไหม  ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบไว้ ย้ายไปอยู่ อบต.

เมืองลีงใกล้ ๆ บ้าน สุดท้ายก็ให้ จนท.วิเคราะห์ฯ พูดเรื่องการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

นางสุมาลัย แถบทอง - กล่าวทักทายที่ประชุม เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 



(จนท.วิเคราะห์ฯ)  ทางส านักงานปลัดได้จัดท าค าสั่งรวมค าสั่งที่เกี่ยวกับการประเมินงานใน
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน เตรียมไว้เพ่ือที่จะให้ตรวจทุกปี เดี๋ยวอีกประมาณ 1-2 
วันนี้จะให้ทางธุรการเอาหนังสือไปให้เซ็นไม่ต้องพากันสงสัยและก็ไม่กล้า
เซ็นอีก ว่าตรงนี้เราจะเตรียมไว้เพ่ือการตรวจประเมิน แม้ว่าเราจะไม่ได้
เสนอขอรับโบนัส แต่ว่าการตรวจประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป็นค าสั่งจากกรมซ่ึงเราไม่สามารถปฏิเสธได้ เราจะต้องตรวจทุกปี แต่ทีนี้
มันจะติดในส่วนของด้านที่ 1 ข้อที่ 6 เกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินที่เกี่ยวกับ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ซึ่งจริง ๆแล้วได้พิมพ์ไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมค าสั่งแต่ลืมปริ๊นออกมาให้หัวส่วน ผอ.กองทุกท่านนะคะ 
ทางท่าน ปลัด อบต. ลงนามก็เลยได้ตรวจดูว่าลืมปริ๊นออกมาและได้เสนอ
หัวหน้าส่วนทุกส่วน ในสว่นของกองการศึกษาก็ได้ลงนามให้แล้ว ในส่วนนี้ก็
ไม่ต้องตกใจเพราะเป็นการเตรียมเอกสารเพ่ือรอรับการตรวจเท่านั้น 
-ขอแจ้งให้กองการศึกษาเร่งจัดท าแผนกองเสนอมาทางงานแผนภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2558 เพราะว่าเราจะเริ่มท าแผนพัฒนา 3 ปี แล้ว และก็
ขอให้ทุกส่วนเสนอโครงการเพ่ือบรรจุเข้าแผน ประจ าปี 2559-2561 ด้วย
คะ แล้วก็ในเรื่องของการศึกษาดูงานเราจะเดินทางในวันท าการด้วยนะคะ 
ขอประสานทาง รักษาการผอ.กองการศึกษา (นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว)
ด้วยนะคะในการปิด ศพด. ขอบคุณคะ 

ประธาน ในการไปศึกษาดูงานใครที่ไม่ไปก็ให้ท าหนังสือชี้มาแต่ต้องมาเฝ้าเวรยามที่  
 อบต. ตลอด คือต้องมาท างานเฝ้าเวรยามทั้งกลางวันและกลางคืน ก็ต้องมา
 ช่วยตรงนี้ ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทั้งกลางวันกลางคืนต้องรับผิดชอบ ก็จะมี 
 ค าสั่งพิเศษออกมาอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าให้ท่านไปศึกษาดูงานแล้วท่านไม่ 
 ไปก็ต้องมารับผิดชอบจุดนี้ 
นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว -ขอเสริมจากที่ จนท.วิเคราะห์ฯ แจ้งนะคะ ก็ขอฝากผ่าน ศพด. ทั้ง 4 ศูนย์ 
(นักวิชาการศึกษา)  ว่าแผนให้แต่ละ ศพด.รีบส่งมานะคะ ก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ 
  เพราะว่าทางกองการศึกษาจะต้องรีบรวบรวมท าแผนกองส่งให้ จนท.วิ 
  เคราะห์ฯ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

  

ประธาน -กล่าวปิดประชุม 

 

     

 

 ปิดการประชุมเวลา  16.10 น. 

 
 



  
 
 
   

 
 

 
           
 
 
 

 
    
     


