
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ   2565 
คร้ังที่ 1/2565 

ในวันพธุท่ี    12  เดือน มกราคมพ.ศ.  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม 

 
ผู้เข้าประชุม  
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายช่ือ หมายเหตุ 
1 นายวิบูลสุข  ตัณจักวรานนท์ ปลัดเทศบาล วิบูลสุข  ตัณจักวรานนท์  
2 นายสุริยา  ผลาหาญ หัวหน้าสำนักปลัด สุริยา  ผลาหาญ  
3 นายเฉลย  ธนะภูมิชัย ผอ.กองช่าง เฉลย  ธนะภูมิชัย  
4 นางศิริพร  ชาญชาติณรงค์ ผอ.กองคลัง ศิริพร  ชาญชาติณรงค์  
5 นายณดนธ์   พรศิลป์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ณดนธ์   พรศิลป์  
6 นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก ผู้ตรวจสอบภายใน เกตน์นิภา  ไกรจะบก  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายช่ือ หมายเหตุ 
1 นางสาวสุวรางค์  แสวงมงคล นักทรัพยากร สุวรางค์  แสวงมงคล  
        

 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
*************** 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1. คำส่ังท่ี 241/2564  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ

เส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2545 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ  

3.1 ช้ีแจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเส่ียง ประจำปีงบประมาณ 2565 
  

     
   ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอื่น 
 
     

 
 



 
 

สำเนารายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ 2565 
คร้ังที่  1/2564 

ในวันพธุท่ี   12  มกราคม  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม 

เวลา  09.03 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ  พ.ศ. 2561 
ประธาน         มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และมีผลบังคบัใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่จะต้องดำเนินการ
ตามมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลงักำหนด กรณีหน่วยงาน
ของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลงักำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลงั 
พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเก่ียวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม
อำนาจหน้าท่ีต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเบื้องต้นเทศบาลฯ ได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามคำสั่ง
เทศบาลท่าเกษม  ที ่241  /2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2564 ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลตำบลท่า
เกษม  เป็นประธานฯและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ โดยมีรองปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีหน้าท่ีจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสีย่ง , ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง, 
จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ย ง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

ที่ประชุม   ทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

- 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก   ได้แจ้งว่า การจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานของรัฐซึ่ง หมายรวมถึง 
กรรมการและเลขานุการฯ    เทศบาลตำบลท่าเกษม จะต้องดำเนินการ และเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน   ชี้แจงและอธิบายใน 
   รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

2.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
   ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตราท่ี 79 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ 
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลงักำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 
1. หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
2. หนังสือกระทรวงการคลงั ท่ี กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑18 ลงวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖2 เรื่องหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. ๒๕๖2  
3. หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ



รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
4. หนังสือกระทรวงการคลงั ท่ี กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการ  
หรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 4. กำหนดว่า  
กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรบัหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลงักำหนด โดยไม่มีเหตุอัน 
ควร ให้กระทรวงการคลงัพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเก่ียวกับพฤติการณ์ของหน่วยงาน 
ของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติน้ัน ประกอบด้วย  
1. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของ การบริหาร

จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
2. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางใน  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  
โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังน้ี  
- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ  
- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง  
- ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ  
- ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เก่ียวข้อง  
- ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้) 

2.2 การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเกษม 
ได้นำเสนอแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอ แนวทางในการจัดทำแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของเทศบาลฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี  
   ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน และเป็นอุปสรรคต่อการ  
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
  การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ  
  การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินความเสี่ยงจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีแนวคิดที่ว่า 
การดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ินที่กำหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
การที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ น้ัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่ถือเป็นความ
เสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังน้ัน จึงต้องมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสหรือ
ผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์น้ันลง ถ้าหากเกิดข้ึนในอนาคต  
  ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรบัหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดข้ันตอนในการดำเนินการ ดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาล 
ตำบลท่าเกษม ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าเกษม  ที ่241/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม  
2564  ไปเรียบร้อยแล้ว   
2. การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง โดยให้แต่ละงานคัดเลือกโครงการเพ่ือจัดทำแผน การ 

บริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 1 โครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
(1) เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  
 
 
 



(2) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับที ่1  
(3) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน 
เมื่อได้โครงการแล้ว ก็นำโครงการดังกล่าวมา ระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้ 

โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยง 
ได้แก่ 

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์  

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบภายใน
ของเทศบาล/กระบวนการ/เทคโนโลยี/บคุลากร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ  
  - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน  
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : CR) เป็นความเสี่ยงอัน
เน่ืองมาจากการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
3. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ 4 ระดับ  
  - ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1–5 คะแนน (สีเขียว) ความเสี่ยงใน  
ระดับน้ีให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ 
เพ่ิมเติม  
  - ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6–10 คะแนน (สีเหลือง)  
ความเสี่ยงในระดับน้ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมี แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง 
เคลื่อนย้ายไปยังที่ยอมรับไม่ได้  
  - ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11–16 คะแนน (สีน้ำตาล) ความเสี่ยง  
ในระดับน้ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงน้ันอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
  - ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17–25 คะแนน (สีแดง)  
ความเสี่ยงในระดับน้ีไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ทันที 
4. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางข้ึนไปและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความ 
เสี่ยงที่ได้วางไว้  
5. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและ ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ 1 ครั้ง  
6. ทบทวน/ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ ได้เห็นชอบกับการแต่งต้ังคณะกรรมบริหารความเสี่ยง  ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
ประธานฯ  เทศบาลตำบลท่าเกษม และได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพ่ือ 

จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในประเด็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสงูเป็นลำ ดับที ่1 ว่า โดย
หลักการโครงการที่มีงบประมาณในการดำเนินการสูงย่อมมีความเสี่ยงในการดำเนินการสูงตาม แต่ทั้งน้ี
โครงการที่มีงบประมาณในการดำเนินการสูงและได้มีการดำเนินการต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานานความเสี่ยง
ในการดำเนินการอาจจะต่ำหรือหมดไปได้ จึงเสนอให้พิจารณาถึงโครงการที่เป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่
คาดว่าจะมี อุปสรรคในการดำเนินการ มาประกอบการ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ด้วย เพ่ือช่วยให้
โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
 
 
 
 

   



นางศิริพร ชาญชาติณรงค ์ ได้ต้ังข้อสังเกตว่า การจัดทำแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงควรมีการดำเนินการต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ  
กรรมการ   พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการจัดการความเสี่ยง 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์   ได้เห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ  และมอบให้คณะทำงานจัดทำแผนการบริหาร 
   จัดการความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 และจัดการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดทำแผนการ 
   บริหารการจัดการความเสี่ยง แล้วนำเสนอแผนฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเกษม 
       ในการประชุมครั้งต่อไป  ในวันที่   7   มกราคม  2565   
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
   เทศบาลตำบลท่าเกษม  เห็นชอบให้ดำเนินการตามท่ีประธานได้มอบหมาย   
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ  
   4.1 เรื่อง แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จังหวัดสระแก้วแจ้งให้เทศบาลฯ ดำเนินการ ทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนิน  
ประธานฯ   ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง สำหรับการ บริหารความพร้อมต่อสภาว ะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP)  
    ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพ่ือให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานได้ 
    เหมือนเช่นสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมุ่งเน้นการนำระบบ 
    เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏบิัติงานการเร่งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านระบบ 
    อิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดมาตรการชั่วคราว ให้มีช่องทางการรับส่งเอกสารอื่น ๆ แทนการให้ประชาชน 
    เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง จึงขอให้ สำนักปลัด กอง และฝ่ายถือปฏิบัติต่อไป 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
  ปิดประชุม  11.00 น. 

ผู้จดบันทึก 
        (นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก) 

            เลขานุการ 

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 

ประธาน 
 

          
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 


