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บันทึกรายงานการประชุม
คณะผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหาร
ครั้งที่ 7 /2558
วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมจองคํา (ชั้น 2) สํานักงานเทศบาลเมืองแม2ฮ2องสอน
--------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1. นายปกรณ
จีนาคํา
นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
2. นายธวัชชัย
วงศวาณิชย
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
3. นายสุรัตน
สังขสุข
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
4. นายสมบูรณ
ใจเย็น
ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
5. นายอุทัย
สุดใหม
รองปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน/รก.ผอ.กองคลัง
6. นางสาวจันทรเพ็ญ อินต6ะปวง
หัวหนาสํานักปลัด
7. นายนคเรศ
ศรีโท
ผอ.กองชาง
8. นายประพันธ
สุธรรมมา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
9. นายชาติชาย
นอยสกุล
รก.ผอ.กองการศึกษา
10. นายธงชัย
สงวนสิทธิ์
ผอ.รร.เทศบาล 1
11. นายเชิดศักดิ์ นะนิตย
ผอ.รร.เทศบาล ๒
12. นายโยธิน
บุญเฉลย
ผอ.ศูนย ICT
13. นางปราณี
ศิริวุฒิ
หัวหนาฝFายพัฒนารายได
14. นายสุรศักดิ์
ศุภนิมิตกาลัญIู หัวหนาฝFายแบบแผน
แสนทวีโภคทรัพย เจาพนักงานธุรการ
15. นางดวงฤทัย
รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นายเกียรติศักดิ์
2. นางสาวสิริกร
3. นางชุติมา
4. นายชรินทร
5. นายสายชล
6. นายเกตนคร

วนากมล
สมควร
ปLญญารัตน
สินรัตน
ประเสริฐกุล
ธุระพันธ

รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
พิพิธภัณฑมีชีวิต
หัวหนาฝFายบริหารงานคลัง
ผูจัดการโรงรับจํานํา
หัวหนาฝFายบริการงานสาธารณสุข
หัวหนาฝFายสวัสดิการสังคม

ติดประชุม
ลา
ลา
ติดประชุม

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวทิวานันท
๒. นายวุฒิชัย
เริ่มประชุมเวลา

ปLญญามูลวงษา เจาพนักงานธุรการ
กรดคีรี
พนักงานประชาสัมพันธ

09.3๐ น.
เนื่องจาก นายปกรณ จีนาคํา นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน ติดภารกิจ จึงมอบหมาย
ให นายสุรัตน สังขสุข รองนายกเทศมนตรีเมื องแมฮองสอน เปPน ประธานการประชุ ม
ผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหารครั้งที่ 7 /๒๕๕8 ไปกอน
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน (รองฯสุรัตน)

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕8 วันพุธที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕8
- แกไขคําผิด หนาที่ 3 บทที่รองฯเกียรติศักดิ์กลาว บรรทัดที่ 3 จากเดืน เปPน เดือน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง (วาระติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผานมา)
๓.๑ ความคืบหนาเรื่องการดําเนินงานของโรงฆาสัตว (กองชาง/กองสาธารณสุข)
- มีปLญหาเรื่องเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จึงลาชา ตอนนี้อยูระหวางการจัดทําราคากลาง
คาดวานาจะเสนอเรื่องภายใน 2 อาทิตยนี้
3.2 ความคืบหนาการสรรหาผูรับจางจัดทําวงเวียนบริเวณพญาสิงหนาทราชา (กองชาง)
- สําหรับวงเวียนพญาสิงหนาท ดําเนินการทําแบบเรียบรอยแลว ตอนนี้อยูระหวางการ
จัดหาผูรับจาง ลักษณะงานนาจะเปPนการตกลงราคา
3.3 ความคืบหนาแบบแปลนการดําเนินการปรับปรุงเมรุเผาศพฌาปนสถาน (กองชาง/
กองสาธารณสุข)
- ในสวนของเมรุเผาศพ ตอนนี้ทําแบบ ทํารายการแลว ชวงนี้มีงานดวนเขามา เชน
งานปรับปรุงโรงเรียน ปรับปรุงลานกีฬา จึงตองเรงทํางานดวนกอน ตอนนี้ไดรวบรวม
รายละเอียดก็นาจะประมาณ 70 เปอรเซ็นตแลว นาจะเสนอพิจารณาไดไมเกินเดือนหนา
3.4 ความคืบหนาเรื่องการสํารวจครัวเรือนในการเก็บคาขยะ (กองสาธารณสุข)
- ตามที่ไดรับขอมูลจากกองคลัง มีผูไมชําระเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะ จํานวน 419 ราย
กองสาธารณสุขไดออกสํารวจเรียบรอยแลว และจะนําสรุปเสนอใหกับผูบริหารอีกที
โดยสรุปแลว มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 219 ราย ไมตอบแบบสอบถาม 200 ราย
ปLญหาที่พบ คือ มีบานวาง 77 ราย เสียชีวิต 19 ราย มีพื้นที่แตไมมีตัวบาน 10 ราย บาน
ราง 10 ราย ชื่อไมตรงกับผูอาศัย 1 ราย ขอยกเลิกจากเทศบาล 1 ราย ไมมีบานเลขที่ 1
ราย สถานปฏิบัติธรรม 1 ราย ไปอยูตางจังหวัด 50 ราย ป^ดบานไมมีคนอยู 25 ราย ไมอยู
บาน 2 ราย เป^ดบานตอนเย็น 3 ราย ขอมูลสวนนี้จะสําเนาเสนอใหทานผูบริหารและกอง
คลัง เพื่อที่จะนําไปเปPนขอมูลในการจัดเก็บตอไป
๓.5 สรุปปLญหา อุปสรรค การประชุมเกี่ยวกับตลาดนัดวันอาทิตย (กองสาธารณสุข/ กอง
การศึกษา)
- ไดขอมูลจากกองคลัง วามีปLญหาเรื่องคาธรรมเนียมลดลง ชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน
เราไดแบงโซนออกเปPน 4 โซน และไดออกเก็บคาธรรมเนียมในวันอาทิตย แตในความจริง
มีบางรายที่มาขายวันเสาร และวันอาทิตยก็ไมมา เราก็เก็บเงินไมได และนี่คือปLญหาที่เรา
เก็บเงินไมไดตามเป`า จึงขอนําเรียนที่ประชุมวาเราจะหาทางแกไขอยางไร
- เรื่องนี้มีคณะกรรมการดูแลหรือไม นาจะมีการนําเขาที่ประชุมกรรมการฯ เพื่อปรึกษา
หาขอสรุป
- มีครับ
- ขอใหมีการประชุมคณะกรรมการและนํามติที่ประชุมมาแจงกับที่ประชุมอีกที

ผอ.กองชาง

ผอ.กองสาธารณสุข

ผอ.กองสาธารณสุข

รองฯธวัชชัย
ผอ.กองสาธารณสุข
ประธาน (รองฯสุรัตน)
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หน.สป.
ประธาน (รองฯสุรัตน)
รองปลัดฯ

ประธาน (รองฯสุรัตน)

หน.สป

รองปลัดฯ
ผอ.กองชาง
ประธาน (รองฯสุรัตน)
ผอ.ศูนย ICT

3.6 ความคืบหนาเรื่องการขออํานาจศาลครอบครองรถน้ํา (สํานักปลัด)
- ตอนนี้ทางขนสงแจงมาใหกับเราเพิ่มเติมเอกสาร ซึ่งเราไมมีเอกสาร ตอนนี้อยูระหวางที่
เราพิจารณาวาจะดําเนินการตอไปอยางไร
- เรื่องรถน้ํา ในการทําเรื่องทางศาล นาจะเปPนเรื่องยาก ฝากทางนิติกร หากรณีศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางจังหวัดอุตรดิตถ เพื่อดูเปPนแนวทาง
- ผมไดศึกษากรณีตางๆ ที่ใกลเคียง พบวามีกรณีของกรมศุลกากรที่ไปจับรถนําเขาโดยผิด
กฎหมาย ลักษณะของรถก็ใกลเคียงกับเรา คือไมมีเอกสารใดๆ ผมก็ไดไปสอบถามจาก
นายดานศุลกากร กรณีของเขาที่จับมา ไมเอกสารกํากับ แหลงที่มาของรถ แตมีใบ 32 คือ
เอกสารประจําตัวรถ เมื่อประมวลเสร็จทางกรมศุลกากรก็ออกใบเสร็จรับเงินใหชําระเงิน
คาประมวลไป ก็ไดนําแบบ 32 และใบเสร็จรับเงินไปจดทะเบียนตอขนสง ก็สามารถทําได
ซึ่งก็อิงกับของกรณีเรา ประกอบกับผมไดเห็นหนังสือของสํานักงานขนสง วาหากทําวิธีอื่น
คงยาก เห็นควรไปฟ`องตอศาลปกครอง โดยอิงวานาจะเขากรอบตามมาตรา 9 (1) และ
(2) ที่นายทะเบียนขนสงไมสามารถจดทะเบียนใหเราได ก็ไปยื่นตอศาลปกครอง ก็ดูตอวา
ศาลปกครองจะรับ หรือไมรับ หรือสั่งอยางไร ก็คอยดําเนินการอีกที แตเราคงตองแจง
ทางขนสงฯ วาเราขอใชสิทธิ์ เพื่อหาทางออก ทั้งนี้ก็คงขึ้นอยูกับทานผูบริหารอีกที
- ผมจะนําเรียนปรึกษาทานนายกฯ และจะนําเรียนใหกับที่ประชุมทราบอีกที
3.7 ความคืบหนาเรื่องการประสานงานขอยกเวนกรณีพิเศษเรื่องประปาบริเวณพื้นที่ อส.
(สํานักปลัด)
- ทางสํานักปลัดไดทําหนังสือถึงการประปาฯ เพื่อขอยกเวนแลว และทางประปาฯไดตอบ
กลับมาวา อยากทราบวาพื้นที่บริเวณนั้นเปPนกรรมสิทธิ์ของใคร หนวยงานใดเปPนผูดูแล
จะไดดําเนินการตอถูกตอง ซึ่งตอนนี้เราอยูระหวางการประสานกับปกครองอําเภอและ
ปกครองจังหวัด
3.8 ความคืบหนาเรื่องการอบรมผูประกอบการ (สํานักปลัด)
- นายกฯ ไดใหนโยบายว าอยากใหมี การประชุ มใหความรู ใหแนวทางเกี่ย วกับ การ
ดําเนินการทางธุรกิจแกผูประกอบการในเขตเทศบาลฯ ตอนนี้อยูระหวางการเตรียมการ
หากลุมเป`าหมายที่จะมาอบรม และวิทยากรที่จะมาใหความรู ก็คงจะเปPนภายในเดือน
กรกฎาคม
3.9 ความคืบหนาเรื่องการทําหนังสือแจงเจาของพื้นที่วางเปลาใหเขามาดูแล เพื่อไมให
เกิดผลกระทบตอคนรอบขางและชุมชน (กองคลัง)
- เราไมรูวาแปลงไหนไปรบกวนพื้นที่รอบขางบาง แตหากจะดูเปPนรายแปลงก็สามารถดูได
วาใครเปPนเจาของ เนื่องจากพื้นที่วางในเขตเทศบาลฯ คอนขางเยอะมาก
- นาจะใหชุมชนเปPนผูเสนอ เนื่องจากชุมชนนาจะทราบดีวาพื้นที่ใดเปPนพื้นที่วางเปลาบาง
- ขอรองฯอุทัยทําหนังสือประสานชุมชนวามีพื้นที่วางเปลาที่ใดบาง เพื่อใหชุมชนรองมา
เราจะไดมีเปPนฐานขอมูลไว จะไดรูวาเราควรจัดการตรงนั้นอยางไร
- ประเด็นนี้ เมื่อตอนเชาผมไดพูดคุยกับชาวบานชุมชนหนองจองคํา เห็นวาตอนนี้มีพื้นที่
หลายแหงที่เปPนพื้ นที่รกรางวางเปลาบริเวณสองขางลําน้ําแมฮองสอน จึงปรึกษาทาน
นายกฯ วาอยากใหมีการสํารวจวามีพื้นที่ไหนบาง ประกอบกับวันกอนไดคุยกับ ผอ.SIPA
/ทานบอกวา...
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ประธาน (รองฯสุรัตน)

รองปลัดฯ

ผอ.รร.ท.1

ประธาน (รองฯสุรัตน)
ประธาน
ผอ.รร.ท.2

ระเบียบวาระที่ ๔

ทานบอกวาจะขอเขาพบนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม
ทานจะนําการถายภาพทางอากาศมาชวยในการสํารวจดวย ก็เลยวาอาจจะตองคุยกับ
เทศบาลฯ วาตองการใหถายภาพจุดไหนหรือไม จะไดเชื่อมกับโครงการ และมีอีกประเด็น
คื อ ที่ โ รงแรมฮอลลิ เ ดยเก า ที่ ร กราง ตรงนั้ น เปP น บริ เ วณประตู เ มื อ งดวย ในส วนของ
กฎหมายเทศบาลสามารถดําเนินการไดในสวนนี้
- เรื่องพื้นที่รกราง ฝากรองฯอุทัยสํารวจ เพื่อใหไดขอมูลมา สวนเรื่องอาคารรกรางจะนํา
ประเด็นที่ทานเสนอไว นําเรียนทานนายกอีกที
3.10 สรุปชี้แจงเกี่ยวกับขอทักทวงเรื่องตลาดสดเทศบาล (รองฯอุทัย)
- เราไดมีหนังสือแจงตามที่ สตง.ทักทวงมา ใหเจาตัวรับทราบ และชี้แจงมา ซึ่งจะครบ
ตามกําหนดวันที่ 6 กรกฎาคม โดย สตง. ใหสอบหาความรับผิดฐานละเมิด ตอนนี้ไดแจง
ใหกรรมการตามที่ สตง. ไดทําหนังสือมาแลว และกําลังรอผลพิจารณา
3.11 สรุปขอชี้แจงเกี่ยวกับขอทักทวงที่ไดตอบ สตง. ใหกับนายกฯ (รองฯอุทัย)
- ไดสงแจง สตง. ตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ทานนายกฯ เปPนผูลงนามหนังสือเอง
3.12 ความคืบหนาเรื่องการทําสื่อประชาสัมพันธหอง ESP (รร.ท.1/งาน ปชส.)
- โรงเรียนฯ มีการประชาสัมพันธหอง ESP โดยตนวานเคเบิ้ลทีวี ไดมาถายทํา เพื่อออก
รายการประชาสัมพันธ และโรงเรียนไดทําสื่อประชาสัมพันธ ใหงานประชาสัมพันธลง
เผยแพรทางเว็บไซตเทศบาลฯ
3.13 การดําเนินงานโครงการประปาภูเขารวมกับเรือนจํา จ.แมฮองสอน
(รองฯเกียรติศักดิ์)
- เรื่องนี้ขอผานไปกอน เนื่องจากทานรองฯ เกียรติศักดิ์ติดภารกิจประชุมฯ
- เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว มีทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม
- จากรายงานการประชุม หนา 7 ขอ 4 ที่ไดทาง รร.ท.2 ที่เสนอวาจะนําความเห็นของที่
ประชุมผูปกครองนักเรียนฯ เสนอใหกับผูบริหารเทศบาลฯ ทางโรงเรียนฯ ไดรายงาน
เสนอผูบริหาร ผานกองการศึกษาแลว
เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ปLญหาอุปสรรคในรอบเดือนที่ผานมา
๔.๑ กองการศึกษา

ผอ.รร.ท 1

โรงเรียนเทศบาล ๑
- ในเดือนมิถุนายนที่ผานมา โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน ไดมีการดําเนินกิจกรรม
คอนขางมาก กิจกรรมที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
1. กิจกรรมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดจองคํา
2. ชวยงานกิจกรรมประเพณีเจดียทรายมิ่งเมือง
3. วันที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
4. วันที่ 4 ประชุมคณะกรรมการชมรมผูปกครองและครูฯ
5. วันที่ 11 โครงการกิจกรรมวันไหวครู และโครงการกิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน
/6. วันที่ 12 - 14...
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6. วันที่ 12 – 14 โครงการศาสนาธรรมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด ณ วัดพระธาตุ
ดอยกองมู
7. วันที่ 14 ประชุมผูปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
8. วันที่ 15 เชิญคุณปรีชา พวงสมบัติ ผูพิพากษาหัวหนาคณะฯ ในศาลจังหวัดฯ
มาแนะแนว นักเรียนชั้น ม.5/2
9. วันที่ 18 – 30 นํานักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ จังหวัดอุตดิตถ
10. วันที่ 19 – 21 นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมยุวทูตความดี
11. วันที่ 22 เชิญ พ.ต.ต. สุรจิตต เหลาจํารูญ มาแนะแนวนักเรียนชั้น ม.6/1
12. วันที่ 26 กิจกรรมวันสุทรภู
13. วันที่ 26 วันตอตานยาเสพติดโลก ปi 2558
14. วันที่ 27 รวมประเพณีทําบุญสี่มุมเมือง
- แผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ในเดือนกรกฎาคม ดังนี้
1. วันที่ 1 รวมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ และนํานักเรียน ป.6
เขารวมอบรมคอมพิวเตอร ที่ศูนย ICT
2. วันที่ 9 – 23 นําตัวแทนนักเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. วันที่ 11 – 12 นักเรียนจากโรงเรียนพญาไท กทม. มาเยือนในโครงการ
ยุวทูตความดี
4. วันที่ 16 – 18 นําตัวแทนนักเรียน จํานวน 38 คน ครู จํานวน 12 คน เขารวม
แขงขันทักษะวิชาการฯ ที่จังหวัดแพร
5. วันที่ 30 – 31 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
ผอ.รร.ท.2

โรงเรียนเทศบาล ๒
- รายงานผลการปฏิบัติงานในชวงเดือนมิถุนายนของ รร.ท.2 ดังนี้
1. วันที่ 11 กิจกรรมวันไหวครู
2. วั น ที่ 27 โครงการทั ศ นศึ ก ษานอกสถานที่ ของระดั บ อนุ บ าล 1 – 3
มีผูปกครองพาบุตรหลานเขารวมกิจกรรม เรากําหนดเป`าไว 120 ราย
มี
ผูมารวมกิจกรรม 87 ราย อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ ฝนตก
- ในเดือนกรกฎาคม มีกิจกรรม 2 งาน ไดแก
1. โครงการส งนั กเรี ย นเขาร วมงานวั น วิ ช าการที่ จ.แพร ช วงวั น ที่ 15 – 18
กรกฎาคม 2558 มีนักเรียนเขารวม 27 คน
2. โครงการอนุบาลเดยแคมปj ซึ่งกําหนดจัดวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
- ขอนําเรียนเพิ่มเติมวา จากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งกรมฯ จัดสรรงบฯ มาให เราได
ดําเนินจัดอยู 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมวันวิชาการ
2. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
3. โครงการอนุบาลเดยแคมปj
- โรงเรียนฯ ไดรับความอนุเคราะหจากเทศบาลฯ ในการสนับสนุนเรื่องของครูพี่เลี้ยง ปiนี้
ผูปกครองไดนําบุตรหลานมาเขาเรียนเต็มจํานวนที่เราตั้งไว และไดรับการสนับสนุนครู
ธุรการแทนคุณจันทรเพ็ญฯ ที่ลาออกไป
ICT
/ICT...
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ประธาน

- มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาลัยชุมชน
1. เรื่ อ งพิ พิธ ภั ณฑมี ชี วิ ต เมื่ อ วานนี้ ท านนายกฯ และทานรองปลั ด ฯ กั บ ทาง
ผูบริหารของวิทยาลัยชุมชน ไดมีการทําบันทึกความรวมมือทางวิชาการทางเปPนทางการที่
วิทยาลัยชุมชน สิ่งที่จะตามมาคือ ทางวิทยาลัยชุมชนจะเขามาชวยในเรื่องของวิชาการ
เกี่ ย วกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑมี ชี วิ ต มากขึ้ น และประมาณกลางเดื อ นกรกฎาคม ทาง วชช.ได
ประสานงานกั บ ทาง SIPA เราจะนํ า แอปพลิ เ คชั น มาใช กล าวคื อ หากใครมาใน
แมฮองสอนจะรู ว าสถานที่ แหล งทองเที่ ย ว รานอาหาร โรงแรม โดยการจั ด การของ
พิพิธภัณฑมีชีวิต โดยการจะลงทะเบียนไดจะตองมีการรับรองจากทีมงานพิพิธภัณฑมีชีวิต
กอน
2. ในไลนกลุมคนเวียงแมฮองสอน จะมีการพูด ถึงในเรื่องทางจักรยานมาโดย
ตลอด และก็มีขอเสนอตอทางที่ประชุมในวันนี้วา ในเรื่องของทางจักรยานนาจะมีการ
พูดคุยกันใหชัด ผมมองตัวพิพิธภัณฑมีชีวิตนาจะเปPนเวทีที่พูดคุยกันในประเด็นนี้ ในการ
หาขอตกลงในแนวทางที่จะทําเรื่องทางจักรยาน จึงขอนําเรียนปรึกษานายกฯ
- ขอเพิ่มเติ มประเด็น นี้ วัน กอนผมไดมีโ อกาสไปประชุ มที่ ทองเที่ย วและกี ฬาเกี่ ย วกั บ
เสนทางจักรยาน ทางเทศบาลฯ ก็ไมทราบมากอนเชนกัน ปรากฏวางบประมาณที่กรม
พลศึกษา กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาอนุมัติมาใหจังหวัดฯ งบประมาณไดมาแลว เงินอยู
ที่จังหวัดเรียบรอยแลว ไดใหโยธาฯ ออกแบบ สํารวจจุดวาจุดตรงไหนที่ควรจะทําเปPนจุด
จอดจักรยาน เลนจักรยานตางๆ และไดสงไปที่กระทรวงฯ แตมีการตีกลับมาใหทบทวน
และใหขอคิดเห็น ซึ่งเปPนขอที่นาคิด คือ งบประมาณประมาณ 6 ลานบาท ของจังหวัด
แมฮองสอน เทากับจังหวัดนครสวรรค แตเสนทางในการทําของแมฮองสอนมีเสนทาง
นอยกวา หลังจากประชุมวันนั้นก็ยังไมเห็นมีการประสานใดๆ มา ไมทราบวามีผูมา
ประสานนายกฯ หรือยัง
- ยังไมมี ผูมาประสานใดๆ แตหากมีขอมู ลเขามาคงตองขอกองชางชวยดูกอน ในเรื่อง
เสนทางจักรยาน ถามองในเขตเทศบาลฯ ขอใหขอมูลกับที่ประชุมทุกทานวา
1. ตองดูขอมูลวาปริมาณการใชรถจักรยาน รถจักรยานยนต และรถยนต
ปริมาณการใชประจําวันจริงๆ เวลา และจํานวนเปPนอยางไร
2. พื้น ที่ถนนสิงหนาทบํ ารุ ง ถนนขุ นลุ มประพาสและในซอยต างๆ เรามี
ถนนกวางสุดคือ 6 เมตรเปPนถนนเสนหลักที่ใชกันทุกวัน ถามีการเปลี่ยน
จากเรื่องของเสนทางจักรยานมาปรับเปPนเรื่องของการบังคับใชในขอ
กฎหมาย นาจะดีกวา เนื่องจากเสนทางถนนแคบ แตในสวนของถนนที่
สามารถทําเสนทางจักรยานได ควรใชตัวระเบียบกติกาเปPนตัวบังคับ ซึ่ง
ตอนนี้ ก็ไ ดใหทางทานรองฯสุ รั ต นไดประสานกั บ ทางจราจรว าจะจั ด
ระเบียบในเขตเทศบาลฯ ในเรื่องของการจอดรถ การใชรถ รวมถึงการ
กําหนดเวลารถบรรทุกเขา-ออกในเขตเทศบาลฯ ซึ่งวันนี้ในชวงบายคง
เขาไปคุยกับทางตํารวจอีกที ตอนนี้ติดอยูอยางเดียวคือในเรื่องของกําลัง
พลตํ า รวจจราจรที่ จ ะมาจั ด การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ซึ่ ง หากเราสามารถ
ควบคุมตรงนี้ได ในเรื่องการใชถนนใชชีวิตประจําวันคงไมมีปLญหา สวน
ในเรื่ อ งการออกกํ า ลั ง กายต างๆ ควรเปP น ถนนนาวาคชสาร
และถนนบริ บ าลเมื อ งสุ ข และอี ก จุ ด คื อ ถนนลํ า น้ํ า แม ฮ องสอน
ถาผมไดรับการประสานมาในเรื่องเสนทางจักรยานและจุดจอด ผมก็จะ
/ถาผมไดรับ...
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นํา 4 โครงการนี้ใหกับทางทองเที่ยวและกีฬา แต ณ วันนี้ยังไมไดรับการ
ประสานใดๆ
- สืบเนื่องจากทางที่เทศบาลฯ ไดไปบันทึกความรวมมือกับทางสํานักบริหารจัดการความรู
เพื่อมาจัดตั้งศูนยความรูกินได ในระยะแรกตอนนี้อาคารยังไมพรอม เราก็ไดนําหนังสือ
เกี่ ย วกั บ ศู น ยความรู กิ น ได และคอมพิ ว เตอร จํ า นวน 5 ตั ว มาตั้ งไวชั่ ว คราวที่ อาคาร
ชานกะเล ผมไดอานดูในบันทึกฯ แลว และมองวาหากจะนํามาเชื่อมกับทางพิพิธภัณฑมี
ชีวิต นาจะมีการนําศูนยความรูกินไดมาไวที่อาคารพิพิธภัณฑมีชีวิตดานลาง เนื่องจาก
ชาวบานเขาถึงมาก และผมมองดูวางานที่พิพิธภัณฑมีชีวิตทําอยูมีงานหนึ่งในเรื่องของการ
อบรมอาชีพที่เกี่ยวพันวิถีวัฒนธรรมไทยใหญ ผมจึงมีขอเสนอวาถาในอนาคต ควรจะขยับ
มาตรงนี้ เพื่อจะไดเชื่อมโยงกับงานพิพิธภัณฑมีชีวิต จึงนําเรียนกับที่ประชุมวาเห็นดวย
หรือไม อยางไรในเรื่องนี้
- ไดแจงกับทางคุณสิริกรฯ แลววาใหพิจารณาเลย หากเปPนเนื้องานที่เชื่อมโยงกัน และ
สนับสนุนซึ่งกันและกันก็ไมมีปLญหา ใหทางศูนยฯ ดําเนินการได เพียงแตใหทําเปPนเรื่อง
อธิบายมาวาเมื่อตั้งแลวจะทําอะไรบาง
- ตองขอขอบคุ ณ ทางวิ ทยาลั ย ชุ ม ชนที่ อนุ เ คราะหขอมู ล ข าวสารในเรื่ องของวิ ช าการ
บุคลากรที่มาชวยที่พิพิธภัณฑมีชีวิต ศูนย ICT ซึ่งตอนนี้ก็เห็นเปPนรูปธรรมวากิจกรรม
โครงการตางๆ จะเปPนแบบไหน
- สวนในเรื่องของศูนยพัฒนาทักษะ ICT โดยภาพรวมของผลงานตามเอกสาร ในเรื่องของ
การฝkกอบรมบรรลุเป`าหมายเรียบรอยแลว ในเรื่องของงานบริการ มียอดผูมารับบริการ
ประมาณ 13,000 กวาคน ตอนนี้โลกของการเขาถึงอินเตอรเนตคอนขางจะมาก จึงมีผูเขา
มาใชบริการคอนขางมาก แตมีประเด็นหนึ่งที่ตองเรียนหารือในที่ประชุม ตอนนี้มีปLญหา
ชวงเขาหนาฝน มีฝนสาดเขามาและทําให server เสียหายหลายตัว เราไดแกปLญหา
เฉพาะหนาไปเทานั้น ผมมองวาโครงสรางเดิมนี้กันฝนไมได ก็เกรงวาอุปกรณจะเสียหาย
เนื่ อ งจากแต ละตั ว ก็ ค อนขางแพง ก็ มีแ ผนว าในปi 2559 นี้ อยากจะขอทางเทศบาลฯ
พิจารณาเรื่องของการปรับปรุงอาคาร หากสามารถทําไดก็สามารถแกปLญหาในระยะยาว
ได
- ฝาก กองช างออกสํารวจใหดวยวาเบื้องตนมีอะไรบาง และระยะยาวที่เ ราตองแกไข
อยางไร ถานําเขาแผนปi 2559 ไวไดคงตองใหกองชางออกสํารวจอีกที
กองการศึกษา
- ในสวนของกองการศึกษามี 3 เรื่อง ดังนี้
1. งานประเพณีทําบุญสี่มุมเมือง ที่เราไดจัดไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 โดย
ภาพรวม ในวั น จัด กิจ กรรมฯ จากการที่ส อบถามชาวบานแลว พบวาชาวบานมี ความ
เรียบรอยมากขึ้น ไมมีอะไรติดขัด มีการเตรียมการและดําเนินกิจกรรมไปไดดวยดี แตขอ
รายงานเพื่อเปPนขอมูลสําหรับปiตอไปในการจัดงาน คือ ในกรณีของทุกๆ สี่ปiจะมีปLญหา
ของเดือน 8 สองหน หากเราจัดประเพณีทําบุญสี่มุมเมืองยึดเอา 13 ค่ํา เดือน 7 ปiนี้จะมี
2 วัน คือ วันที่ 14 และวันที่ 28 หากเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้น ของเจาพอเมืองแขจะทวง
มากอนวานาจะเปPนวันที่ 14 สวนที่เหลือจะเปPนวันที่ 28 เราจึงไดปรึกษาหารือกันเพื่อหา
ขอยุติ ปiนี้กอนที่จะมีการประชุมก็ไดรับการประสานมาจากคณะของเจาพอเมืองแข ทาง
ชุมชนดอนเจดีย เราไดถามไปแลววาปiนี้จะจัดวันที่ 14 หรือวันที่ 28 ทางชุมชนดอนเจดีย
และลุงตาเอ ก็ยืนยันจัดเปPนวันที่ 28 ในวันประชุม ทาง สท.สมบูรณก็ไดปรึ/ทางชุ
กษาหารื
อว า
มชน...
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รองฯธวัชชัย

ประธาน

หากเปPนเดือน 8 สองหน จะมีขอสรุปอยางไร ที่ประชุมไดมีมติวา ยึดเอา 13 ค่ํา เดือน 7
เปPนวันจัดกิจกรรม
2. วัน ตอตานยาเสพติดโลก ซึ่งเราจั ดรวมกั บทางจังหวั ดฯ ที่ อาคารศู นยออก
กําลั งกายเทศบาลเมืองแมฮองสอน ปiนี้ ใชงบจาก สสส. โดย ปปส. ภาค 5 สนับ สนุ น
กิจกรรม สําหรับกิจกรรมนี้เปPนกิจกรรมที่เราไดรางวัลการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของการ
ตอตานยาเสพติดทุกปi คือกิจกรรมเรื่องของการตอตานยาเสพติด
3. ขอเสนอที่ป ระชุ มเพื่อเปPน การประสานใหเปPน ไปในแนวทางเดียวกัน เรื่อง
รถรางนําเที่ยว ตอนนี้เรามีรถนําเที่ยวอยู 4 คัน ในเบื้องตนเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ทาง
สํานักปลัดมี 1 คัน กองสาธารณสุข 1 คัน กองการศึกษา 2 คัน ใหทุกคันไปจอดไวที่สถานี
ขนสง ในระหวางที่ผานมาก็มีหนวยงานตางๆ ขอใช รวมถึงประชาชนทั่วไป บางงานก็เปPน
ลักษณะที่มาประสานชวงเชาและจะใชชวงบาย เพื่อใหประสานการไปในทางเดียวกัน ผม
ก็ไดปรึกษาทางทานนายกฯ ทานรองฯธวัชชัย สรุปวาถางานเกี่ยวกับเรื่องของชุมชน หรือ
ผูสูงอายุจะเปPนของกองสาธารณสุขเปPนหลัก หากเปPนของแขกที่มาดูงานตางๆ จะเปPน
ของสํานักปลัด ถาเปPนของงานทั่วไป ของโรงเรียนจะเปPนกองการศึกษา อยากจะขอนํา
เรียนกับที่ประชุมวา ขอทางสํานักปลัดเวลามีหนังสือจากหนวยงานภายนอกมา อยากจะ
ขอดูวาหนังสือจากหนวยงานขอใช ถาเปPนเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ก็อยากใหสงไปใหทางกอง
สาธารณสุข ถาเปPนเรื่องของแขก VIP ของหนวยงานตางๆ นาจะเปPนสํานักปลัด สวน
ทั่วไปจะเปPนกองการศึกษารับผิดชอบ และจากในการใชรถนําเที่ยวทั้ง 4 คัน ก็จะพบ
ปLญหาเปPนจุดๆ เบรกบาง ยางบาง เพื่อเปPนการประสานไว ถามีรถคันไหนติดขัด ใหมา
แจงที่ผม ตอนนี้อยูในชวงประกัน ชางยังอยูในแมฮองสอน หากรถติดขัดใหแจงมาที่ผม
จะไดประสานให ก็ฝากทุกกองตรวจสอบดูวาตรงไหนผิดปกติบาง
- มีอีกเรื่อง ผมไดมีโอกาสไปเขารวมประชุมแทนนายกฯ ชวงหลังนี้มีจุดหนึ่งที่อยากนํา
เรียนผูบริหารเพื่อเปPนขอมูลวา ทานผูวาฯ คอนขางเขมงวดเรื่องการเขาประชุมแทนมาก
กรณีที่ผานมา ทางนวมินฯ ไดมอบหมายรองฯ เขารวมประชุม และรองฯ มอบเจาหนาที่
ธุรการที่เพิ่งมาทํางานเขารวมประชุม ซึ่งคอนขางมีปLญหา จึงอยากเรียนทางผูบริหารวา
ขอใหความสําคัญในการมอบผูเขารวมประชุมแทนดวย
- ฝากกองการศึกษา เรื่องการเสนอหนังสือของงานธุรการใหชวยตรวจสอบเอกสารให
ครบถวนสมบูรณกอนที่เสนอดวย อยาใหผิดพลาด
- ฝากเรื่องการจัดหาที่นั่งในงานประเพณีสี่มุมเมือง ใหมีการจัดหาที่นั่งใหเพียงพอ และ
การจัดรถรับ-สงพระ ควรจัดใหเหมาะสม ที่เห็นคือ พระนั่งกระบะทาย ซึ่งเห็นแลวไม
เหมาะสม
- ขอใหผูจัดงานแตละกิจกรรมชวยใหความสําคัญกับรายละเอียดของทุกๆคนดวย
- เรื่ อ งรถรางไดคุ ย กั น แลว ว าแบ งแต ละกองรั บ ผิ ด ชอบ หากเปP น เสนทางอื่ น ๆ ของ
หนวยงานราชการ/เอกชนขอใช ยกเวนของชุมชน ขอใหมีการสนับสนุนคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือบาง

๔.2 กองคลัง

/4.2 กองคลัง...
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รก.ผอ.กองคลัง

ประธาน
รก.ผอ.กองคลัง
ผอ.กองชาง

ผอ.ศูนย ICT
ประธาน

ประธาน

- รายงานสถานะกองคลั ง ของปi ง บประมาณ 2558 มี ก ารประมาณการรายรั บ ไวที่
117,150,000 บาท ณ ปLจจุบันมีรายไดเขามาแลว 87,918,083 บาท คิดเปPนประมาณ
รอยละ 75 ของประมาณการ คิดวางบประมาณคงคางอีกประมาณ 29,230,000 กวาบาท
ชวงประมาณอี ก 3 เดื อนที่ เ หลื อ คิ ด ว างบประมาณน าจะเปP น ไปตามเป` า ที่ ตั้ งไว ดาน
รายจายมีการประมาณการเทากับรายรับ ตอนนี้มีการจายจริงไป 69,036,733.03 บาท
ผลการเบิกจายเงินอยูที่ประมาณรอยละ 58 ซึ่งถือวานอยอยู ตอนนี้มียอดรายรับมากกวา
ยอดรายจายอยูที่ 18,881,350 บาท ผลการเบิกจายจริงเทียบรับจริง ตอนนี้เบิกจายไปที่
รอยละ 78.52 ของรับจริง
- เรื่องของการเขารวมในการเก็บเงินคาขยะกับชุมชน ดีหรือไม หรือตองมีการปรับวิธีการ
อยางไรใหสะดวก หรือรวดเร็วขึ้นหรือไม
- ก็อยูในเกณฑดี
๔.3 กองชาง
- ในเดือนมิถุนายนที่ผานมา กองชางไดมีการดําเนินการ ดังนี้
ฝFายโยธา เปPนเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลฯ การจัดสถานที่/ ประเพณี
ตางๆ และงานอื่นๆ ตามคํารองขอ
งานสวนฯ เตรียมไมดอกไมประดับใหพรอมภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นี้ บางครั้ง
อาจมีปLญหาเรื่องรถน้ํา แตก็สามารถแกปLญหาได
ฝFายแบบแผน ดําเนินการทําแบบที่เรงดวน ตอนนี้ก็เปPนเรื่องของเมรุเผาศพ ในสวนของ
งานที่ไดรับมอบหมายไปประชุมแทนนายกฯ ในรอบเดือนที่ผานมามี 2 งาน แตประชุมวัน
เดียวกัน คือ การเตรียมจัดงาน bike for mom ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
ทางจั งหวั ด ฯ มอบหมายใหเทศบาลฯ ในส วนของการเปP น คณะกรรมการจั ด สถานที่
รายละเอียดตางๆ ทางจังหวัดฯ เปPนผูกําหนด ทางผูวาฯ ก็เนนใหหัวหนาสวนเขารวม
กิจกรรม ในชวงของใกลวันงานอาจนัดประชุมและซักซอมอีกที และอีกงานคือ การจัด
งานวันแม 12 สิงหาคม ซึ่งเทศบาลฯ ไดรับมอบหมายใหจัดสถานที่ โดยจัด 3 ที่ คือ ชวง
เชาการตักบาตรที่วัดจองคํา งานพิธีที่อาคารบุญชูฯ และชวงเย็นที่ศาลากลาง ก็จะมีการ
ซักซอมรายละเอียดอีกครั้ง
- ทางชมรมเทนนิส ขอประสานทางเทศบาลฯ ใหเขาไปดูแลสนามเทนนิส เห็นวาทาง
จังหวัดฯ มอบใหแลว ทางชมรมฝากสอบถามมาวาจะสามารถซอมแซมไดหรือไม และมี
ความกาวหนาอยางไร
- เบื้ อ งตนใหทางงานโยธาเขาไปสํ า รวจ ช วงที่ ผ านมาตองเรี ย นมาชมรมว างานเรา
คอนขางมาก เราไมทันจริงๆ ก็ไดใหงานโยธาเขาไปดูกอนวาตองทําอะไรบาง อีกสวนหนึ่ง
เรื่องไฟฟ`า หากเปPนพื้นที่เกี่ยวกับลานกีฬาตานยาเสพติด ทําเรื่องไปที่ ปปส. เพื่อขอรับ
การสนับสนุนเพื่อขอยกเวนคาไฟฟ`าเปPนกรณีพิเศษ เราก็จะทําตรงนี้ใหดวย สวนในเรื่อง
การซอมบํารุงตางๆ ก็จะเขาไปดําเนินการให
- ฝากกองชาง 2 เรื่อง
1. ขอกองช างจัด ที มสํ า รวจพื้ น ที่ สาธารณะ ลํ า น้ํ า สาธารณะในเขตเทศบาลฯ
ทั้งหมด ซึ่งผมไดรับขอมูลมาวามีบางที่รุกล้ําพื้นที่สาธารณะ เพื่อความถูกตองและการ
แกปLญหาในอนาคต จึงขอใหมีการจัดตั้งทีมสํารวจขึ้นมา
2. จัดทีมงานสํารวจเสนทางประปาภูเขา
/2. จัดทีมงาน...
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- ที่เรงดวนมี 2 จุด คือ หลังโบสถคริสต และหลังรานเบียรวุน ขอใหเขาไปดูเรงดวนให
ดวย เทาที่ไดเขาไปดูพื้นที่พบวา กอนหนานี้เปPนลําน้ํา และลําน้ําเปลี่ยนเสนทาง พื้นที่ตรง
นี้จึงเปPนที่งอก และไดสรางบานตรงนั้น ในอนาคตหากเสนทางน้ําเปลี่ยนกลับมา อาจเกิด
ความเสียหายกับบานได
ผอ.กองสาธารณสุข

ประธาน

รองฯสุรัตน
ผอ.กองสาธารณสุข
รองฯสุรัตน
ผอ.กองสาธารณสุข
ประธาน

ปลัดเทศบาลฯ
หน.สป

๔.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองสาธารณสุขจะมีกิจกรรมที่จะดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม ดังนี้
1. วันที่ 7 ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
2. วันที่ 16 จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการตลาดสดนาซื้อ
3. วันที่ 24 การจัดกิจกรรมเป^ดโครงการ kick off ทีมหมอครอบครัว เปPนการ
รวมของทีมสหวิชาชีพของชุมชน
- จากที่ไดคุย กับกองสาธารณสุ ขคร าวๆ เรื่ องการคั ดแยกขยะ ผมจะเชิญ เจาหนาที่มา
อธิบายเรื่อง RDF วามีแนวทางทําอยางไร จะเรียนกับที่ประชุมวาจะมีบริษัทมาลงทุนทํา
เรื่อง RDF หรือชีวมวล การคัดแยกขยะทั้งหมด ซี่งจากการดําเนินการอาจทําใหแตละ
ครัวเรือนที่รายไดเพิ่มขึ้น คงตองรอบริษัทมานําเสนอกอน
- ขอเพิ่มเติมกองสาธารณสุข มีแมคาในตลาดรองขอมาวาในตลาดมีแมลงเยอะ ทางกอง
สาธารณสุขจะมีแนวทางแกไขอยางไร
- เทาที่สอบถาม คุญบุญชูฯ จะเปPนแมลงสาบคอนขางเยอะ ตองดูวาสินคานั้นเปPนสินคา
อะไร มีทั้งแมลงสาบและหนู ตอนนี้ไดมีการพนหมอกควันให อาทิตยละ 2 ครั้ง
- ในเรื่องของแมลง เทาที่ผมไปดูคอนขางเยอะจริง ตอนนี้มีวิธีการพนหมอกควัน ผมวา
ควรมีมาตรการวาตอไปจะทําอยางไร อาจจะมีการทําความเขาใจใหแมคาทุกคนทําความ
สะอาดเขียงทุกครั้ง และกองสาธารณสุขก็ไปติดตาม
- ทางเทศบาลฯ ทางปศุสัตวไดเคยเขาไปใหความรู และวิธีปฏิบัติ พอเขาไปก็รับฟLง แตก็
ยังปฏิบัติเหมือนเดิม แตหากทานรองฯ อยากใหดําเนินการหามาตรการเพิ่มเติม ก็จะหา
วิธีการมาเพิ่ม
- เรื่องของการควบคุมตลาดคอนขางยากมาก วันนี้เรามีเจาหนาที่เทศกิจแลว ก็คงตอง
ชวยกันดําเนินการควบคุมรวมกับกองตางๆ ที่มีภารกิจตรงนี้
- อาจจะมีการเชิญแมคาเปPนกลุมๆ สินคาแตละประเภทมาพูดคุยกัน จะไดหาแนวทาง
รวมกัน อาจถือโอกาสวันประชุมตลาดสดนาซื้อ มาพูดหาแนวทางวันวันที่ 16 ก.ค. 2558
นี้
- ขอใหมีการตีเสนแบงในตลาดใหม เนื่องจากเสนเดิมจางแลว
4.5 สํานักปลัด
- ที่ผานมามีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนชุมชน เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน
2558 ช วงนี้ อ ยู ในช วงการรวบรวมเพื่ อ เสนอจั ด ทํ า แผนชุ ม ชน ตอนนี้ เ ราไดมี บั น ทึ ก
กิจกรรมที่ไดจากชุมชนใหกับทุกกอง เพื่อจัดทําแผนปiตอไป และตอนนี้มีแบบบันทึกใหกับ
ทุกกอง สงกลับมาใหทางสํานักปลัดภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เพื่อรวบรวมจัดทํา
เทศบัญญัติปi 2559
- ในเดือนกรกฎาคม เราจะมีโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จะมีการไปศึกษาดูงานที่
แมสอด จังหวัดตาก มีผูรวมโครงการเปPนผูสูงอายุทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน
ประมาณ 70 ทาน ในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2558
/- ในเดือนกรกฎาคม...
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ประธาน

ปลัดเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

- จากเอกสารที่ สํ า นั ก ปลั ดไดแจกใหกั บ ที่ ป ระชุ ม คื อ การจั ด ทํ า เอกสารคู มื อสํ า หรั บ
ประชาชน จาก พรบ.อํ า นวยความสะดวกใหแกประชาชน พ.ศ. 2558 ไดกํ า หนดให
หนวยงานราชการที่มีการบริการประชาชนในการขออนุญาตดําเนินการตางๆ ใหแตละที่
จัดทําคูมือและนําไปใชในการบริการประชาชน ไดสรุปมาใหกองตางๆ เพื่อดําเนินการตอ
ในส วนที่ เ ปP นการอนุมัติ อนุ ญ าต การจดทะเบี ย น ขึ้น ทะเบี ย นที่แต ละกองรั บผิ ด ชอบ
สํานักปลัดจะเปPนผูรวบรวมเพื่อจัดทําเปPนเลมและแจกจายใหกับประชาชน ซึ่งนาจะตอง
เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เพราะทางสํานักปลัดจะไดรวบรวม
- เรื่องนี้จะขอทางที่ประชุมพิจารณา ทาง ปปช. และ ปปท. รวมกันดําเนินการในเรื่องการ
ประเมินคุณธรรม ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปi 2558 กําหนด
เป`าหมายให อปท. โดยเฉพาะเทศบาลฯ ใหเขารวมโครงการ จะมีแบบสํารวจ โดยใช
หลักฐานเชิ งประจักษ จะขอที่ป ระชุมพิจารณาในสวนของภารกิ จหลักที่นาจะเขารวม
โครงการนี้ ตองภายในเดือนตุลาคม 2558
- ของสํานักปลัด ขอหัวหนาสํานักปลัดจัดทํา Road map การทํางบประมาณ วาชวงเวลา
ใดตองดําเนินการอะไรบาง จัดสงวันไหน
- ติดตามเรื่องที่ดิน ที่นิติกรสงไปที่ศูนยดํารงธรรมดวย
4.6 ปลัดเทศบาลฯ
- ขอทวนเรื่องที่หัวหนาสํานักปลัดไดเสนอไป 4 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่องการจัดทําแผนฯ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องการ
จัดทําแผนฯ โดยแผนพัฒนาเทศบาลฯ จะตองเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปi ซึ่ง
ภายใน 30 มิถุนายน จะตองมีกระบวนการ คือ ผอ.กองทุกกองเปPนคณะทํางานสนับสนุน
การจัด ทําแผนพัฒนาเทศบาล และนําไปเสนอกับ ชุมชน ทํา ประชาคม รวบรวมมา
นําเสนอคณะผูบริหาร เมื่อผูบริหารปรับปรุง เห็นชอบแลว และนําไปผานคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ตอไปถึงนําไปผานสภาฯ
2. การทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปi ตามที่หัวหนาสํานักปลัดกลาว
ขางตนว า ใหทุกกองยกรางของกองมาวาปi 2559 มี กิจกรรมโครงการอะไรบาง และ
รวบรวมที่ สํ า นั กปลั ด ภายในวั น ที่ 6 กรกฎาคม 2558 กระบวนเหลานี้ ต องแลวเสร็ จ
ภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อที่จะนําเขาสภาฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558
3. รัฐบาล คสช. ไดออก พรบ.การอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนจะมีผล
บังคับใชวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เนื้อหาสาระ คือ องคกรใดมีเรื่องที่เปPนอํานาจทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาต ตองทําคูมือใหประชาชนทราบ ทุกเรื่องที่เราเปPนผู
อนุ ญ าต และรวบรวมเปP น คู มื อ เทศบาล โดยใหทุ ก กองรวบรวมส งภายในวั น ที่ 15
กรกฎาคม 2558
4. สํานักงาน ปปช. และ ปปท. ทําโครงการที่จะใหหนวยงานราชการแสดงความ
โปรงใส เปPนการบังคับใหทุกหนวยงานตองเสนอเรื่องแสดงความโปรงใส ตองรวมกันหา
ภารกิจหลักตามตัวชี้วัด

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมี

/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๖
รองฯสุรัตน

หน.สป.
ประธาน

ประธาน

รองฯสุรัตน

เรื่องเพื่อทราบ
1. ระบบงบประมาณ E-Laas
- เรื่องการจัด ทํางบประมาณ มีหนังสือซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปi 2559 ขององคกรปกครองทองถิ่น ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ในสาระของ
หนังสือฉบับนี้ เนนวาการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปi จะตองทําในระบบ E-Laas
ซึ่งหนังสือซักซอมมีมาตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ในหนังสือไดแจงชัดเจนวาใหผูที่
ไดรับการอบรมเรื่องนี้ตองมาดําเนินการใหเขาระบบภายใน 2 สัปดาห เทศบาลฯ ก็ไดมี
เจาหนาที่เขาอบรม จึงขอนําเรียนกับที่ประชุมเพื่อทราบใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติ
ตามแนวทางดวย
- สําหรับงบประมาณ เราไดเขาตามระบบของ E-Laas ตั้งแตปiที่แลว เปPนระบบที่ใหเรา
ตองดํ า เนิ น การตั้ งแต ปi 2551 – 2552 ตอนนี้ ร ะบบงบประมาณของเราเขาใชระบบ
สมบูรณ
- เมื่อเดือนที่แลวผมไดมีโอกาสพูดคุยกับบริษัทที่จัดทําเกี่ยวกับเคานเตอรเซอรวิส ทาง
บริษัทจะนําระบบมาลงใหโดยไมมีคาใชจายใดๆ มาใหบริการใหเกี่ยวกับการชําระคาน้ํา
คาไฟ คาโทรศัพทตางๆ จึงคิดวาทางเทศบาลฯ นาจะเปPนโมเดลแรกที่ใหรับบริการแก
ประชาชน สวนรายละเอียดตางๆ ทานรองฯสุรัตนจะประสานอีกที คิดวาจะนํามาลงที่
สํานักงานเทศบาลฯ พิพิธภัณฑมีชีวิต ขอฝากกองคลังชวยดูดวย
2. สรุปขอมูลจากการลงสํารวจความพึงพอการทํางานของเทศบาลฯ
- ชวงเดือนที่ผานมา ผมไดใหมีการจัดตั้งทีมเพื่อลงสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอ
การทํางานของเทศบาลฯ รวมถึงกิจกรรมตางๆ ขอมูลที่ไดรับ คือ ชุมชนมีความพึงพอใจ
อยูในขั้นดีมาก เอกสารจะรวบรวมสงใหกับทุกกองอีกที เทาที่ผมใหเจาหนาที่รวบรวม
ปLญหาที่มีการพูดถึงมากที่สุดของทุกชุมชน ไดแก
1. การใหบริการของงานทะเบียนฯ
2. น้ําจากรถขยะ
3. การบุกรุกที่สาธารณะ
และมีขอเสนอความตองการของชุมชน ไดแก
1. พิจารณาการจัดงานที่สวนสาธารณะหนองจองคําใหนอยลง
2. เพิ่มการประชาสัมพันธขาวสารเทศบาลฯ ใหมากขึ้น
3. ออกเทศบัญญัติครัวเรือนเรื่องของบอบําบัดน้ําเสียกอนลงพื้นที่สาธารณะ
4. อยากใหเจาหนาที่พนักงานของเทศบาลฯ โดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะ ใหมี
การสวมผาป^ดจมูก และใสถุงมือ
5. อยากใหมีการทําโครงการพนักงานเขาวัด
3. ขอสรุปจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีขนส2งเทศบาลเมืองแม2ฮ2องสอน
- ผมคิดวานาจะนําเขาที่ประชุมบริหารเพื่อทราบ เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานีขนสงฯ ขอสรุปในสวนที่ทานควรรับทราบ ดังนี้
1. ยกเลิกสัญญาเชาเหมาหองสุขาในสถานีขนสงฯ ตอนแรกเราก็กังวลวาเราทํา
สัญญากับเขาแลว จะยกเลิกสัญญาไดหรือไม ปรากฏวาทางขนสงจังหวัดฯ
เขาไปดูในรายละเอียดแลว ตามสัญญาขอที่ 16 เราสามารถบอกยกเลิกได
/เขาไปดูใน...
ฝากกองชางติดตามดวย โดยทําเปPนหนังสือไปถึงผูเชา
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2. หารือกับธนารักษจังหวัดฯ ในกรณีที่เราไปหาผลประโยชนในสถานีขนสงฯ
ในหลายๆ เรื่อง วาเราจะจัดแบงผลประโยชนใหกับธนารักษอยางไรบาง ขอ
ทางกองคลังเปPนเจาของเรื่องใหดวย
3. การประสานหารือกับทางตํารวจจราจรในเรื่องแนวปฏิบัติการจัดระเบียบ
การจราจรในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน ขอฝากทางกองชางรับผิดชอบ
ดําเนินการใหดวย
4. การปรั บ สถานที่ จ อดรถโดยสารภายในจั ง หวั ด ฯ บริ เ วณหนาตลาด โดย
ตอนนี้จะมีรถเหลือไปจอดเปPนประจํานานๆ ซึ่งเราจะไมอนุญาตใหจอดแลว
โดยเราจะทําเปPนจุดผอนปรนไว
5. แนวทางการกวดขันการจอดรถหนาตลาดสด ในกรณีจอดรถในเวลาเรงดวน
โดยเราจะเห็นวามีการจอดรถซอนคัน ทําใหรถติด ตอไปนี้จะมีการตรวจจับ
โดยเจาหนาที่เทศกิจของเราและจราจร ซึ่งก็จะมีหลักปฏิบัติออกมา ก็นํา
แจงที่ประชุมใหไดรับทราบกอน
6. การจัดทําแนวปฏิบัติใหกั บผูประกอบการที่เชาสถานที่ในสถานีขนสงฯ ก็
ฝากทางกองชางในฐานะผูกํากับดูแลสถานีขนสงฯ ใหเปPนผูออกเกณฑตัวนี้
7. การไปตรวจสอบดูสภาพของหองน้ํา สภาพของบริเวณของสถานีขนสงฯ เชน
เกาอี้ นั่ งรอ ว ามี การชํ า รุ ด หรื อไม จากที่ ไปสํ า รวจคร าวๆ ก็ พบว ามี ชํ า รุ ด
คอนขางเยอะ ทางเราก็คงตองไปดําเนินการตรงนั้น
8. การใหคําแนะนํารานคาในสถานีขนสงฯ ในการจําหนายสินคาสินคา
- จากที่กลาวมานี้ ก็เปPนประเด็นที่ไดจากการประชุมจากคณะกรรมการขนสงฯ และอีก
เรื่ องหนึ่ งที่ อยากจะนํ า เรีย นกับ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ยวกั บการนํา รถเขาไปจอดในสถานีขนส ง
ขณะนี้ มีมติ จ ากที่ ป ระชุ มชั ด เจนว ารถส วนบุ คคลไมสามารถเขาไปจอดที่ ช านชาลาได
รวมถึงหนาสถานีขนสงที่มีตูเอทีเอ็มอยู ก็ไมสามารถจอดได ก็ขอฝากไวเปPนขอมูลใหกับที่
ประชุม และสุดทายจากนโยบายของทานนายกฯ มอบหมายใหผมจัดระเบียบการจราจร
ในเขตเทศบาลฯ คือ ตอไปนี้จะมีการกวดขันการจอดรถบนทางเทา หากผูใดจอดรถบน
ทางเทาจะถูกทางจราจรจับ ปรับ จึงขอนําแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ
- แนะนําพนักงานบรรจุใหมที่มารายงาน จํานวน 2 ตําแหนง คือ
1. นายอนุพงค วิรัตนาภรณ ตําแหนง เจาหนาที่เทศกิจ
2. นายสิริรัญญา มั่นใจ ตําแหนง เจาหนาที่ทะเบียน

ป^ดประชุมเวลา

๑3.00 น.
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ลงชื่อ……………………………………………………ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวทิวานันท ปLญญามูลวงษา)
เจาพนักงานธุรการ
ลงชื่อ……………………………………………………ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ อินต6ะปวง)
หัวหนาสํานักปลัด

