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บันทึกรายงานการประชุม
คณะผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหาร
ครั้งที่ 8 /2558
วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมจองคํา (ชั้น 2) สํานักงานเทศบาลเมืองแม/ฮ/องสอน
--------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1. นายปกรณ
จีนาคํา
นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
2. นายธวัชชัย
วงศวาณิชย
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
3. นายสุรัตน
สังขสุข
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
4. นายเกียรติศักดิ์
วนากมล
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
5. นายสมบูรณ
ใจเย็น
ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. นายอุทัย
สุดใหม
รองปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน/รก.ผอ.กองคลัง
7. นางสาวจันทรเพ็ญ อินต8ะปวง
หัวหนาสํานักปลัด
8. นายนคเรศ
ศรีโท
ผอ.กองชาง
9. นายประพันธ
สุธรรมมา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
10. นายชาติชาย นอยสกุล
รก.ผอ.กองการศึกษา
11. นายธงชัย
สงวนสิทธิ์
ผอ.รร.เทศบาล 1
12. นายเชิดศักดิ์ นะนิตย
ผอ.รร.เทศบาล ๒
13. นางสาวเอมอร
ลิ้มวัฒนา
รอง ผอ.ศูนย ICT
14. นายชรินทร
สินรัตน
ผจก.สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแมฮองสอน
15. นางสาวสิริกร
สมควร
พิพิธภัณฑมีชีวิต
16. นางปราณี
ศิริวุฒิ
หัวหนาฝIายพัฒนารายได
17. นายสุรศักดิ์
ศุภนิมิตกาลัญKู หัวหนาฝIายแบบแผน
18. นายวัชรินทร สุนทรพินิจ
หัวหนาฝIายโยธา
19. นายสายชล
ประเสริฐกุล หัวหนาฝIายบริการงานสาธารณสุข
แสนทวีโภคทรัพย เจาพนักงานธุรการ
20. นางดวงฤทัย
รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นางชุติมา
2. นายเกตนคร
3. นายบุญอยู

ปNญญารัตน
ธุระพันธ
เสนากุล

หัวหนาฝIายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝIายสวัสดิการสังคม
หัวหนาฝIายผังเมือง

ติดภารกิจ
ไปราชการ
ติดประชุมฯ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวทิวานันท
๒. นายวุฒิชัย

เริ่มประชุมเวลา

ปNญญามูลวงษา เจาพนักงานธุรการ
กรดคีรี
พนักงานประชาสัมพันธ

09.3๐ น.
/เริ่มประชุม...
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เนื่องจาก นายปกรณ จีนาคํา นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน ติดภารกิจ จึงมอบหมาย
ให นายธวั ช ชั ย วงศวาณิ ช ย รองนายกเทศมนตรี เ มื องแม ฮองสอน เปR น ประธานการ
ประชุมผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหารครั้งที่ 8 /๒๕๕8 ไปกอน
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๕8 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕8
ประธาน (รองฯธวัชชัย) - รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2558
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง (วาระติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผานมา)
๓.๑ ความคืบหนาเรื่องการดําเนินงานของโรงฆาสัตว (กองชาง)
ผอ.กองชาง
- ในการดําเนินงานดานแบบแปลนเรียบรอยแลวประมาณรอยละ 70 แตในชวงที่ผานมามี
งานที่เกี่ยวของกับงานเทศบัญญัติมา จึงตองดําเนินงานนั้นกอน คาดวาเดือนหนาจะแลว
เสร็จเรียบรอย
3.2 ความคืบหนาการจัดตั้งทีมสํารวจพื้นที่สาธารณะ/ ลําน้ําสาธารณะในเขตเทศบาลและ
จัดตั้งทีมงานสํารวจเสนทางประปาภูเขา (กองชาง)
- เนื่องจากงานกองชางมีเจาหนาที่ที่ดําเนินการติดงานเรงดวน และเจาหนาที่มีจํากัด จึง
ยังไมไดดําเนินการ แตเรามีขอมูลเดิมที่ไดดําเนินการแลว ก็จะไดรวบรวมเสนอขึ้นมา และ
ทางทานรองฯเกียรติศักดิ์ ก็ยังไมไดประสานขอมูลมาชัดเจนในการดําเนินการ
3.3 ความคืบหนาแบบแปลนการดําเนินการปรับปรุงเมรุเผาศพฌาปนสถาน (กองชาง/
กองสาธารณสุข)
ผอ.กองสาธารณสุข
- กองสาธารณสุขไดรับขอมูลประมาณการจากกองชาง ไดตรวจสอบและเสนอกองคลัง
เรียบรอยแลว ใหกองคลังดําเนินการตอ
3.4 ความคืบหนาเรื่องการหากรณีศึกษาเรื่องรถน้ํา (สํานักปลัด)
รองฯ สุรัตน
- ในกรณีขอ 3.4 จากการประชุมครั้งที่แลวเราพยายามหาทางออกวารถน้ําจะทําอยางไร
เพื่อใหมีทะเบียนและสามารถใชได วิธีการที่จะไดคือตองฟ[องศาลปกครอง หากจะฟ[อง
ศาลปกครองคงตองเปRนหนาที่ของนิติกร สํานักปลัดไปดําเนินการ แตทั้งนี้ทั้งนั้นคงตอง
สอบถามทานนายกฯ อีกทีวาตองการใชแนนอนหรือไม หากตองใชมีทางเดียวที่จะ
ดําเนินการได คือฟ[องศาลปกครอง
๓.5 ความคืบหนาเรื่องการสอบถามกรรมสิทธิ์พื้นที่บริเวณ อส. เพื่อขอยกเวนกรณีพิเศษ
เรื่องประปา (สํานักปลัด)
หน.สป
- ทาง อส. ไดตอบหนังสือกลับมาแลววาไมใชพื้นที่ในการดูแลของ อส. ตอนนี้ก็ยัง
ตรวจสอบไมไดวาเปRนพื้นที่ของใคร
ประธาน (รองฯธวัชชัย) - ผมเห็นหนังสือฉบับนี้แลว ปลัดฯ ไดเกษียณมาวา ถาไมใชพื้นที่ของ อส. แลวเปRนที่ของ
หนวยงานใดหรือไม เชน ปIาไม ใหทําการประสานโดยตรงจะไดรวดเร็ว
3.6 ความคืบหนาเรื่องการจัดอบรมผูประกอบการ (สํานักปลัด)
หน.สป.
- โครงการนี้ ไดดํ า เนิ นการแลวไปเมื่อวาน (4 สิงหาคม 2558) ที่ ห องประชุมดงรั ก
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
3.7 ความคืบหนาเรื่องการทําหนังสือประสานแตละชุมชนเรื่องพื้นที่วางเปลาในชุมชน
(กองคลัง)
/3.7 ความคืบหนา...
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รองปลัดฯ
รองฯสุรัตน

- ไดสงขอความ (SMS) ไปถึงประธานชุมชนทุกชุมชนแลว
- ในขอ 3.7 จากการประชุมครั้งที่แลว ตองการใหกองคลังสอบถามไปยังประธานชุมชนวา
บริเวณแปลงใดเปRนที่รกรางวางเปลาใหแจงเขามา ทางกองคลังแจงวาไดสงขอความ SMS
เขาทางโทรศัพทแลว
- ผมก็ขอแจงดวยวา พื้น ที่ว างเปลาขางบานผมก็เ ปRนที่ รกรางวางเปล า ติดกั บบานผม
เทาที่ทราบเปRนที่ของคุณบัญชาฯ ก็ขอใหเขาไปตรวจสอบใหดวย
ประธาน (รองฯธวัชชัย) - ผมวาควรทําเปRนหนังสือเขาไปที่ชุมชนอีกที ในบางครั้งบางคนอาจจะไมไดเป_ดดู และ
อาจจะไมทราบ
รองฯเกียรติศักดิ์
- เรื่องที่รกรางวางเปลา เคยมีการดําเนินการของกองชางและงานป[องกัน ใหกองคลังไป
ประสานขอขอมูลเดิมที่มีอยูแลว
3.8 ความคืบหนาเรื่องการดําเนินโครงการประปาภูเขารวมกับเรือนจํา จ.แมฮองสอน
(สํานักปลัด)
- ทาง ผบ.เรือนจําไดมาแจงวาขอเวลาดําเนินการเรื่องนี้ เนื่องจากมีปNญหาเรื่องการตรวจ
รับงานจากการซอมแซมในชวงระยะตน และทางเรือนจําไมตรวจรับงาน ไมแนใจวามี
ปNญหาเรื่องการตรวจรับหรือคุณภาพงาน พอไมไดตรวจรับงาน ทางเรือนจําก็ไมกลาใชทอ
ตัวนี้ จึงมีการทิ้งไว ทางเรือนจําบอกวาจะออกไปสํารวจ จากที่ทางเรือนจําบอกวาขอเวลา
ออกไปสํารวจผมก็ยังไมไดติดตาม และผมก็แนะนําวาใหทําหนังสือแจงเปRนทางการไปถึง
หนวยงานที่จัดซื้อจัดจางวาไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดแลว
รองฯสุรัตน
- ขอเพิ่มเติมสอบถามในเรื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
1. ขอสอบถามกองสาธารณสุ ข เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งแมลง ว าตอนนี้ มี การดํ า เนิ น การแกไข
อยางไรบาง
ผอ.กองสาธารณสุข
- ผมไดใหเจาหนาที่เขาไปพนหมอกควัน พบวาจํานวนแมลงสาบลดลง แมคาในตลาดก็
พอใจ ตอนนี้ทางกองฯ ก็ดําเนินการพนอยูอาทิตยละ 2 วัน และเพิ่มเติมเรื่องใชน้ําประปา
ไลน้ําเสีย ผมไดใหกองสาธารณสุขไปสํารวจแลว จะดําเนินการใหโดยเปลี่ยนทอเอาดานที่
เจาะอยูดานบน เพื่อใหน้ําดีไลน้ําเสีย
รองฯสุรัตน
2. การตีเสนแบงในตลาด เนื่องจากเสนเดิมจาง ไดดําเนินการแลวหรือยัง เราก็กําลังจะ
ดําเนินการโครงการตลาดสดนาซื้อดวย
รองฯธวัชชัย (ประธาน) - เรื่องการระบายน้ําในตลาด ทาง พช. มีหนังสือบันทึกแจงไปทุกกองวาแตละชุมชนมี
ปNญหาอะไร และใหทุกกองดํ าเนินการแกไขปNญหา ครั้งที่ แลวผมไดไปร วมประชุมของ
ชุมชนกลางเวียง และมีปNญหาของชุมชนคือ รองระบายน้ําที่ตึกไทยเสรี ชาวบานรองขอมา
วาไมไดรับการแกไขสักที
ผอ.กองสาธารณสุข
- ปNญหานี้มีมานานแลว ไมใชเฉพาะตึกของไทยเสรี แตจะเปRนทั้งรอบตลาด รวมถึงตลอด
แนวดานหลังโรงรับจํานํา แบบแปลนเดิมยังมีรางระบายน้ําดานหลังตึก ตึกไทยเสรีก็มีราง
ระบายน้ํา แตเปRนรางระบายน้ําขนาดเล็ก ทางเทศบาลฯ จึงไปสรางรางระบายน้ําเพิ่มดาน
อาคารไทยเสรีตลอดทั้งแนว จริงๆ แลวผูอาศัยไมมีสิทธิ์ที่จะแบงแตละคูหา แตเจาของ
แตละหองบอกวาป[องกันขโมย ที่สําคัญคือ ไปป_ดทับรางระบายน้ํา เพราะฉะนั้นในการไป
ขุดรางระบายน้ําหรือลอกน้ําเสียทําคอนขางลําบาก ตรงนี้คือปNญหาหนึ่งในทางปฏิบัติ
/แตละหอง...
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ประธาน (รองฯธวัชชัย) - กองสาธารณสุขไดรับหนังสือฉบับนั้น ในเรื่องนี้ใหชวยบันทึกถึงปNญหา รายงานนายกฯ
เพื่อนายกฯ จะไดทราบถึงปNญหาและแกไขปNญหาตอไป
รองฯสุรัตน
- 3. เรื่อง พรบ.อํานวยความสะดวกแกประชาชน
หน.สป.
- ในสวนของการดําเนินงาน สํานักปลัดไดตั้งคณะกรรมาร โดยมีทานปลัดฯ เปRนประธาน
ผอ.แตละกองเปRนคณะทํางาน ตอนนี้อยูระหวางการรวบรวม ทางสวนกลางจัดทําขอมูล
กลางมาใหเรา และใหเราเลือกแปลงเอาในสวนของภารกิจที่เรามีอยู ตอนนี้อยูในขั้นการ
รวบรวม และตรวจสอบอักษร คาดวาจะแลวเสร็จภายในอาทิตยนี้
ปลัดเทศบาลฯ
- เรื่อง พรบ.อํานวยความสะดวก กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติจริงๆ แลวตองแลวเสร็จกอน
21 กรกฎาคม 2558 ตอนนี้เราลาชา ก็ขอใหทุกกองเรงดําเนินการ
รองฯสุรัตน
- ขอสอบถามเพิ่มเติม รายงานการประชุมหนาที่ 13
1. เรื่องการยกเลิกสัญญาเชาเหมาหองสุขาสถานีขนสง ไมทราบวาตอนนี้เราได
ทําหนังสือแจงยกเลิกไปหรือยัง
2. เรื่ องการหารือกั บทางธนารั กษ ที่ ขอกองคลังเปRน เจาภาพในการหารือ ไม
ทราบวาไดดําเนินการหรือยัง ก็นาจะนําเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบรวมกัน
ผอ.กองชาง
- ทางกองชางยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากกองชางไมมีขอมูลรายละเอียด รวมถึงสัญญา
เชา หรือสามารถทําหนังสือถึงผูเชาไดเลย
รองฯสุรัตน
- ใหทํ าแจงไปถึงผู เชา และหากผูเช ามีขอขัด ของประการใด ใหสามารถมาสอบถามที่
สํานักงานเทศบาลฯ ได หากไมมาติดตอ ถือวาทานไมขัดของ ทางเราจะไดบริการจัดการ
ตอไปได
- สําหรับเรื่องการหารือกับทางธนารักษ ก็ในกรณีเมื่อไดผลประโยชนมา จากการเชาพื้นที่
แลวตองมีการแบงผลประโยชนใหกับธนารักษอยางไร ไดมอบใหกองคลังเปRนเจาของเรื่อง
ในการปรึกษากับธนารักษ
ปลัดเทศบาลฯ
- ผมเห็นวา ทรัพยสินตางๆ ที่ไดรับโอนมาใหเราแลว เสมือนเปRนทรัพยสินของเรา เมื่อ
เปRนทรัพยสินของเราแลว เราสามารถใชระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยการหา
ผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได แตหากหลักการปฏิบัติของเราผิดอยางไร
ทางธนารักษก็ตองบอกเรามา
ประธาน
- วั น จั น ทรนี้ ผมจะขอเชิ ญ ท านธนารั ก ษมาปรึ ก ษา ว าเราจะดํ า เนิ น การแนวนี้
ทางธนารักษจะมีคําแนะนําอยางไรบาง
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ปNญหาอุปสรรคในรอบเดือนที่ผานมา
๔.๑ กองการศึกษา

ผอ.รร.ท 1

โรงเรียนเทศบาล ๑
- ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ทาง รร.ท.1 ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. วันที่ 1 นํานักเรียนรวมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ณ รร.หองสอนฯ
2. วันที่ 8 อบรมโครงการลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. วันที่ 9 – 24 นํานักเรียนไปแลกเปลี่ยนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. วันที่ 13 – 22 ทาง ร.ศรีสังวาลยไปใหบริการทันตกรรมที่โรงเรียนฯ
5. วันที่ 16 – 18 นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะที่ จ.แพร นักเรียนที่ไดรับรางวัล
วันที่ 16
18...
และไดไปแขงขันตอระดับประเทศ ก็ไดรายงานผานกองการศึ/5.
กษาใหผู
บริห- าร
ทราบแลว
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รองฯธวัชชัย

6. วันที่ 23 นําตัวแทนนักเรียนรวมหลอเทียนพรรษาที่วัดหัวเวียง
7. วันที่ 24 รวมปลูกปIา “ลานกลา มหามงคล เฉลิมพระชนมสมเด็จพระเทพฯ”
ที่วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม และสงตัวแทนนักเรียนเขา
รวมการประกาดกิจกรรม “สงคราขยับขา” ซึ่ง อบจ.แมฮองสอน เปRนเจาภาพ
เราไดเปRนตัวแทนระดับอําเภอเขาแขงขันระดับจังหวัดตอไป
8. วันที่ 29 ไดสงนักเรียนเขารวมแขงขัน โครงการ to be number one เรา
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เยาวชนตนแบบเกงและดี to be number
one idol ระดับจังหวัด และไดเขาแขงขันตอระดับภาค และการนําเสนอ
สถานศึกษาที่จัดโครงการ to be number one เราไดรับรางวัลชนะเลิศก็ไดไป
แขงขันตอระดับภาคเชนกัน และในวันนี้ทางโรงเรียนฯ จัดกิจกรรมสัปดาห
หองสมุดและวันภาษาไทย ก็ไดรับเกียรติจากผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ไปให
กําลังใจนักเรียน
9. วันที่ 29 – 1 สิงหาคม นักเรียนชั้น ม.1 เขารวมปฏิบัติธรรมที่วัดปIาบานใหม
10. วันที่ 31 นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมแหเทียนพรรษาของเทศบาลฯ
- เมื่อวานที่ผานมา (4 สิงหาคม 2558) มีตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดฯ ตัวแทนตํารวจ
และตัวแทนผูประสานงานระดับภาคงานควบคุมการปฏิบัติตามที่ คสช. ประกาศ นาย
มนตรี เกษมสุข ไดมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องการหามดื่มสุราและจําหนายสุราในสถานศึกษา
และรอบสถานสถานศึกษา ไดรับคําแนะนําวาโรงเรียนควรจะมีคําสั่งภายในเวลาอบรม
หนาเสาธงตองแจงใหนักเรียนทราบวาหามดื่มสุราและสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและรอบ
สถานศึกษา 300 เมตร ทาง รร. ควรมีขอมูลไววามีการจําหนายสุราที่ใดบาง และรายงาน
ไปที่สาธารณสุขและผูเกี่ยวของ ก็จะมีการดําเนินการขั้นตอไป
- และวานนี้ (4 สิงหาคม 2558) มีตัวแทนจาก รร.เทศบาลแมลานอย ไดมาดูงานเรื่อง
โรงเรียนเปRนฐานและการทําแผนของโรงเรียนฯ
- ในเดือนสิงหาคม รร.มีแผนการดําเนินงาน ดังน
1. สงตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันกีฬาสวนภูมิภาค
2. วันที่ 7 ตัวแทนนักเรียนเขากิจกรรมวันรพี ที่ศาลากลางจ.แมฮองสอน
3. วันที่ 5 – 6 และ 10 นักเรียนชั้น ม.1 – 6 สอบกลางภาค
4. วันที่ 13 – 19 เทศบาลไหลป_น สาธารณรัฐประชาชนจีน จะสงตัวแทนมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 16 คน
5. วันที่ 18 รร.จัดงานวันวิทยาศาสตร
6. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจะสงตัวแทนเขามาประเมินการจัดทํา
แผนของกองการศึ กษาของโรงเรียน และโรงเรียนเปR นฐานของทองถิ่น SALD
โดยจะมาในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ซึ่ง อบจ.เปRนเจาภาพ ยังไมไดแจง
กําหนดการที่แนชัดมา
- ปNญหาอุปสรรคของโรงเรียนที่ผานมา ก็แกปNญหาไปได จะมีเรื่องขออนุเคราะห
กองชางเกี่ย วกับ กัน สาดอาคาร 1 ใกลหลุ ดตกลงมา อาจตองรื้ อกัน สาด หาก
ลมพัด ฝนตกมา เกรงวาจะตกลงมาใสเด็กนักเรียน
- ขอเพิ่มเติมวา ในกรณีที่มีเด็กนักเรียนไดรับรางวัลตางๆ ใหทางโรงเรียนทําเสนอเปRน
/รองฯ ธวัชชัยฯ...
กระดาษเสนอใหที่ประชุมไดทราบดวย สวนหนังสือที่ทําเสนอแจงนายกฯ ใหทําตามลําดับ
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และหากเปRนเรื่องเรงดวน หรืออันตราย ใหประสานโดยตรงดวยตนเองกอน และคอยทํา
หนังสือตามมา หากทําหนังสือมาอาจลาชา
ผอ.รร.ท.2

รอง ผอ.ศูนย ICT

คุณสิริกรฯ

โรงเรียนเทศบาล ๒
- เดือนกรกฎาคม มีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนไดดําเนินการ ดังนี้
1. กิจกรรมสงนักเรียนและผลงานเขารวมแขงขันจัดนิทรรศการฯ ที่ จ.แพร
โดยสง 5 รายการ ก็ไดรับรางวัล 4 รายการ
2. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดจองกลาง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
- เดือนสิงหาคม มีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมวันแมแหงชาติ โดยโรงเรียนฯ กําหนดจัดวันที่ 11 สิงหาคม 2558
2. โครงการอนุบาลเดยแคมปv จัดในวันเสาร ที่ 19 สิงหาคม 2558
ICT
- ผลการดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม มีดังนี้
1. มีการอบรม 3 หลักสูตร ไดแก
- อบรมการออกแบบจัดทําเว็บไซตดวย CMS Joomla
- อบรมการออกแบบสื่อสิ่งพิมพธุรกิจ
- อบรมการบริหารโครงการดวย Microsoft Project
2. ในสวนของงานบริการวิชาการ มีการอบรมใหกับกลุมเยาวชน คลินิกไอที ใหคําปรึกษา
ดานไอทีหรือเทคโนโลยี การใชงานคอมพิวเตอรตางๆ
3. มีการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เชน ป[ายไวนิล สื่อสิ่งพิมพ ใบปลิวสงทางระบบ
e-office ผานทาง social media ตางๆ
- แผนการดําเนินงานในเดือนสิงหาคม มีการอบรม 4 หลักสูตร
1. การใชงานสรางสื่อการเรียนการสอน
2. การใชงาน Microsoft excel ขั้นสูง
3. การใชงาน Microsoft power point
4. การสรางงาน Animation 2 มิติ
พิพิธภัณฑBมีชีวิต
- การดํ า เนิ น งานในเดื อนกรกฎาคม ที่ ผ านมาของศู น ยประสานงานพิ พิ ธ ภั ณฑมี ชี วิ ต
มีคณะมาเยี่ยมชมศูนยฯ จํานวน 4 คณะ มีการจําหนายเสื้อที่ระลึก จํานวน 8 ตัว
- แผนการดําเนินงานในเดือนสิงหาคม ไดแก
1. การเผยแพรเสนทางทองเที่ยวในพื้นที่พิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแมฮองสอน
2. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแมฮองสอน
3. กิจกรรม แช8ะแลวแชร ที่นี่พิพิธภัณฑชีวิตเมืองแมฮองสอน
4. การประชาสัมพันธ แนะนําพิพิธภัณฑชีวิตเมืองแมฮองสอนผานสื่อออนไลน
5. กิจกรรมประชาสัมพันธเกี่ยวกับรถนําเที่ยว

กองการศึกษา
/กองการศึกษา...
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รก.ผอ.กองการศึกษา

รก.ผอ.กองคลัง

ปลัดเทศบาลฯ
รก.ผอ.กองคลัง
ผอ.กองชาง

รองฯสุรัตน

- 1. ในชวงเดือนกรกฎาคมที่ไดดําเนินการไป คือ ประเพณีแหเทียนพรรษา ก็ไดรับความ
รวมมือจากหลายฝIาย ปNญหาอุปสรรค คือ ชวงการจัดงานดังกลาวเปRนชวงหยุดยาว ใน
สวนของสํานักงานเทศบาลฯ มีผูมารวมงานนอย
2. กิจกรรมที่กําลังจะดําเนินการในเดือนตุลาคม คือ ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ซึ่งป•นี้
กําหนดการคราวๆ งานปอยเหลินป•นี้ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2558 และวันที่ 25 เปRนวัน
แหจองพารา วันที่ 27 ตักบาตรเทโว และป_ดเทศบาลปอยก‚อยจ8อดวันที่ 4 พฤศจิกายน
2558 รายละเอียดของงานกองการศึกษากําลังวางแผน ซี่งก็เปRนงานประจําป•ที่สําคัญงาน
หนึ่ ง ทางกองการศึ ก ษาคงตองขอความร วมมื อ จากหลายๆหน วยงาน กิ จ กรรมที่ จ ะ
ดํา เนิน การต อ คือ การจั ด กิจ กรรมถนนคนเดิน ที่ จะเริ่ มทํ าในเดื อนตุ ล าคมและเดื อน
กันยายนก็จะจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ
๔.2 กองคลัง
- รายงานสถานะทางการคลั งในป• งบ 2558 ของป• 2558 มี การประมาณการรายรั บ
114,650,000 บาท ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม รับจริง 102,720,656.60 บาท คาดวาจะ
ไดรั บ อี ก 2 เดื อ นประมาณ 10,161,490 บาท รวมทั้ ง ป• ค าดว าจะไดรั บ จริ ง
112,882,146.60 บาท โดยประมาณหากตัวเลขเปRนไปตามนี้ จะมีรายไดรับจริงต่ํากวา
ประมาณการ จํานวน 1,767,853.40 บาท
- เรื่องการกอหนี้ผูกพันนาจะมีการกอหนี้ไดทันทุกโครงการ
- ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ขอใหฝIายบัญชีของกองคลัง ทําสรุปขอมูลยอดรับจริงและยอด
จ ายจริ ง ที่ ใ กลเคี ย งความจริ ง ที่ สุ ด และแต ละกองก็ ต องรี บ สรุ ป รายจ ายที่ ค างอยู ให
เรียบรอย ทุกกองตองชวยกันทําและฝIายบัญชี กองคลังจะไดรวบรวม
- ขอใหทุกกองทําการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558
๔.3 กองชาง
- ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา กองชางไดมีการดําเนินการ ดังนี้
ฝIายแบบแผน ชวงที่ผานมาทํารายละเอียดแบบแปลนงานที่คางอยู งานตามเทศบัญญัติ
บางงานก็อยูในการกอสราง บางงานก็อยูในสวนการจัดซื้อจัดจาง ก็ไดเสนอผูบริหารเปRน
ระยะๆ ตอเนื่อง
ฝIายโยธา การสนับสนุนการจัดงานประเพณี และกิจกรรมของเทศบาลฯ รวมทั้งของ
จังหวัดฯ ที่กําลังดําเนินการอยู คือ งาน Bike for MOM ที่ตอจากกิจกรรมงานวันแม 12
สิงหาคม 2558
งานสวนฯ เตรียมไมดอกไมประดับตกแตง ชวงนี้ฝนตกหนัก สงผลใหกลาไมเสียหายเยอะ
ก็พยายามปรับปรุง เพื่อใหทันตกแตงในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
- ขอเพิ่มเติมในสวนของกองชาง คือ เรื่องการจัดซื้อพันธุไมของงานสวน ในบางครั้งที่
จัดซื้อไปนั้น ไมไดตามระยะที่ขอไป ซึ่งอาจจะสงผลใหการเพาะ ผลผลิตงานชาไปดวย
ก็ขอฝากสวนที่เกี่ยวของในหนวยงานการจัดซื้อจัดจางใหเรงใหดวย
- ไดรับขอมูลมาวา ถนนปางลอนิคม เสนผานหนาวัดไฟฟ[าไมคอยสวาง ฝาก ผอ.กองชาง
ชวยสอบถามขอมูลใหดวย
- การจัดระเบียบจราจร ขอนําเรียนความกาวหนาใหที่ประชุมไดทราบ ดังนี้
1. การจัดพื้นที่การจราจรหนาตลาดสด จะมีชวงเชาและชวงเย็น ในชวงเชาจะมี
รถจักรยานยนตรับจาง ซึ่งเรากําหนดจุดจอดใหเปRนชวงๆ ปNจจุบันมีรถจักรยานยนตสวน
/1. การจัดพื้นที่...
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รองฯธวัชชัย
ผอ.กองสาธารณสุข

ประธาน

บุคคลมาแยงพื้นที่จอด ทําใหรถรับจางไมมีที่จอด ซึ่งตอนนี้ผมก็ไดรับทราบปNญหาแลว
และกําลังดําเนินการแกไขอยู ในสวนของรถยนต รถยนตสวนบุคคลของแมคา พอคาที่
ประกอบการในตลาดจอดคางคืนก็มีจํานวนมากพอสมควร ตอนนี้กําลังหาลูทางในการ
แกปNญหาอยู สวนรถเหลือง เดิมจะจอดซอนคัน ไมเปRนระเบียบ ณ ตอนนี้ไดจัดระเบียบ
การจอดใหรถเหลืองอยางเปRนระเบียบแลว โดยวิธีการคือ รถเหลืองทุกคันจะเขาไปจอดที่
สถานีขนสง และกอนที่จะออกจากสถานีขนสงครึ่งชั่วโมงจะมาจอดชั่วคราวในที่ที่เราจัด
ใหหนาตลาดสด
2. เสนทางหนาตลาดสด ในช วงเชาตั้ งแตเวลา 06.00 – 09.00 น. จะมี การ
ทดลองเดิ น รถทางเดีย ว เช นเดี ยวกั บตอนเย็ นตั้ งแต เวลา 16.00 – 19.00 น. เพื่อลด
ปNญหารถติด
3. ภายในบริเวณสถานีขนสงฯ ไมอนุญาตใหรถสวนบุคคลเขาไปจอดในสถานี
ขนสง รวมถึงหนาสถานีฯ ใหจอดเฉพาะที่จอดรถที่จัดไวใหเทานั้น เรื่องนี้เราไดประสาน
กับทางตํารวจจราจรไวแลว หากมีผูไมปฏิบัติตามกฎที่วางไว จะมีการออกใบสั่งใหกับรถ
ดังกลาว
- ภาระงานของกองชางที่ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ ใหไปดูแล ขอรายงาน ดังนี้
1. การเคหะ ในเรื่องของการเก็บคาเชา ปNจจุบันมีผูคางคาเชา จํานวน 23 ราย
เปRนเงินจํานวน 146,232.50 บาท ทางผมรวมกับกองคลัง ฝIายพัฒนารายไดชวยกันออก
พบปะผูเชาทุกราย ปรากฏวา ณ ตอนนี้มีผูมาชําระแลว 20 ราย โดยบางรายคางชําระไว
นานก็ มี ก ารขอผ อนชํ า ระบาง ตอนนี้ เ ทศบาลฯ เราไดรั บ เงิ น เขามาแลว จํ า นวน
95,236.75 บาท ยังคางอยู 59,109.75 บาท จากนี้คงตองขอฝากกองคลังชวยปรับสัญญา
เชาใหเปRนปNจจุบัน เราจะไดประสานเก็บคาเชาไดงาย และตอไปคงตองเรียกเก็บคาเชาทุก
เดือนใหครบ จะไดนําสงการเคหะตอไป ที่กลาวมานี้เปRนความกาวหนาเกี่ยวกับการเคหะ
ใหกับที่ประชุมไดทราบ
2. ในเรื่องของสถานีขนสงที่อยากฝาก ผอ.ไป คือ
- ประตูมวนที่เคยชํารุด ไดชํารุดอีกแลว
- หลังคาหลบที่อยูในสถานีฯ น8 อตบางตัวหลุด เวลามีลมพัด ทําใหฝน
สาดเขา เกรงวาจะหลุดตกลงมา ขอกองชางดูแลซอมแซมใหดวย
- เกาอี้เหล็กที่ทําดวยเหล็ก ที่อยูในสถานีขนสง 2 ตัว พอใชงานไป น8อต
บางตัวหลุด จึงขอฝากกองชางซอมใหดวย จะไดใชงานตอไป
- ขอฝากกองชาง เพิ่มเติมอิฐบล็อกพื้นที่บริเวณที่จอดรถในสํานักงานเทศบาลฯ ใหดวย
เนื่องจากบางคันจอดไมชิดขอบ และตองหลบกันแลวลงไปเหยียบพื้นหญา และเวลาฝน
ตกก็สงผลใหพื้นที่แฉะ
- จากที่รองฯ สุรัตนกลาวเกี่ยวกับงานเทศกิจ กองสาธารณสุขมีลูกจางรายวันที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานเทศกิจอยู 2 คน เรียกวาชุดเฉพาะกิจ ตอนแรกตั้งไวที่งานกองสาธารณสุข
ปNจจุบันมีตําแหนงเทศกิจ สังกัดสํานักปลัดแลว คิดวาควรจะไปอยูที่สํานักปลัด เพื่อเปRน
ทีมของเทศกิจตอไป
- ตามโครงสรางตําแหนงเทศกิจอยูที่สํานักปลัด แตเมื่อกอนเราไมมีตําแหนงเทศกิจ จึง
ตองอาศัย พรบ.สาธารณสุขใหมีชุดเฉพาะกิจขึ้นมา ตอนนี้โครงสรางมีเทศกิ/ประธาน...
จแลว ซึ่งจะดู
ในเรื่องของกรอบการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบ แตขอใหมีการบูรณาการ
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รวมกับกองสาธารณสุข จะไดขับเคลื่อนในเรื่องของ พรบ.รักษาความสะอาด พรบ.ความ
เปRนระเบียบเรียบรอยดวย
๔.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.กองสาธารณสุข
- มีกิจกรรมที่จะดําเนินการในเดือนสิงหาคม ดังนี้
1. วันที่ 4 อบรมผูประกอบการ ที่วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
2. วันที่ 10 – 14 กิจกรรมยอยในโครงการสุขาภิบาลรานอาหาร เปRนการตรวจ
ประเมินรานอาหาร แผงลอย น้ํามันทอดซ้ํา
3. วั น ที่ 15 – 17 กิ จ กรรมโครงการป[ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เด็ กและป[ องกั น การ
ตั้งครรภในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
4. วันที่ 18 ประชุมคณะกรรมการผูออกกําลังกาย
5. วันที่ 21 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
6. วันที่ 24 – 27 กิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพ มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 6 ชุมชน และใหความรูดานสุขภาพตางๆ
7. วันที่ 28 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งจัดทําทุกๆ ศุกรสิ้นเดือน และ
โครงการอนามัยแมและเด็ก อบรมผูปกครองและและครูพี่เลี้ยง
รองฯเกียรติศักดิ์
- ขอสอบถามท านนายกฯ ที่ ท านนายกฯ มอบหมายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งโรงเรี ย นผู สู ง อายุ
เบื้ อ งตนอยากจะขอประชุ ม ตั ว แทนที่ ไ ปร วมศึ ก ษาดู ง านและหน วยงานที่ เ กี่ ย วของ
เพื่อที่จะหาแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุที่เหมาะกับพื้นที่ของเรา งานนี้เปRนงานที่
คาบเกี่ยวระหวางงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด และกองสาธารณสุข จึงอยากสอบถาม
แนวทาง หรื อ นโยบายที่ ชั ด เจนของท านนายกฯ ว าจะดํ า เนิ น การตอนนี้ ห รื อ เริ่ ม
งบประมาณใหม
ประธาน
- ในเรื่ อ งของโครงการ ตั ว แบบคงเปR น ของสํ า นั ก ปลั ด น าจะเปR น โครงการของ
ป•งบประมาณ 2559 จะไดมี การเตรี ยมความพรอมตางๆ ในส วนของกองสาธารณสุ ข
กิจกรรมตางๆ ไดทําไวเดิมๆ อยูแลว แตเราจะนํามาทําเปRนภาพรวม ผมมองวาถาจะเรา
ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมผูสูงอายุนาจะเกี่ยวของกับทุกกอง ทั้งกองการศึกษา เรื่อง
ประเพณี วัฒนธรรม กองสาธารณสุข เรื่องการดูแลสุขภาพ เปRนการบูรณาการรวมกัน
- มี เ รื่ อ งตกหล นของกองคลั ง 1 เรื่ อ ง ฝากหั ว หนาฝI า ยพั ฒ นารายไดตามใหดวย
เรื่องแผนที่ โดยสํ านักปลัดนํ าขอมูลน้ํ าบอและทอทางไปใหงานแผนที่ภาษี เพื่อใหคุ ณ
กฤษณะฯ ทําแผนที่จุดน้ําบอและทอทาง เพื่อเปRนแหลงน้ําสํารอง โดยใหทําติดไวที่แตละ
ชุมชน ที่กองสาธารณสุข และที่กองชาง ฝากหัวหนาฝIายงานพัฒนารายไดตามใหดวย
หน.ฝIายบริการงาน สส - ขอเพิ่ ม เติ ม ของกองสาธารณสุ ข เมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ ผ านมา กอง
สาธารณสุขไดมีการจัดประชุมคณะทํางานโครงการตลาดสดนาซื้อ ซึ่งไดมีกําหนดกิจกรรม
ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งก็ตองรบกวน รร.ท.1 ในเรื่องการเดินขบวนรณรงค สวน
กิจกรรมในที่ประชุมก็ยังคงรูปแบบเดิม

4.5 สํานักปลัด

/4.5 สํานักปลัด...
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หน.สป

ประธาน

- ชวงที่ผานมา งานของสํานักปลัดก็เตรียมการเกี่ยวกับงบประมาณ ตอนนี้ก็เรียบรอย
เบื้องตนก็ไดสงไปใหแตละกองตรวจสอบแลว หากมีรายการอะไรแกไขก็ใหสงกลับมาแกที่
สํานักปลัด
- จะมีการประชุมสภาฯ ในรอบหลักการวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. และไม
เกินวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เปRนการลงมติ
- เรื่องคูมือประชาชน ที่ไดเกริ่นไปขางตน ตอนนี้ไดสําเนาใหทุกกองแลว และขอความ
รวมมือทุกกองตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
- ฝากเรื่องสํานักปลัด ในป• 2559 เรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลฯ
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ อยากใหดําเนินการในตนป•งบประมาณ และเรื่องเครื่องราชฯ
ของแตละคน ใหตามใหดวย รวมถึงเรื่องสวัสดิการตางๆ

4.6 สถานธนานุบาล
ผจก.สถานธนานุบาลฯ - ขอแจงเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เนื่องจากมีเหตุภัยแลง ฝนทิ้งชวงเปRนเวลานาน ในพื้นที่ทั่วประเทศ สงผลใหประชาชน
ไดรั บ ความเดื อ ดรอน โดยเฉพาะผู ประกอบอาชี พ ดานการเกษตร รั ฐ บาลจึ ง ใหทุ ก
หนวยงานดําเนินการชวยเหลือเกี่ยวกับปNญหาเรื่องนี้ ทางคณะกรรมการสถานธนานุบาล
องคกรปกครองส วนทองถิ่ น จึ ง มี ม ติ ใหมี ก ารปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ ช วยเหลื อ ผู
ประกอบอาชีพดานการเกษตรและประชาขนทั่วไปที่ไดรับผลกระทบวิกฤตภัยแลง และ
สนองนโยบายรัฐบาล โดยลดอัตราดอกเบี้ยในหวงระยะเวลา 2 เดือน ระหวางวันที่ 1
สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 ดังนี้
- เงิ น ตนไมเกิ น 5,000 บาท คิ ดดอกเบี้ ย รอยละ 0.25 บาท/เดือน ยกเวน
ทรัพยจํานําที่เปRนพวกเบ็ดเตล็ด เครื่องมือเพื่อการเกษตร ไมคิดดอกเบี้ย
- เงินตน 5,000 บาทขึ้นไป คิดดอกเบี้ยรอยละ 1 บาท/เดือน
- ขอรายงานผลการดําเนินงานของสถานธนานุบาลในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา
- มีการรับจํานํา 1,585 ราย จํานวน 11,315,300 บาท
- ไถถอน 1,512 ราย จํานวน 11,292,800 บาท
- ดอกเบี้ยที่ไดจากการรับจํานําในเดือนกรกฎาคม จํานวน 568,989.50 บาท –
ไดกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด จํานวน 77,905 บาท
รวมทั้ ง สิ้ น ไดรั บ ทั้ ง หมด จํ า นวน 646,894.50 บาท และมี ค าใชจ าย
สาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงคาดอกเบี้ยธนาคาร เปRนเงิน 282,882.68 บาท เมื่อ
หักรายจายแลว มีรายได จํานวน 364,011.82 บาท
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อทราบ
- ไมมี

/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ
- แนะนําพนักงานบรรจุใหมที่มารายงาน จํานวน 2 ตําแหนง คือ
1. นางปณตพร สมจิตต ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ (กองสาธารณสุข)
2. นางกนกรัตน กาทองทุง ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ (สํานักปลัด)

ป_ดประชุมเวลา

๑2.45 น.
ลงชื่อ……………………………………………………ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวทิวานันท ปNญญามูลวงษา)
เจาพนักงานธุรการ
ลงชื่อ……………………………………………………ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ อินต8ะปวง)
หัวหนาสํานักปลัด

