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บันทึกรายงานการประชุม
คณะผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหาร
ครั้งที่ 9 /2558
วันพุธที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมจองคํา (ชั้น 2) สํานักงานเทศบาลเมืองแม0ฮ0องสอน
--------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1. นายปกรณ
จีนาคํา
นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
2. นายสุรัตน
สังขสุข
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
3. นายเกียรติศักดิ์
วนากมล
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. นายชรินทร
สินรัตน
ผจก.สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแมฮองสอน
13. นายเกตนคร ธุระพันธ
หัวหนาฝBายสวัสดิการสังคม
14. นายสุรศักดิ์
ศุภนิมิตกาลัญDู หัวหนาฝBายแบบแผน
15. นายวัชรินทร
สุนทรพินิจ
หัวหนาฝBายโยธา
16. นายบุญอยู
เสนากุล
หัวหนาฝBายผังเมือง
17. นายสายชล
ประเสริฐกุล หัวหนาฝBายบริการงานสาธารณสุข
18. นางดวงฤทัย
แสนทวีโภคทรัพย เจาพนักงานธุรการ
รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นางชุติมา
2. นางปราณี
3. นายโยธิน
4. นางสาวสิริกร

ปHญญารัตน
ศิริวุฒิ
บุญเฉลย
สมควร

หัวหนาฝBายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝBายพัฒนารายได
ผอ.ศูนย ICT
พิพิธภัณฑมีชีวิต

ไปราชการ
ไปราชการ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวทิวานันท
เริ่มประชุมเวลา

ปHญญามูลวงษา เจาพนักงานธุรการ

09.3๐ น.
โดยมี นายปกรณ จีนาคํา นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน เปQนประธานการประชุม
ผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหารครั้งที่ 9 /๒๕๕8
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ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
รองฯสุรัตน

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ในวันเสารที่ 5 กันยายน 2558 จะมีกิจกรรมเทศบาลสัญจร โดยสถานที่เปลี่ยนจากลาน
กีฬาตานยาเสพติด ชุมชนกาดเกา เปลี่ยนเปQนวัดก้ํากอ ขอเชิญทุกกองรวมดวย
- จากที่ทานนายกฯ มอบหมายใหผมไปรวมประชุมแทน เรื่องคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
อยากจะขอนําเรียนใหทานไดรับทราบ เรื่องของการจัดรูปที่ดินเปQนงานของทางโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด จะขอนําเรียนในรายละเอียดของโครงการ ทางโยธาฯ จะไปดูที่ดินใน
เขตทองที่จังหวัด ที่มีชาวบานครอบครอบจํานวนมากและรูปที่ดินไมสวย หรือเปQนที่ดิน
ตาบอด ทางโยธาฯ จะกําหนดพื้นที่ตรงนั้นเปQนพื้นที่จัดรูปที่ดิน และทางเทศบาลฯ ก็ไป
เปQนกรรมการพิจารณารวมดวย โดยเมื่อเขาสูการจัดรูปที่ดินแลว ที่ดินผืนนั้นก็จะมีขอดี
ดังนี้ 1. มีราคาสูงขึ้น
2. ทําใหรูปที่ดินสวยขึ้น
3. รูปที่ดินที่จัดแลว สามารถเอามาทําธุรกิจไดดีขึ้น
4. สาธารณูปโภคเขาถึงรูปที่ดินที่ไดจัดแลวทั้งหมด
5. เจาของที่ดินไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕8 วันพุธที่ 5 สิงหาคม ๒๕๕8
- รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2558

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง (วาระติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผานมา)
๓.๑ ความคืบหนาเรื่องการดําเนินงานของโรงฆาสัตว (กองชาง)
- เรื่องแบบแปลนเรียบรอยแลว ก็จะเสนอเพื่อพิจารณาตอไป
3.2 ความคืบหนาการจัดตั้งทีมสํารวจพื้นที่สาธารณะ/ ลําน้ําสาธารณะในเขตเทศบาลและ
จัดตั้งทีมงานสํารวจเสนทางประปาภูเขา (กองชาง)
- เรื่องประปาภูเขา จากการประชุมครั้งที่แลว ทานรองฯเกียรติศักดิ์บอกใหชะลอกอน
เนื่องจากทางเรือนจํายังไมแนใจ จึงยังไมไดดําเนินการตอ สวนเรื่องการจัดที่สาธารณะไม
แนใจวารายละเอียดของเจาของที่อยูที่กองคลังหรือไม ผมจึงยังไมแนใจวาพื้นที่ใดบาง
กําหนดเปQนพื้นที่สาธารณะ
- มอบ ผอ.กองชาง ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อสํารวจพื้นที่สาธารณะ และตั้งนิติกรรวมดวย
3.3 ความคืบหนาเรื่องการดําเนินการปรับปรุงเมรุเผาศพฌาปนสถาน (กองคลัง)
- ตอนนี้ประกาศสรรหาผูรับจางแลว แตโครงการนี้เปQนโครงการที่ตั้งจายจากเงินรายได
โดยสถานการณคลังของเรา จากที่ผมแจงที่ประชุมไปครั้งที่แลวคาดวาสิ้นเดือนกันยายน
เราจะมีงบประมาณรายไดขาดไป 1,767,000 บาท ซึ่งจะมีผลกระทบกับโครงการนี้ ใน
ประกาศเราก็ไดเขียนเงื่อนไขแจงผูรับจางทราบตั้งแตขายซองแลว ตอนนี้ไดผูรับจางแลว
แตเมื่อจะเรียกมาทําสัญญาเราตองตรวจสอบรายไดงบประมาณอีกที
3.4 ความคืบหนาเรื่องการตีเสนแบงในตลาดสด (กองสาธารณสุข)
- ไดตีเสนแบงไปเมื่อวานแลว (1 กันยายน 2558) และไดมีการนําตะแกรงไปทําความ
สะอาดดวย คาดวาจะแลวเสร็จภายในวันศุกรนี้

ผอ.กองชาง

ประธาน
รก.ผอ.กองคลัง

ผอ.กองสาธารณสุข
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๓.5 ความคืบหนาเรื่องการสอบถามกรรมสิทธิ์พื้นที่บริเวณ อส. เพื่อขอยกเวนกรณีพิเศษ
เรื่องประปา (สํานักปลัด)
หน.สป
- ในเบื้องตนไดสอบถามไปทางปกครองจังหวัด ไดขอมูลวาไมใชพื้นที่ของปกครองจังหวัด
และไดสอบถามไปยังที่ดิน ทางสนง.ที่ดินยังไมตอบกลับมา
ปลัดเทศบาลฯ
- ควรสอบถามนายอําเภอ เนื่องจากเปQนพื้นที่ดูแลของนายอําเภอ
รองฯเกียรติศักดิ์ (ประธาน) - เรื่องนี้คงหารือนอกรอบอีกที
ปลัดเทศบาลฯ
- ความเปQนมาของเรื่องนี้ คือ พื้นที่ตรงนี้เปQนหมูบานของ อส. ปHจจุบันเทศบาลฯ ไดขยาย
เขตประปาไวแลว ชาวบาน/สมาชิกในชุมชน อส. จะใชประปา ตองขอมิเตอร ซึ่งในการ
ขอมิเตอรทางประปาฯ ตองมีคาธรรมเนียมและบานที่จะขอตองมีทะเบียนบาน แตพื้นที่
ตรงนี้ไมใชที่ที่เปQนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ไมใชพื้นที่ของเอกชน และของสวนราชการ ยังไม
ทราบวาใครดูแลพื้นที่ เมื่อไมมีวาเปQนพื้นที่ของใคร การออกเลขที่บาน สํานักทะเบียนตอง
ออกเปQนทะเบียนบานชั่วคราวเทานั้น ขอใหงานทะเบียนฯ ยึดถือเปQนแนวปฏิบัติใหเปQน
มาตรฐาน ปHญหาคือเมื่อออกเปQนทะเบียนบานชั่วคราว ในการขอติดประปา ทางประปาฯ
ตองเก็บคามิเตอร คาธรรมเนียม รวมทั้งคายูนิตในการใชน้ํา แพงกวาปกติ จึงทําใหชาว
อส. ที่มีบานอยูบริเวณนั้น ไมอยากจะเสียคามิเตอร ตอนนี้ยังใชน้ําประปาของ อส. และ
ลงขันจายใหกับกองรอย อส. ซึ่งผิดวัตถุประสงคที่ไดขยายเขตประปา ทางเทศบาลจึงไป
ขอทางประปาฯ และท านจิ ร ชั ย มู ล ทองโร ย ผู ตรวจราชการสํ า นั ก นายกฯ มาตรวจ
ราชการ ซึ่งทานก็ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กปภ. เราจึงขอใหทานชวยแกไขปHญหา
ตรงนี้ เรื่องนี้ก็ไดนําเขาที่ประชุมบอรด และจังหวัดแมฮองสอนก็ไดนับการขึ้นบัญชีที่จะ
ไดรับการยกเวนเปQนกรณีพิเศษ ดังนั้นทางประปาฯ จึงสอบถามเรามาวา พื้นที่ตรงนี้อยูใน
การดูแลของหนวยงานใด ซึ่งเราก็ไมมีขอมูล หากถามหนวยงานใดแลว ไมใชพื้นที่ของใคร
ก็ ต อ บว า เปQ น พื้ น ที่ ส าธ ารณ ะ อ ยู ใน กา รดู แ ล ขอ งเท ศบา ล ฯ ตาม ระเ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลที่สาธารณะ ที่ใดไมมีเจาของเปQนหนาที่ของทองถิ่นที่
ตองดูแลรักษา
รองฯเกียรติศักดิ์ (ประธาน) - เรื่อ งนี้มอบสํานั กปลัด ดําเนิ นการ และแจงกลับทางประปาฯ หากทางประปาฯ แจง
กลับมาวาไดหรือไมได จะไดดําเนินการตอไป
3.6 ความคืบหนาเรื่องการจัดทํา พรบ.อํานวยความสะดวกแกประชาชน (สํานักปลัด)
หน.สป.
- ตอนนี้ไดรวบรวมทั้งหมดแลว ทานนายกฯ ไดลงนามประกาศ และรายงานจังหวัดฯ
รวมถึงลงเว็บไซตของเทศบาลฯ แลว แตตอนนี้เว็บไซต กพร. ยังเขาไปดําเนินการไมได
ทุกที่ก็ประสบปHญหานี้ ซึ่งกําหนดใหเราจะเขาไปดําเนินการนําภารกิจของเราเขาไปใน
ระบบสวนกลางฯ ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2558 นี้ ของเทศบาลฯ เรามีทั้งหมด 157
ภารกิจ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ปHญหาอุปสรรคในรอบเดือนที่ผานมา
๔.๑ กองการศึกษา

ผอ.รร.ท 1

โรงเรียนเทศบาล ๑
- ในเดือนสิงหาคมที่ผานมา ทาง รร.ท.1 ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. วันที่ 8 - 15 รร.ตอนรับตัวแทนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน
2. วันที่ 18 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
/3. วันที่ 24 ประชุม...
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ประธาน

ผอ.รร.ท.2

ประธาน

3. วันที่ 24 ประชุมประจําเดือนสิงหาคมบุคลากรและคณะครู
4. วันที่ 27 รับการประเมินโรงเรียนเปQนฐาน SBMLD
5. วันที่ 29 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน
6. วันที่ 31 นํานักเรียนไปศึกษาดูงานการปลูกพืชไรดินที่บานรองปลัดอุทัยฯ
- ในเดือนกันยายน รร.มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้
1. วั นที่ 3 รร.เปQ นเจาภาพร วมการแขงขั น ทั กษะงานศิล ปหั ต ถกรรม และนํ า
นักเรียนเขารวมโครงการเครือขาย อบจ.โตไปไมโกง
2. วันที่ 7 - 18 รร.สง นศท. ชั้นปgที่ 1 – 3 เขารวมการอบรมที่ อ.ปาย
3. วันที่ 17 ไปรวมกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติที่ ศูนยออกกําลังกายเทศบาลฯ
4. มีนโยบายนํานักเรียนเขารวมฟHงเทศนฟHงธรรมทุกวันพระ กําหนดการ ดังนี้
วันที่ 6 ก.ย. 58 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู, วันที่ 12 ก.ย. 2558 ณ วัดปางลอ,
วันที่ 20 ก.ย. 58 ณ วัดดอนเจดีย, วันที่ 27 ณ วัดก้ํากอ
- เพดานอาคาร 4 ชั้น 3 ทรุดลงมา และกันสาดชั้น 1 ใกลจะหลุด ผมไดทําหนังสือผาน
กองการศึกษา หากทางเทศบาลฯ มีงบเพียงพอ จะขอสนับสนุนการซอม จํานวนประมาณ
50,000 บาท แตหากเทศบาลฯ มีงบไมเพียงพอ ก็จะโอนเงินจากรายไดสถานศึกษา เงิน
ตางๆ ที่เหลือจะโอนมาดําเนินการ
- ขอแจงที่ประชุมทุกกอง หากกองใดสามารถโอนเงินของตนเองมาใชได ใหดําเนินการไป
ไดเลย
- ขอฝากเรื่องให รร.ทําหนังสือขอบคุณพิงคนคร ทั้ง ผอ.และรอง ผอ.พิงคนคร ที่ไดใหการ
สนับสนุนอาหารและการเขาชมไนทซาฟารี รวมถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุนเรา เชน
รถตูจากวิทยาลัยชุมชน
- เรื่องการทํากรอบวินัย การควบคุมนักเรียน การทําธรรมนูญโรงเรียน เรื่องการทํา 5ส
เรื่องธนาคารขยะ ซึ่งรายละเอียดไดคุยกันนอกรอบ ขอทางทานผอ. ไปตอยอดใหดวย
รวมฝากถึง รร.ท.2 ดวย
- ขอฝากทาง รร. เรื่องกิจกรรมตางๆ บางทีมีคอนขางเยอะ จากหนวยงานภายนอกขอมา
ชวยควบคุมดวย กลัวเด็กจะเสียเวลาเรียน
- เรื่อง sport academy จะขอเปQนปgงบฯ 2559
โรงเรียนเทศบาล ๒
- การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม มีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนไดดําเนินการ ดังนี้
1. วันที่ 11 จัดกิจกรรมโครงการวันแมแหงชาติ
2. โครงการสนับสนุนการสรางภูมิปHญญา โดยมีกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูการทํา
ขาวหยากู6 การฟtอนไต และกาลาย โดยกิจกรรมดังกลาวจัดในวันที่ 25, 27 และ
28 สิงหาคม 2558
3. งานเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรม มีโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูอาเซียน เปQน
โครงการที่เราจัดซื้อวัสดุเขาโรงเรียนฯ
- ในชวงเดือนกันยายนนี้ กิจกรรมมีอยู 2 กิจกรรม คือ
1. โครงการอนุบาลเดยแคมปu กําหนดจัดกิจกรรมวันที่ 5 กันยายน 2558
2. โครงการสวนสมุนไพรใกลตัว กําหนดจัดกิจกรรมวันที่ 6–8 กันยายน 2558
- ของ รร.ท.2 ขอทาน ผอ.เขาไปสํารวจพื้นที่โรงเรียนใหมดวย
/กองการศึกษา...
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รก.ผอ.กองการศึกษา

ผอ.รร.ท.2

รก.ผอ.กองคลัง

ประธาน

ผอ.กองชาง

ประธาน

กองการศึกษา
- เดือนสิงหาคมที่ผานมา ไดวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. กิจกรรมถนนคนเดิน เราไดรับลงทะเบียนสําหรับผูที่จะรวมกิจกรรม ซึ่งเราจะ
ประชุมใหญในวันที่ 19 กันยายน 2558 ที่อาคารดับเพลิง
2. วั นที่ 18 กัน ยายน 2558 จะจัดงานกิจกรรมวัน เยาวชนแหงชาติ ที่ รร.
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. กิจ กรรมที่เราจะปรึกษากันในวาระตอไป คือ กิจกรรมประเพณีปอยเหลิ น
สิบเอ็ด วาเราจะมีแนวทางการดําเนินอยางไร
- จะขออนุญาตทานนายกฯ นัดประชุมคณะทํางานเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการทํางานของกอง
การศึกษา เพื่อความเขาใจและเปQนไปในทิศทางเดียวกัน โดย รร.ท.1 จะประกอบดวย
ผอ. และรอง ผอ., รร.ท.2, กองการศึกษาทั้งหมด, ผูแทนศูนย ICT, ผูแทนพิพิธภัณฑมี
ชีวิต ในวันศุกรที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.
- จากที่ทานนายกฯ ไดมอบหมาย รร.ท.2 เขาไปสํารวจเรื่องจองการใชอาคารเรียนใหม
พบว ามี จุ ด ชํ า รุ ด บางจุ ด รร.ท.2 ไดทํ า รายละเอี ย ดเสนอขึ้ น มาถึ ง ผู บริ ห ารผ านกอง
การศึกษาเรียบรอยแลว
๔.2 กองคลัง
- รายงานสถานะทางการคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ในปgงบ 2558 ที่ประมาณการรายไดไว
114,650,000 บาท ตอนนี้รับจริงมาแลวทั้งหมด 107,909,811.23 บาท จากที่แจงที่
ประชุมครั้งที่ แลววาระหวางเดือนสิงหาคม – กัน ยายน จะมีร ายรับเขามาเพิ่ มจํา นวน
10,161,490 บาท ดานรายจายมีการประมาณรายรับเทากับรายจาย ตอนนี้มีการเบิก
จายเงิน ไปแลวทั้ งหมด 88,325,716.64 บาท ตอนนี้ มียอดรับ จริงมากกวาจายจริงอยู
19,584,094 บาทโดยประมาณ โดยสถานะทางการคลังแลวก็คิดวานาจะไมมีปHญหาอะไร
- ขอกองคลังกอนปvดงบจะขอตรวจสอบทรัพยสินทั้งหมดที่มีอยู และในสวนของเกา เชน
กระเบื้องของกองชาง ตีเปQนทรัพยสินประเภทไหน รวมถึงทรัพยสินตางๆ ที่เหลือใชจาก
แตละกอง
๔.3 กองชาง
- ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา กองชางไดมีการดําเนินการ ดังนี้
ฝBายแบบแผน ดําเนินการเรื่องการปรับแบบ แกไขแบบเพิ่มเติม รวมถึงการแกไขตางๆ
ฝBายโยธา ดําเนินการสนับสนุนกิจกรรม Bike for Mom และงานตางๆ ของจังหวัดฯ
งานสวนฯ เตรียมไมดอก ไมประดับเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับฤดูหนาวและเทศกาล
ทองเที่ยว ซึ่งบางสวนก็เสียหายจากการเจอฝนตกบาง
- งานนโยบายผูบริหารที่มอบหมายไดดําเนินการ ดังนี้
1. การตอเติมหลังคาขางโรงรับจํานํา ตอนนี้ดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอย และ
อีกสวนหนึ่งคือ ทางเขาตลาด 2 ดานก็คงจะใหผูรับเหมาดําเนินการตอ
2. วงเวียน ตอนนี้อยูระหวางดําเนินการ หากแลวเสร็จคงจะดําเนินการตอในชวง
ปากทางเขา รร.ท.1 ลงไป ถ.นาวาคชสาร
- ขอกองช างดํ า เนิน การต อเติมหลั งคาใหกั บ ชมรมพระเครื่อง ตรงศาลาคํ าใส โดยนํ า
กระเบื้องจากที่รื้อของสถานีขนสงฯ ไปเปลี่ยนซอมให และบริเวณสนามเปตองที่สถานี
ตํารวจ ใหดําเนินการตามแบบที่เราทําได ใหเริ่มดําเนินการเลย
/ประธาน...
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รองฯ เกียรติศักดิ์

ปลัดเทศบาลฯ

รองฯเกียรติศักดิ์
ประธาน
ผอ.กองสาธารณสุข

ประธาน

หน.สป

- ขอเพิ่มเติม เรื่องโครงการกอสรางระบบทอน้ําดีไลน้ําเสีย ที่เปQนงบฯของจังหวัดฯ ปg
2559 จากเอกสารที่แนบระบุวาใหรอการจัดสรรเงินมากอน ถึงจะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
จะไดมีความเขาใจตรงกัน
- เรื่องเครื่องเสียงไรสาย 6 ชุมชน เรื่องรูปแบบไดคุยกับผูรับจางแลว และเครื่องเสียง
ภายในสํานักงาน เราจะใชรวมกันเครื่องเสียงไรสาย จึงประหยัดงบประมาณไป ทานปลัด
จึงอยากใหไปเพิ่มเครื่องเสียงสายที่ศูนยเครื่องมือของกองชาง และศูนยบริการสาธารณสุข
คาดว าภายในสั ป ดาหนี้ ค งเรี ย บรอยแลว ขอทางกองช างช วยในเรื่ อ งการออกแบบ
ประมาณการ
- ขอหารือในที่ประชุม เรื่องเครื่องขยายเสียง มีอยู 2 สวน คือ เครื่องเสียงไรสายชุมชน
และโครงการที่จะนําเสียงตามสายไปไวยังหองทํางานของทุกๆ กอง ขอปรึกษาที่ประชุม
วา ในวงเงินที่ตั้งไว 1.5 แสนบาท หากเรามีแอมปuตัวใหญที่ไดมาจากโครงการเสียงไรสาย
ของชุมชนแลว เราไมตองลงทุนซื้อแอมปuอีกตัว หากเราใชตัวนี้ไดก็จะมีงบเหลือสวนหนึ่ง
ทางโรงซอมและศู น ยบริ การสาธารณสุขก็ เ ปQ นส วนหนึ่งของหนวยงานเรา แต อยู นอก
สํานักงาน หากนําเงินตรงนี้ไปติดเครื่องเสียงเพิ่มใหกับ 2 จุดนี้ ทางที่ประชุมมีความเห็น
อยางไรบาง
- ผมเห็นวาโรงเรียน ก็มีความจําเปQนนาจะติดดวย ทางโรงซอม พนักงานสวนใหญออกไป
ปฏิบัติงานขางนอก
- ตรงศูนยบริการสาธารณสุข ควรไปติด
๔.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- มีกิจกรรมที่จะดําเนินการในเดือนกันยายน ดังนี้
1. วันที่ 7 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม
2. วันที่ 9 จัดกิจกรรมตลาดสดนาซื้อ มีการใหความรูเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย
และตรวจสารตกคางในอาหาร
3. วันที่ 14 รับการติดตามการประเมินคารบอนฟุตพริ้นท
4. วันที่ 15 โครงการตรวจมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
5. วันที่ 15 – 16 จัดกิจกรรมโครงการปtองกันการติดเชื้อเอดสและปtองกันการ
ตั้งครรภในเยาวชนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาฯ
6. วันที่ 15 และ 28 กิจกรรมเยี่ยมผูสูงอายุและผูปBวยติดเตียง
7. วันที่ 19 – 20 จัดกิจกรรมอบรมผูปกครองเด็กและครูดูแลเด็ก
8. วันที่ 24 – 25 กิจกรรมอบรมการใชสมุนไพร
9. วันที่ 25 จัดกิจรรมโครงการสงเสริมดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
- ขอตารางกิจกรรมที่ออกดําเนินการ ผมจะไดออกรวมดวย
- เรื่ องการคั ด แยกขยะ ขอทางกองสาธารณสุ ขทํ าแผนใหกับ แต ละกองของเทศบาลฯ
ใหแยกขยะเปg ย กและขยะพลาสติ ก เหมื อนกั บ ที่ ทําใหชุ มชน โดยใหมี การเริ่ มตนจาก
เทศบาลฯ ดวย
- เรื่องธนาคารขยะ ขอ ผอ.กองสาธารณสุขใหขอมูลกับทางโรงเรียนดวย
4.5 สํานักปลัด
- ชวงเดือนที่ผานมา ไดดําเนินการการประชุมสภาฯ ไดผานการเห็นชอบร
/4.5างเทศบั
สํานักญ
ปลัญัดต...ิ
ของปg 2559 ตอนนี้อยูระหวางการเสนอใหทานผูวาราชการจังหวัดฯ ใหความเห็นชอบ
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ประธาน

- กิจกรรมเทศบาลสัญจร ในวันเสารที่ 5 และ 12 กันยายน 2558 จัดที่วัดก้ํากอ และ
สํานักงานเทศบาลฯ ตามลําดับ
- ขอฝากสํานักปลัด เรื่องการประเมินการปฏิบัติราชการ (เลื่อนขั้นเงินเดือน) ขอใหอยูใน
ชวงเวลาที่กําหนด และเรื่องการรายงานผลการลงเวลามาปฏิบัติงาน รวมถึงการรวม
กิจกรรมในงานตางๆ ในสงกลับไปยังแตละกอง เพื่อตรวจสอบดวย
- ใหทํารูปแบบการทําแผนปฏิบัติงานของแตละกองที่รางมาจากคูมือการทํางาน ที่ทําเปQน
แบบ Road map ใหทําเสนอขึ้นมาและสงไปใหแตละกองใหแตละกองทําแผนปฏิบัติงาน
ในปg 2559 ขึ้นมา กอนที่จะใหแตละกองทํา ให หน.สป. ทําตัวอยางใหแตละกองดูกอน
วามีขอเสนอแนะอยางไร เพราะงานของแตละกองไมเหมือนกัน

4.6 สถานธนานุบาล
ผจก.สถานธนานุบาลฯ - สถานธนานุบาลขอรายงานกิจการประจําเดือนสิงหาคม ดังนี้
รับจํานําเดือนสิงหาคม
จํานวน 1,800
จํานวน 21,718,300
ไถถอน
จํานวน 1,386
จํานวน 19,063,900
ดอกเบี้ยจากการรับจํานําเดือนสิงหาคม จํานวน 605,915.50
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน 56,290 บาท
รวมรายไดเดือนสิงหาคมทั้งหมด เปQนจํานวน 662,675
บาท
รวมรายจายเดือนสิงหาคมทั้งหมด เปQนจํานวน 342,526 บาท
ปลัดเทศบาลฯ

ราย
บาท
ราย
บาท
บาท

4.7 ปลัดเทศบาลฯ
- มีเรื่องแจงใหทราบและขอความรวมมือทุกกอง ดังนี้
1. เรื่องบอขยะ ตอนนี้ทางเทศบาลฯ ถูกรองเรียนจาก อบต.ผาบอง วาบอขยะ
ของเทศบาลฯ สงผลกระทบตอชาวบานผาบอง มีน้ําเสีย สรางมลพิษตางๆ เมื่อสัปดาห
กอน คุณสายชลฯ ไดเก็บตัวอยางน้ําไปสงวิเคราะหแลว กําลังรอผลอยู และบอขยะ A ที่
เราใชงานอยูนี้ก็ใชมาประมาณ 12 – 13 ปg ตามแบบที่เราไดวาจางเอกชนทํามี 3 บอ คือ
บอ A บอ B และบอ C เพื่อใหในอนาคตมีแผนที่ชัดเจน จําเปQนตองเปvดสรางบอ B ซึ่ง
หากผลวิเคราะหน้ําออกมาวาเปQนน้ําเสียจากขยะที่ออกจากระบบจริง เทศบาลฯ ตอง
ดําเนินการแกไข หากเราเปvดบอ B เราตองมีการทําใหม ปูผาใหม จึงขอความรวมมือ
กองช างหาแบบเดิ มและติ ด ต อผู ชํ า นาญการว าหากจะสรางตองใชงบประมาณเทาใด
ทําประมาณการเสนอ
2. ขอความรวมมือทุกกองใหสงผลการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 รวบรวมใหกับสํานักปลัด
3. การคิดคํานวณโบนัส จะมี 3 ภาคที่เขามาประเมินหนวยงานเรา คือ Core
team โดยสํานักงานทองถิ่นจังหวัด, คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน โดยเราสงผลงาน
ใหคณะอนุฯ พิจารณา และการประเมินความพึงพอใจ โดยสถาบันการศึกษาที่ กทจ. มส
กําหนด จากการที่ไดสอบถามกองคลังแลว วาเราจะรูยอดจายจริง รับจริง นาจะประมาณ
วันที่ 15 กันยายน 2558 ซึ่งจะสามารถคํานวณว ามีเ ม็ดเงิ นที่จ ะสามารถเปQ นโบนัสได
หรือไม หากคํานวณแลวมีเงินสามารถจายเปQนโบนัสได ก็ใหสํานักปลัดดําเนิ/วันนการต
ที่ 15อไปได
กันยายน...
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4. ในปg งบประมาณ 2559 ขอใหทุ กกองทํ าโครงการและทํ า หลั กฐานลู กจาง
รายวัน/ ลูกจางโครงการ
5. ขอใหทุกกองจัดหาผูรับจางของปgงบประมาณ 2559 ที่เปQนงานตอเนื่อง เชน
รถขนขยะ การจางยาม จางแมบาน
6. งบยุทธศาสตรจังหวัด ปgงบประมาณ 2559 โครงการน้ําดีไลน้ําเสีย
ขอ
กองชางทําแบบให
7. การกอหนี้ ผู ก พั น รายการที่ ยั งคงคาง งบประมาณ 2558, รายการตั้ งใหม
ปgงบประมาณ 2557 (9.4 ลานบาท) และเงินรางวัล 2.5 ลานบาท
7.1 โครงการของ รร.ท.2 (เสาธง/ปtายโรงเรียน)
7.2 โครงการขยะพิษ (กองสาธารณสุข)
7.3 หองทันตกรรม (กองสาธารณสุข)
7.4 หอง E – classroom จํานวน 2 หอง (กองการศึกษา)
7.5 กลอง CCTV (กองชาง)
7.6 โครงการเสียงตามสายชุมชน (สํานักปลัด)
8. ผลการตรวจของ สตง. ประจําปgงบประมาณ 2557 ที่มีการเรียกเงินคืน ไดแก
8.1 ประกันสังคม
8.2 ทุนการศึกษา
8.3 การจั ด งานประเพณี ป อยเหลิ น สิ บ เอ็ ด ประจํ า ปg 2556 ใน
รายละเอียดของรายการมวย และศิลปvน
ระเบียบวาระที่ ๕
รก.ผอ.กองการศึกษา

ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา
- งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจําปg 2558 กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 23 ต.ค.- 4
พ.ย. 2558 ซึ่งมีกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้
1. วันที่ 23 ต.ค. 2558 พิธีเปvดงาน ณ บริเวณหนา สนง.เทศบาลฯ
2. วันที่ 25 ต.ค. 2558 วันแหจองพารา ตั้งขบวนหนาสะพาน รร.ฮอลิเดย
3. วันที่ 27 ต.ค. 2558 ตักบาตรเทโว ณ วัดพระธาตุดอยกองมู
4. วันที่ 4 พ.ย. 2558 วันก€อยจ6อด(ปvดเทศกาล) ณ สวนสาธารณะหนองจองคํา
- ในสวนของตลาดนัด บริเวณถนนพาณิชยวัฒนา
เรื่องสถานที่
มอบหมายกองชาง
กิจกรรมตลาดยอนยุค
มอบหมายกองสาธารณสุข
กิจกรรมการประกวดและการแสดง
มอบหมายกองการศึกษา
การแขงขันกีฬา
มอบหมายกองการศึกษาและ รร.
- ในสวนของสํานักปลัด จะขอรับผิดชอบการประกวดจองพาราหนาบาน โดยจะมีการ
ประกวดในวันที่ 27 ต.ค. 2558
- วันตักบาตร มอบหมายผูจัดเปQนกองการศึกษาและกองชาง
- ในสวนของการแขงขันกีฬา จะจัดบริเวณ ถ.นิเวศพิศาล
- หลังจากที่ สตง. ไดมีคําแนะนํามา งานในปgนี้เราจะจัดโดยเนนกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณี ในเนื้องานหลักๆ มี 8 อยาง ดังนี้
/1. ขบวนแห...
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ปลัดเทศบาลฯ

รก.ผอ.กองการศึกษา

1. ขบวนแห มอบหมายกองการศึกษา แนวทางการจัด ขบวนมี จองพาราเปQ น
องคประกอบ การแสดง และผู ร วมขบวน ใหกองการศึ ก ษาจั ด รู ป แบบใหมี ค วาม
หลากหลายและมีผูมารวมงานมากที่สุด
2. ถนนยอนยุค มอบหมายกองสาธารณสุข เตรียมอุปกรณ โต6ะ
3. ผูประกอบการจะเนนคนในเขตเทศบาลฯ เปQนหลัก ขอกองสาธารณสุขดูแล
เกี่ยวกับความสะอาด รวมถึงการวางแนวโต6ะ โดยจะเริ่มตั้งแตหนาโรงแรมเมธี จนถึงแยก
ปtาศรีบัว ขอความรวมมือผูที่มาขายของทุกอยางขอใหอยูบนโต6ะและแตงกายชุดไทยใหญ
ตั้ ง แต แยกปt า ศรี บั ว มา จะเปQ น ชมรมผู ประกอบการรานอาหารและกลุ มถนนคนเดิ น
ขอทาง อ.ชาติชายประสานทางผูประกอบการ
4. เวที มอบกองชางดูแลและออกแบบ แนวคิดเวทีคือ สวนดอกไม
5. เรื่องสถานที่/ ตลาดขายสินคา มอบ อ.ชาติชาย
6. โคมประดับ การติดตั้ง
มอบกองชาง
การจัดหา/รูปแบบโคม มอบกองการศึกษา
7. กีฬา มอบกองการศึกษา
8. จองพาราหนาบาน มอบสํานักปลัด รณรงคใหประชาชนจัดทําจองพาราไว
หนาบาน และชวยจัดหาคนทํา รวมถึงราคา เพื่อเปQนขอมูลใหกับประชาชน ขอเนนถนน
สิงหนาทบํารุงเปQนหลัก
- ไมเกินวันที่ 15 ต.ค. 2558 จะเชิญตัวแทนผูรับผิดชอบในการจัดงานมาพูดคุย ปรึกษา
และวั น ที่ 15 ต.ค. 2558 ขอ อ.ชาติ ช ายทํ า ประชาสั ม พั น ธเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมส งให
ผูประกอบการใหหมด
- ขอทุกกองมีสวนรับผิดชอบ แบงงานกันทํา ภารกิจของงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด
อยูในสวนของกองการศึกษา และกองอื่นๆ ดังนี้
- กองชาง
จัดทําเวที/ออกแบบ โดยมีแนวคิดเปQนสวนดอกไม
- สํานักปลัด
จองพาราหนาบาน
- กองสาธารณสุข
วั น ที่ 23 – 25 ต.ค. 2558 กิ จ กรรมตลาดยอนยุ ค
ตั้งแตแยกไฟแดงจนถึงแยกปtาศรีบัว
- กองการศึกษา
กิจกรรมแหจองพารา และตลาดตั้งแตหนาเวทีจนถึง
แยกปtาศรีบัว
- ขอใหทุกกองดูงบประมาณปกติของกอง ถามีภายในกองก็ใชงบประมาณในกอง
หากเกินงบประมาณจะขอใชของโครงการปอยเหลินฯ ก็ทําประมาณการมา
- เรื่องโคมไฟ ในสวนของโครงสรางโคมจะจัดทําให และใหชุมชนตัดผาดิบ พรอมตกแตง
- กิจกรรมตลาดนัด จะมีขึ้นในวันที่ 16 – 25 ต.ค. 2558 โดยขอความรวมมือแตละกอง
ดังนี้ - กองคลัง และกองสาธารณสุข ดูแลพื้นที่ในการขายสินคา
- กองชาง บางพื้นที่อาจตองปรับเปลี่ยนพื้นที่ในแตละสวน
- โรงเรียนฯ เรื่องการแสดง
- กองชาง เรื่องเวที/ เตนท
- สํานักปลัด งานปtองกัน เรื่องการอํานวยความสะดวก/ รถรับ – สงนักเรียนรวม
พิธีเปvด

/การประกวด...
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- การประกวดและการแขงขันกีฬา จะดําเนินการในวันที่ 23 – 25 ต.ค. 2558 โดยการ
แขงขันกีฬาจะแบงเปQน 2 ชวง คือ แขงกีฬา ในวันที่ 23 – 24 ต.ค. 2558 และรับรางวัล
ในวันที่ 25 ต.ค. 2558
- กิจกรรมตลาดยอนยุค ขอกองสาธารณสุขดูแลในการจัดระเบียบ
- การแสดงบนเวทีกลาง ไดทําหนังสือแจงไปยังโรงเรียนตางๆ แลว
- วันที่ 25 ต.ค. 2558 ขบวนแหจองพารา ขอความอนุเคราะหทุกกองเขารวม
โดย
ขบวนแหจะมี 6 ชุมชน และหมูบานที่มารวม ไดแก บานไมแงะ บานทาโปBงแดง บาน
ชานเมือง และบานปางหมู
- กิจกรรมตักบาตรเทโว วันที่ 27 ต.ค. 2558 ขอสํานักปลัดรับ – สงพระ/
กอง
สาธารณสุขดูแลเรื่องภาชนะ
- วันที่ 4 พ.ย. 2558 วันปvดเทศกาล (ปอยก€อยจ6อด) ณ สวนสาธารณหนองจองคํา
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ
- ไมมี

ปvดประชุมเวลา

๑2.45 น.
ลงชื่อ……………………………………………………ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวทิวานันท ปHญญามูลวงษา)
เจาพนักงานธุรการ
ลงชื่อ……………………………………………………ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ อินต6ะปวง)
หัวหนาสํานักปลัด

