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บันทึกรายงานการประชุม
คณะผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหาร
ครั้งที่ 5 /2558
วันพุธที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองแม/ฮ/องสอน 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. นายมนตตรา พิชวงศ
ครู คศ.2 แทน (ผอ.รร.เทศบาล ๒)
13. นางสาวเอมอร
ลิ้มวัฒนา
ผูชวย ผอ.ศูนย ICT (แทน ผอ.ศูนย ICT)
14. นางสาวสิริกร
สมควร
พิพิธภัณฑมีชีวิต
15. นายสุรศักดิ์
ศุภนิมิตกาลัญIู หัวหนาฝKายแบบแผน
แสนทวีโภคทรัพย เจาพนักงานธุรการ
16. นางดวงฤทัย
รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นายสายชล
2. นางชุติมา
3. นางปราณี
4. นายเกตนคร

ประเสริฐกุล
ปOญญารัตน
ศิริวุฒิ
ธุระพันธ

หัวหนาฝKายบริการงานสาธารณสุข
หัวหนาฝKายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝKายงานพัฒนารายได
รก.หัวหนาฝKายอํานวยการ สํานักปลัด

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวทิวานันท
๒. นายวุฒิชัย
เริ่มประชุมเวลา

ปOญญามูลวงษา เจาพนักงานธุรการ
กรดคีรี
พนักงานประชาสัมพันธ

09.3๐ น.
โดยมี นายปกรณ จี นาคํา นายกเทศมนตรี เมื องแมฮองสอน เปRน ประธานการประชุ ม
ผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหารครั้งที่ 5 /๒๕๕8
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ทางหัวหนาอุทยานปางตองฯ และหัวหนาอุทยานปางอุVง ไดเขามาใชบริการงานทะเบียน
ฝากขอบคุณและใหการชื่นชมเจาหนาที่งานทะเบียน วามีการวามีการใหบริการที่ดีมาก
- รอง ผอ.รพ.ศรีสังวาลย และทานผูพิพากษาศาลเด็กฯ ฝากขอบคุณและใหการชื่นชม
พนักงานเทศบาล คนกวาดถนนของกองสาธารณสุขวามีการปฏิบัติงานเปRนอยางดี ในการ
ดูแลเรื่องความสะอาดอยางสม่ําเสมอ ก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
- เรื่องการโพสตขอความทางเฟสบุค หรือโซเชียลเนตเวิรกตางๆ ก็ขอฝากทางทานปลัดฯ
ชวยดูใหดวย ที่ผมเห็นมีอยู 2 ขอความ ไมรูวาเปRนเรื่องสวนตัวหรือเรื่องอะไร เทาที่มองดู
แลวก็มองไดหลายดาน หากเปRนการโพสตเรื่องสวนตัวก็ไมนามีปOญหาอะไร แตหากเปRน
เรื่องของงานก็อาจไมเหมาะสม อาจกระทบกับคนอื่นได ก็ฝากทานปลัดฯ ดวย

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕8 วันพุธที่ 8 เมษายน ๒๕๕8
- รับรองรายงานการประชุมผูบริหารฯ ครั้งที่ 4/2558

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง (วาระติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผานมา)
๓.๑ ความคืบหนาเรื่องการดําเนินงานของโรงฆาสัตว (กองชาง/กองสาธารณสุข)
- ที่เสนอขึ้นมาเปRนแบบคราวๆ ที่บริษัทฯ เสนอมาให ยังไมเรียบรอย ตองมีการปรับแกอีก
ฝKายแบบแผนอยูในระหวางดําเนินการ
- ตองใชเวลาดําเนินการประมาณเทาไหร
- นาจะประมาณ 2 – 3 อาทิตย
- ทางกองสาธารณสุขนัดเชิญคณะกรรมการโรงฆาสัตวใหพิจารณาแบบแปลนไปดวย
ทีเดียว ในชวงประมาณสิ้นเดือน
3.2 การดําเนินการโครงการประปาภูเขารวมกับเรือนจํา จ.แมฮองสอน (กองชาง/
กองสาธารณสุข)
- ไดรางหนังสือไวแลว แตยังไมไดสงหนังสือ
- เมื่อสํารวจ ปรับปรุงมาแลว วิธีการใชน้ําจะใชอยางไร ตองทําแกมลิงเพิ่มเติมหรือไม
สํารวจแลวจะทําอยางไรตอ มีรายละเอียดหรือไม
- ที่คุยกันคราวๆ กับ ผบ.เรือนจํา ทางเรือนจํามีทอเดิมอยูแลว แตชํารุดในสวนตนน้ํา
ทางเรือนจําจะขอใหเราเปRนวัสดุ สวนเรือนจําจะสนับสนุนแรงงาน ที่คิดไวเปRนแนวคือ
เมื่อน้ําเต็มแทงกน้ําที่เรือนจํา จะมีระบบลูกลอยที่ตัด น้ําก็จะไหลมาทางเรา เทาที่
ตรวจสอบดู น้ําก็เหลือใชพอสมควร แตก็คงตองมาคุยกันอีกรอบในเรื่องระบบการบริหาร
จัดการน้ําที่จะนํามาใชในเขตเทศบาลฯ จะใชอยางไร และเดินทอไปสวนไหนบาง
- โดยสภาพแลว ทอทั้งระบบไมนาจะใชได เนื่องจากวาตั้งแตขุดลอกลําน้ําปุ_ แลวชํารุด
หมด หากจะลงทุนคือตองลงทุนทั้งระบบ
- ระยะทางทอที่เดินจากหมูบานพะโขโหลมาถึงเรือนจํา ประมาณ 7 กิโลเมตร ผมเขาใจ
วาที่ชํารุดนี้ประมาณไมเกิน 1 กิโลเมตร หากมองระยะยาวแลวเรานาจะใชประโยชนที่
คุมคา
- ทราบวาเราไดรับงบประมาณในการสนับสนุนการขุดลอกลําน้ํา จะมีลําน้ําปุ_บางสวน
และสาขาลําน้ําแมฮองสอน ซึ่งก็สอดคลองกับโครงการนี้ หากดึงน้ํามาแลวใชประโยชนได
จริง ก็คุมกับการลงทุน ก็ไมนาเปRนปOญหา
3.3 ความคืบหนาเรื่องการสํารวจครัวเรือนในการเก็บคาเก็บขยะ (กองสาธารณสุข)
/3.3 ความคืบหนา...

ผอ.กองชาง
ประธาน
ผอ.กองชาง
ประธาน

รองฯ เกียรติศักดิ์
ประธาน
รองฯเกียรติศักดิ์

ผอ.กองชาง
รองฯ เกียรติศักดิ์
ประธาน
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ผอ.กองสาธารณสุข
ประธาน
รองปลัดฯ

ผอ.กองสาธารณสุข

ประธาน
ประธาน
ผอ.กองชาง
ประธาน
หน.สป.
รองฯธวัชชัย

รองฯสุรัตน

- ก็ยังทําการสํารวจตอไป เนื่องจากเดือนที่แลวมีกิจกรรมมาก จะมีวันที่ดําเนินการจริงๆ
5 - 6 วัน และเทาที่ดูขอมูลก็ยังไมครอบคลุม ก็เวลาทําการสํารวจตอ
- ขอ 3.3 ขอเชื่อมตอกับขอ 3.7 ที่ใหเจาหนาที่จากกองคลังรวมกับทางสํานักปลัด เพื่อ
ออกเก็บคาธรรมเนียม ไมทราบวาไดดําเนินการอยางไรบาง
- ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 4 ไปรวมเก็บที่ป_อกกาดเกา วันที่ 5 ไป
ป_อกปางลอ ครั้งแรกก็ถือวาไดรับการตอบรับดีพอสมควร
3.4 การดําเนินการปรับปรุงเมรุเผาศพฌาปนสถานเทศบาลฯ (กองสาธารณสุข)
- เรื่องเดิมไดตั้งงบฯ ของกองสาธารณสุขไว 2 ลานบาท เพื่อปรับปรุงเมรุเผาศพน้ํามัน
ของเทศบาลฯ และไดประสานกับบริษัทฯ ที่มาสํารวจวาระบบใชไดขนาดไหน ซึ่งบริษัทฯ
ก็ไดชี้แจงรายละเอียดตามที่ไดกลาวในการประชุมครั้งที่แลว วาตองปรับปรุงระบบการ
เผาทั้งหมด ทางบริษัทฯ ไดประมาณราคามา ทางกองสาธารณสุขไดทําบันทึกถึงกองชาง
และจะทําเสนอกองคลัง เพื่อขอปรับปรุงตอไป
- ขอ ผอ.กองสาธารณสุขติดตามประสานกับทางกองชางดวย
๓.5 การจัดทําแบบวงเวียน บริเวณพญาสิงหนาทราชา (กองชาง)
- ครั้งที่แลว ผอ.นําแบบมาใหพิจารณา
- ทําแบบและจะสรุปประมาณการเสนอขึ้นมา กําลังรวบรวม
- แบบวงเวียน ตรงเกาะกลางไมตองสูงมาก และฝากพิจารณาในชวงทางเขา ธกส.ดวย ที่
จะใหสามารถเขาธนาคารฯได
3.6 ความคืบหนาเรื่องการขออํานาจศาลครอบครองรถน้ํา (สํานักปลัด)
- ในสวนของรถน้ํา ตอนนี้อยูในขั้นของการนําคําสั่งใหครอบครองของศาล และตองคําสั่ง
ไปติดตอที่สํานักงานขนสง เพื่อขึ้นทะเบียนรถ
- ในกรณีรถน้ําที่กลาวถึงนี้ ในขอที่มีปOญหาเรื่องการเติมน้ํามัน หากศาลสั่งใหสามารถใชได
เราก็จะสามารถเติมน้ํามันไดใชแลวใชหรือไม และตอนนี้รถคันนี้คันสงเกียรชํารุด ผมคิด
ว าควรนํ า รถคั น นี้ ไ ปซอมก อน เนื่ องจากเมื่ อ วั น เสารนี้ มีเ หตุ ไ ฟไหมที่ บ านหวยโปK งแข
หลังศาลากลาง ทางตํารวจโทรแจงมาที่เรา โดยนายทองสุขฯ เปRนผูรับสาย ไดแจงกลับไป
วารถของเราเสี ย ทั้งสองคัน ไมสามารถออกได ผมจึ งไดสอบถามว ารถดั บ เพลิงอี กคั น
(ที่นายเอกวิทยฯ เปRนผูขับ) สามารถออกไดหรือไม นายทองสุขฯ ตอบวา ใชได แตรถคันนี้
จุน้ําไดเพียง 2,000 ลิตรเทานั้น อาจดับไดไมหมด ผมจึงใหนํารถคันดังกลาวออกไปชวย
ดับทันที ไมอยากจะใหหนวยงานอื่นมองวา โทรมาแจงแลวเราปฏิเสธ หากไดเอกสารแลว
ก็อยากใหรีบซอม เพื่อจะไดดําเนินการแกปOญหาที่เกิดขึ้นได
- ขอเพิ่มเติมวา เมื่อวันนั้นผมอยูที่บาน ไดยินวิทยุของตํารวจแจงเหตุเพลิงไหม ผมเห็นวา
กรณีแบบนี้เราควรมีการตั้งผูสั่งการ หากไดรับวิทยุแลว ผูปฏิบัติจะประสานผูสั่งการใดได
บาง เพื่อใหเกิดการปฏิบัติใหเปRนประโยชนกับทางราชการ หากไมมีผูมีอํานาจสั่งการแลว
ผูปฏิบัติอาจปฏิบัติไมถูกตอง

3.8 ความคืบหนาเรื่องการชี้แจงขอทักทวงของ สตง. (หนวยผูเบิก)
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รองปลัดฯ
ประธาน

- จากที่ประชุมครั้งที่แลววาใหหนวยผูเบิกสงกองคลังภายในวันที่ 22 เมษายน 2558 ยัง
คางกองการศึกษาและสํานักปลัด
- ขอใหทุกกองเรงดําเนินการใหดวย ใหแลวเสร็จภายในเดือนนี้

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ปOญหาอุปสรรคในรอบเดือนที่ผานมา
๔.๑ กองการศึกษา

ผอ.รร.ท 1

ประธาน

อ.มนตตรา
ประธาน

โรงเรียนเทศบาล ๑
- ในเดือนเมษายนที่ผานมาโรงเรียนปcดภาคเรียน ในสวนที่ไดรวมกิจกรรม คือ
1. วันที่ 1 - 4 รวมกิจกรรมงานปอยสางลอง
2. วันที่ 6 รวมงานพิธีวันจักรี
3. วันที่ 13 - 15 รวมกิจกรรมงานวันสงกรานต
4. วันที่ 24 รวมกิจกรรมงานวันเทศบาล
5. วันที่ 1 – 30 นักเรียน ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.5 จํานวน 65 คน ไปเรียนเสริมที่
รร.สาธิตมช.
- แผนการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม ดังนี้
1. วันที่ 4 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 และชวงบายมีการประชุมคณะ
ครูของโรงเรียนฯ ไดนําเรื่องที่ทานนายกฯ ฝากไปแจงใหกับคณะครูดวย เชน
- เรื่องการใช social media
- เรื่องวินัยนักเรียน ดูแลใหนักเรียนมีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง
- การนํานักเรียนมารวมพัฒนาสถานศึกษา
2. ชวงนี้จ นถึงวั นที่ 8 พ.ค. 2558 นักเรียนชั้น ม.5 ขึ้น ม.6 เขารับการปรั บ
พื้นฐานที่ รร.สาธิต มช.
3. วัน ที่ 11 – 15 พ.ค. 2558 เปcด เรี ยน และทางจั งหวั ด ฯ ขอความรวมมื อ
นักเรียนของ รร. จํานวน 250 คน รวมแสดงพิธีเปcดในงานกีฬาชาวไทยภูเขา
โดยฝnกซอมที่สนามกีฬากลางเทศบาลฯ
4. วันที่ 18 – 22 พ.ค. 2558 โรงเรียนหยุดเรียน เนื่องจากมีการแขงขันกีฬา
ชาวไทยภูเขา และเปcดวันที่ 25 พ.ค. 2558
ปOญหาอุปสรรค จากการจัดตารางสอนของ รร. แลวขาดครูภาษาอังกฤษ ทาง
ทานนายกฯ และรองฯธวัชชัย ไดจัดบุคลากรที่ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑมีชีวิตมาชวย
สอน ทางเราก็ไดจัดชั่วโมงใหชวยสอน
- เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑตางๆ ของโรงเรียน ใหเรงดําเนินการไดเลย
- ขอทาง รร.ท.1 และ ท.2 ใหกําชับเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน และใหมีการนํามาคิด
เปRนคะแนนดวย
โรงเรียนเทศบาล ๒
- ในชวงเดือนเมษายนที่ผานมาทาง รร.ปcดภาคเรียน ทาง รร. จะเปcดเรียนในวันที่ 18
พฤษภาคม 2558 โดยในปoนี้มีผูปกครองใหความสนใจนําบุตรมาเขาเรียนคอนขางดี
- โครงการ /กิจกรรมตางๆ หรือเด็กที่ไดรับรางวัลมา ทั้ง รร.ท.1 และ รร.ท.2 ใหมีการ
ประชาสัมพันธดวย
/- ของ รร. ท.2...
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รองฯธวัชชัย

ผช.ผอ.ศูนย ICT

ประธาน

คุณสิริกรฯ

- ของ รร.ท.2 ชวงนี้ ใหเขาไปดูที่อาคารใหม วาจะวางแผนการใชหองอยางไร รวมถึง
บริเวณพื้นที่ตางๆ
- กรณีที่นายกฯ กลาวเมื่อสักครู หากจะเขาไปดูวาจะวางแผนอยางไร ใหบอกผมดวย จะ
ไดเขาไปดูดวย
- หองคอมพิวเตอรของ รร.ท 2 เมื่อเปcดเทอมแลว ตองใชการได
ICT
- ในเดือนที่ผานมาศูนย ICT จัดกิจกรรมใหญๆ 3 กิจกรรม ไดแก
1. การอบรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับกลุมนักเรียนและ
เยาวชน
2. โครงการ ICT summer course มี 3 หลักสูตรยอย ดังนี้
a. เปcดโลก IT สําหรับคุณหนู
b. การออกแบบการดอยางงาย
c. การตัดตอวีดิโออยางงาย
3. การอบรมคอมพิวเตอรสําหรับสามเณร
- ในเรื่องการใชบริการของศูนยฯ มีผูมาใชบริการอยางตอเนื่อง สวนการอัพเดทขอมูล
เว็บไซตของศูนยฯ และของเทศบาลฯ จะทําการอัพเดททุกๆ วันศุกร
ปOญหาอุปสรรค มีนกไปทํารังที่รางรินน้ําฝน พอฝนตกสงผลใหน้ําไหลไมได ทําใหไหลมาที่
หอง server เกิดอุปกรณชํารุด และชวงวันที่ฝนตกหนัก ฝsาเกิดความชื้น ทําใหลําโพงที่ติด
อยู ที่ เพดานร วงหล นลงมา ไดประสานกั บ คุณวั ชริ น ทรฯ และไดเขาไปดู คงตองมี การ
ติดกันสาดใหมเพื่อปcดชองลม และหากเปRนไปไดคงตองปรับปรุงเรื่องหลังคาใหม
- ศูนย ICT มีบันทึกฯ มาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 มีปOญหา 3 เรื่อง ไดแก
1. ฝsาเพดาน
2. เครื่อง server และ UPS
3. หากทั้งหมดนี้ ซอมไมได ทาง ICT เห็นวาควรจัดสรรงบประมาณให
- เรื่องฝsาเพดาน ผมเห็นบันทึกฯ ของกองชางแลว กองชางไดดําเนินการใหเรียบรอยแลว
สวนเรื่อง server และ UPS หากบริษัทมาดูแลว ผลเปRนอยางไร รายงานเสนอดวยครับ
พิพิธภัณฑFมีชีวิต
- ในชวงเดือนที่ผานมาก็ยังไมไดขับเคลื่อนเทานี้ควร แตเบื้องตนนี้ก็ไดจัดทําเพจ living
museum ขึ้นมาใหม และมีการกําหนดการใหความรู การประชาสัมพันธ แนะนําแหลง
ทองเที่ยว และการเขาไปศึกษารายงานโครงการพิพิธภัณฑชีวิตเมืองแมฮองสอน ตอนนี้ได
แนวทางที่จะขับเคลื่อน โดยอิงจากประเด็นตัวเดิม 6 ประเด็น คือ การจัดการ
การ
สืบสาน เศรษฐกิจ กายภาพ การมีสวนรวมของชุมชน และการประชาสัมพันธ สวน
กิจกรรมที่จะมาเชื่อมโยงในเดือนพฤษภาคมนี้ กิจกรรมแรก คือ การประชุมของกรรมการ
ของลิ ฟวิ่งมิ วเซี่ ยม จัดโปรแกรมทดลองการทองเที่ย วเชิ งศึกษาดู งานแกกลุ มนั กเรี ย น
อาจจะเปRนในรูปแบบของวิชาสังคม หรือวิชาของจังหวัดและก็จัดโปรแกรมแนะนําการ
ท องเที่ ย วของแต ละชุ ม ชน โดยใหกลุ มชุ ม ชนเปR น ผู นํ า เที่ ย ว และกิ จ กรรมต อมา คื อ
ปรับปรุงเสนทางการทองเที่ยว เดิมเรามีเสนทางที่จัดทําอยูแลว 4 เสนทาง ไมวาจะเปRน
วั ด สถาปO ต ยกรรม ศู น ยสิ น คาโอทอป ต อมาจั ด กิ จ กรรมถ ายภาพและแชร ในหั ว ขอ
พิพิธภัณฑชีวิตเมืองแมฮองสอน
/กองการศึกษา...
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รก.ผอ.กองการศึกษา

ประธาน

รก.ผอ.กองคลัง

ประธาน

กองการศึกษา
- กิจกรรมในเดือนเมษายนที่ผานมา ดังนี้
1. วันที่ 1 – 4 กิจกรรมปอยสางลอง ณ วัดจองคํา
2. วันที่ 13 – 15 งานประเพณีสงกรานต ณ สวนสาธารณะหนองจองคํา
3. กิจกรรมศิลปะ โดยใชสถานที่พิพิธภัณฑมีชีวิต มีเด็กใหความสนใจมารวม
กิจกรรมคอนขางมาก จํานวน 40 คน
4. กิจกรรมศิลปะพื้นฐาน มีเด็กสนใจมารวมกิจกรรมประมาณ 25 คน
5. วันที่ 21 – 30 จัดกิจกรรมวายน้ํา มีเยาวชนมารวมกิจกรรม 80 คน โดยเรา
ไดแบงออกเปRน 3 สวน คือ รุนที่วายน้ําไมเปRน/ รุนพอวายไดบาง และรุนที่
วายน้ําเปRนแลว และมาเสริมทักษะเพื่อนําไปใชในการสอบตางๆ ปoนี้เรามี
ปOญหาเกี่ยวกับอากาศคอนขางรอนจัด ไดแกปOญหาชั่วคราวคือ นําตะขาย
คลุมบังแดดมากัน ก็ชวยไดมาก
- ขอรายงานเกี่ยวกับเรื่องครุภัณฑของกองการศึกษา ตอนนี้เรื่องโต8ะ เกาอี้ไดสงแลว สวน
อุปกรณวงโยธวาทิต และเครื่องสํารองไฟของศูนย ICT รอสงของวันจันทร
- ในสวนของโรงเรียนฯ เรื่องการโอนยายตางๆ จากการประชุม กทจ.ครั้งที่แลว มีการ
โอนยายของพนักงานครูอยู 3 ราย ไดแก รายนางสาวสุพิชชาฯ จากศูนยเด็กฯ ขึ้นมาที่
รร.ท.2 รายนางนิลเนตรฯ มาอยูที่ศูนยเด็กฯ และนางณปภัชฯ มาที่ รร.ท.1
- เรื่องตางๆ เกี่ย วกับงานกีฬาชาวไทยภูเขาฯ ขอใหทุกเรื่องมีการทํ าหนังสืออยางเปR น
ทางการ
๔.2 กองคลัง
- รายงานสถานะทางกองคลัง ณ สิ้นเดือนเมษายน ดานรายรับ จากที่ไดประมาณการ
รายรับ จํานวน 114,650,000 บาท มีการรับจริง จํานวน 62,032,043.65 บาท คิดเปRน
รอยละ 54.10 ดานรายจาย เรามีการประมาณการรายจายเทากับรายรับ มีการจายจริง
จํานวน 48,106,694.01 บาท คิ ดเปR นรอยละ 41.95 ของการประมาณ มีผ ลตางของ
รายได มีการจายไป คิดเปRน รอยละ 77.55 ของรายได ตอนนี้มีเงินผลตางของรายจาย
และรายไดอยูที่ 3,925,349 บาท
- ดานการจัดเก็บ หลังจากที่เราไปเก็บคาธรรมเนียม ณ ตลาดนัดวันอาทิตย มียอดรายรับ
เขามา จํานวน 5 ครั้ง :
ครั้งที่ 1
=
5,970 บาท
ครั้งที่ 2
=
5,680 บาท
ครั้งที่ 3
=
4,330 บาท
ครั้งที่ 4
=
5,940 บาท
ครั้งที่ 5
=
5,960 บาท
- มีชาวบานใหความเห็นมาวา บางรานขายพืชผักสวนครัว บางรานขายสินคาที่มีราคาสูง
แตเก็บคาธรรมเนียมเทากัน ขอก็ฝากกองคลังชวยพิจารณาดวย อาจเกิดความเลื่อมล้ํากัน
แตจริงๆ แลวคาธรรมเนียมที่เราเก็บนี้ เปRนคาขยะ อยางไรก็ฝากดวยครับ
- ตรงบริเวณถนนขางศาลฯ มีผูมาขายสินคาเกือบทุกวัน และมีการกางรมออกมาที่ถนน
ฝาก ผอ.กองสาธารณสุขชวยเตือนดวยครับ

/ผอ.กองชาง...
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ผอ.กองชาง

ประธาน

ผอ.กองสาธารณสุข

ประธาน
ผอ.กองสาธารณสุข

ประธาน

๔.3 กองชาง
- งานในรอบเดือนที่ผานมาของกองชาง ที่ไดดําเนินการ คือ
- ฝKายแบบแผนดําเนินงานในเรื่องของการปรับแบบในสวนที่คางอยู
- ฝKายโยธา เปRนการสนับสนุนงานกิจกรรมตางๆ ของเทศบาลฯ ของจังหวัด ฯ
และตามที่สวนราชการอื่นๆ รองขอ
- งานที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยู เปR น เรื่ องของการเตรี ย มสถานที่ การจั ด งานกี ฬ า
ชนเผา
- ฝากเรื่องการติดตามเรื่องงบประมาณตางๆ ชวยเรงรัดใหดวย สวนเรื่องการสนับสนุน
ของงานสวนฯ ขอกองชางพิจารณาวาการขออนุเคราะหจากหนวยงานตางๆ หากเปRนไป
ได ถาไมใชงานพิธี หรืองานใหญ ใหหนวยงานผูขอมาขนตนไมเองไดหรือไม แตหากเปRน
ของชุมชน หรือเทศบาลฯ ก็สนับสนุนเต็มที่
- เรื่องหลังคาตลาดฯ เดิมที่กองชางออกแบบไว ที่ใหมาใชงบกลางฯ และอีกสวนคือ ปsาย
ตลาดฯ ดานสนามบิ น หากทํ า เปR น หลั งคายื่น ออกมาไดหรื อไม เนื่ องจากตรงนั้ น แดด
คอนขางรอน ฝากดูใหดวยวาเปRนไปไดหรือไม
- ซุมสนามเปตอง หากเสร็จงานกีฬาฯ นี้ ขอใหจัดการใหเรียบรอยดวย เนื่องจากไดคุยกับ
ทางตํารวจวาจะทําเปRนรานคาสวัสดิการ
๔.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ในสวนของกองสาธารณสุข มีงานที่เกี่ยวของ ประจําเดือนเมษายน ดังนี้
1. วันที่ 21 การจัดงานวันมุทิตาจิต
2. วันที่ 30 การประชุมดานสิ่งแวดลอม ในการจัดสรรงบประมาณของ ทสจ.มส
- ในสวนของเดือนพฤษภาคม มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. วันที่ 8 จัดประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเดน
2. วันที่ 12 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ณ ศูนยบริการสาธารณสุข
3. วันที่ 26 การประชุมคณะอนุกรรมการ ในการพิจารณาโครงการหลักประกัน
สุขภาพ ในสวนของชุมชนที่จะขอรับงบประมาณ
4. วันที่ 29 การจัดโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ณ อาคารผูสูงอายุ
5. วันที่ 25 – 29 จัดกิจกรรม big cleaning day การปsองกันโรคไขเลือดออกใน
เขตเทศบาลฯ มีการพนหมอกควันตางๆ ในสวนของรายละเอียดยังไมไดปรึกษา
กันวาจะเริ่มที่ชุมชนไหนกอน
- เรื่องแผนที่บอน้ํา ขอทางงานประชาสัมพันธเอาแผนที่บอน้ําและแผนที่ทอทางนํามา
รวบรวมเปRนแผนที่รวม สงติดแตละชุมชน ใหชุมชนทราบวาเรามีแหลงน้ําสํารองที่ใดบาง
- ในส วนของการทาสี ถังขยะ ผมไดใหมี การเตรี ย มสี และถังขยะแลว หากพรอมก็ จ ะ
ดําเนินการทันที
- สําหรับโครงการที่ทานนายกฯ มอบหมาย โครงการเยี่ยมผูปKวยติดเตียง ขอทานนายกฯ
ประสานทางเจาคณะจังหวัดฯ ในเรื่องการนําพระไปเยี่ยม และมอบทางสํานักปลัดทํา
โครงการฯ วาจะนํากิจกรรมอะไรเขาไปบาง
- หากไดเขาไปประสานกับทานเจาคณะจังหวัดฯ จะแจงใหทราบ รายละเอียดไดคุยกับ
แลว โครงการจะเชื่อมกับของทางสํานักปลัด
/4.5 สํานักปลัด...
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หน.สป

มติที่ประชุม
หน.สป.

ประธาน
รองฯเกียรติศักดิ์

ปลัดเทศบาลฯ

4.5 สํานักปลัด
- กิจกรรมที่ผานมาของสํานักปลัดฯ ในเดือนเมษายน งานรัฐพิธี มีดังนี้
1. วันที่ 2 รวมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
2. วันที่ 6 รวมกิจกรรมงานวันจักรี
3. วันที่ 24 จัดกิจกรรมงานวันเทศบาล
ก็ขอขอบคุณทุกกองที่ใหความรวมมืออยางดีกับสํานักปลัด ที่นําคณะไปรวมงานฯ
- ในสวนของที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย คือ จะมีคณะกรรมการแผน โดยระเบียบของ
การจัดทําแผนฯ จะกําหนดใหเราแตงตั้งคณะกรรมการอยู 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนฯ ตามคําสั่งที่ 124/2555 คณะกรรมการชุดนี้ไดหมดวาระลงแลว จึง
จะขอมติที่ประชุมรวมพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัวแทนในสวนของหัวหนาสวนราชการ
2 คน ตามคําสั่งเดิมมีรองฯ อุทัย และผอ.กองสาธารณสุข เปRนกรรมการ ขอทุกทานรวม
พิจารณาคัดเลือก
- รองฯ อุทัย และ ผอ.กองสาธารณสุข
- เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผานมา ทางสํานักปลัดไดรับมอบหมายใหประสานเรื่อง
การรับการตรวจประเมิน core team ซึ่งเทศบาลฯ จะรับการตรวจในวันพฤหัสบดีที่ 21
พฤษภาคม 2558
- ชวงนี้เ ปRนช วงการเปcดประชุ มสภาสมั ยสามัญ สมัย ที่ 2/2558 หากสวนราชการใดมี
ภารกิ จ ที่ ต องใชอํ า นาจสภาฯ ขอใหรวบรวมเอกสารส งที่ งานกิ จ การสภา สํ า นั ก ปลั ด
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อนําเขาที่ประชุมสภาฯ ตอไป
- ขอหัวหนาสํานักปลัด ตามเรื่องการประเมินความดีความชอบ และเรื่องการสอบวินัยที่
คางดวย
- เรื่ อ งโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชน จะใชสถานที่ อ บรมที่ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
แมฮองสอน และมีการศึกษาดูงานที่จังหวัดระยองในชวงวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2558
4.6 ปลัดเทศบาลฯ
- 1. การประชุมหัวหนาสวนฯ ตามที่ไดตกลงกัน ขอใหหัวหนาฝKายเขารวมประชุมดวย
2. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 เรื่องที่ตองนําเขาสภาฯ ขอใหสงเรื่องมาที่
สํานักปลัด เทาที่ดูตอนนี้ก็นาจะมี 3 เรื่อง คือ คณะกรรมการแผนฯ การขอเชารถ และ
เงินรางวัล จํานวน 2.5 ลานบาท
3. เรื่องเงินรางวัลที่ไดรับจากสํานักนายกรัฐมนตรี จากรางวัลบริหารจัดการที่ดี จํานวน
2.5 ลานบาท ตัวโครงการเทาที่ทราบยังไมเห็น ขอใหทุกกองชวยดูดวย โดยจะมี 3 สวน
คือ 1. สวนตอเติมของกองการศึกษา ขอกองชางชวยทําราคาดวย
2. เรื่องเศรษฐกิจ (สงเสริมการทองเที่ยว) ขอกองการศึกษาชวยคิดกิจกรรม
3. การบริการชุมชน
- เสียงตามสายชุมชน
- โครงการบานเทิดไท
ทั้งหมดนี้ สงที่สํานักปลัดกอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จะมีการประชุมสภาฯ วันที่
25 พฤษภาคม 2558
4. กองสาธารณสุข เรื่องของการเก็บคาขยะ ขอแนะนําวา รูปงานคือ เราเดินสํารวจตาม
บานที่มีอยูจริงวาใครจายแลว หรือใครไมจาย ทําบัญชีรายชื่อออกมา และกองสาธารณสุข
มีหนาที่ป ระเมินว าแต ละหลังตองจายเทาไหร สวนวิธี การสํา รวจ แนะนํา วาใหตั้งเปR น
/มีหนาที่ประเมิน...
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คณะทํ า งาน มี บุ ค ลากร ประกอบดวย พนั ก งานของกองสาธารณสุ ข กองคลั ง และ
พนักงานปsองกันฯ จะไดเปRนการสํารวจพื้นที่ดวย
5. เรื่องเตาเผาศพ กระบวนการทางพัสดุตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติ
ขอใหทางพัสดุตั้งไปกอนไดหรือไม
6. ณ เดือนนี้เหลือเวลาอีกเพียง 5 เดือนจะหมดงบประมาณประจําปo หากดูตามขอมูล
จากรองฯ อุ ทัย แลว จะเห็ น ไดว าการเบิ กจ ายไดไมถึ งครึ่ ง เกรงว าจะไปกองช วงทาย
ปoงบประมาณ หากเรื่องใดที่ยังไมไดดําเนินการ ใหเรงดําเนินการดวย
7. เรื่องที่ทานนายกฯ ใหตาม เกี่ยวกับเรื่องละเมิดตลาด โดยมีรองฯ อุทัยเปRนประธาน
และเรื่องการสอบวินัยของพนักงานดับเพลิง
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗
ประธาน
คุณสิริกรฯ
ปลัดเทศบาลฯ

เรื่องอื่นๆ
- จะมีพนักงานมาชวยดูแลพิพิธภัณฑมีชีวิต ขอใหแนะนําตัวกับที่ประชุมดวยครับ
- นางสาวสิริกร สมควร (ออย) เปRนนักวิชาการศึกษา ของวิทยาลัยชุมแมฮองสอน
- ตอนนี้คุณสิริกรฯ มาชวยในฐานะเปRนผูจัดการพิพิธภัณฑมีชีวิตของเทศบาลฯ ทางกอง
การศึกษาชวยอํานวยความสะดวกดวย เรื่องงานของพิพิธภัณฑมีชีวิต

ปcดประชุมเวลา

๑2.45 น.
ลงชื่อ……………………………………………………ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวทิวานันท ปOญญามูลวงษา)

ลงชื่อ……………………………………………………ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ อินต8ะปวง)
หัวหนาสํานักปลัด

