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บันทึกรายงานการประชุม
คณะผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหาร
ครั้งที่ 6 /2558
วันพุธที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมจองคํา (ชั้น 2) สํานักงานเทศบาลเมืองแม2ฮ2องสอน
--------------------------------------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. นางสาวสิริกร
สมควร
พิพิธภัณฑมีชีวิต
14. นางปราณี
ศิริวุฒิ
หัวหนาฝDายพัฒนารายได
15. นายสายชล
ประเสริฐกุล หัวหนาฝDายบริการงานสาธารณสุข
แสนทวีโภคทรัพย เจาพนักงานธุรการ
16. นางดวงฤทัย
รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นายโยธิน
2. นายชรินทร
3. นายสุรศักดิ์
4. นางชุติมา
5. นายเกตนคร

บุญเฉลย
สินรัตน
ศุภนิมิตกาลัญLู
ปMญญารัตน
ธุระพันธ

ผอ.ศูนย ICT
ผูจัดการโรงรับจํานํา
หัวหนาฝDายแบบแผน
หัวหนาฝDายบริหารงานคลัง
รก.หัวหนาฝDายอํานวยการ สํานักปลัด

ติดภารกิจ
ลา

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวทิวานันท
๒. นายวุฒิชัย
เริ่มประชุมเวลา

ปMญญามูลวงษา เจาพนักงานธุรการ
กรดคีรี
พนักงานประชาสัมพันธ

09.3๐ น.
โดยมี นายปกรณ จี นาคํา นายกเทศมนตรี เมื องแมฮองสอน เปPน ประธานการประชุ ม
ผูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลระดับผูบริหารครั้งที่ 6 /๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
/ระเบียบวาระ...

2

- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕8 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๕8
- รับรองรายงานการประชุมผูบริหารฯ ครั้งที่ 5/2558

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง (วาระติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผานมา)
๓.๑ ความคืบหนาเรื่องการดําเนินงานของโรงฆาสัตว (กองชาง/กองสาธารณสุข)
- ชวงนี้มีปMญหาเรื่องบุคลากร เนื่องจากเจาหนาที่เขียนแบบมีคนเดียว บางงานก็กะทันหัน
เรงดวน ตองทํากอน ตอนนี้ก็ทําไดประมาณ 70% เราตองมาปรับทั้งรูปแบบ เนื่องจากที่
บริษัททํามา ไมสามารถทําได ก็จะพยายามเรงใหแลวเสร็จ
- เรื่องนี้ขอ ผอ.ตามใหดวย
3.2 การดําเนินการโครงการประปาภูเขารวมกับเรือนจํา จ.แมฮองสอน (กองชาง/
กองสาธารณสุข)
- หลังจากที่ประชุมเดือนกอน ผมไดไปประสานกับทางผูบัญชาการเรือนจํา จ.แมฮองสอน
ทานไดใหขอมูลวาทอเดิมที่ใชอยูมีการปรับปรุงโดยใชงบของ ทสจ. แตเนื่องจากวามี
ปMญหาเรื่องการมอบสงงาน ทางเรือนจําไมสามารถที่จะเซ็นรับมอบงานได ไมทราบวา
สาเหตุจากอะไร ทาง ผบ.เรือนจําบอกวาจะมอบเจาหนาที่เรือนจําสํารวจอีกรอบวาสภาพ
ปMจจุบันใชการไดประมาณระยะทางเทาไร และตองซอมแซมเทาไร ทาง ผบ.เรือนจําก็ขอ
เวลาใหพนักงานไปสํารวจ
3.3 ความคืบหนาเรื่องการสํารวจครัวเรือนในการเก็บคาเก็บขยะ (กองสาธารณสุข)
- ไดลงสํารวจแลวประมาณ 70% คางอีก 127 รายจาก 419 ราย ไดขอมูลวามีผูเสีย
คาธรรมเนียม 67 ราย ไมเสียคาธรรมเนียม 133 ราย ปMญหาอุปสรรคในการออกเก็บเงิน
คือ 1. บางหลังคาเรือนบอกวาขยะนอย ไมเสียเงิน
2. มีผูมาเก็บคาเก็บขยะ นานๆครั้ง
3. บานเชาที่วาง 32 ราย บานไมมีผูอาศัยและเก็บเงินไมไดอยูประมาณ
30
ราย บานราง ที่ดินวางเปลา 5 ราย ยายไปอยูตางจังหวัด 25 ราย
ขางตนเปPนขอมูลที่ใหเจาหนาที่รวบรวมอยู หากรวบรวมเสร็จก็จะนําเสนอผูบริหารตอไป
3.4 การดําเนินการปรับปรุงเมรุเผาศพฌาปนสถานเทศบาลฯ (กองสาธารณสุข)
- การปรับปรุงเมรุเผาศพที่ใชน้ํามันของเทศบาลฯ เรื่องเดิม กองสาธารณสุขไดตั้งงบฯ
2 ลานในการปรับปรุงเมรุเผาศพใชน้ํามัน ในสวนของขอมูลไดประสานกับทางบริษัท ซึ่ง
มาตรวจสอบเบื้องตน และกองสาธารณสุขไดทําบันทึกถึงกองชางประมาณการคาใชจาย
ในการปรับปรุง ตอนนี้อยูระหวางการประมาณการอยู
- เรื่องนี้ก็อยูในสวนของการเขียนแบบ เจาหนาที่เรามีคนเดียว ก็กําลังดําเนินการอยู
ก็จะพยายามเรงใหทันเวลา
- ขอกองชางและกองสาธารณสุขเรงใหดวย เกรงจะมาเรงชวงปลายป^
๓.5 การจัดทําแบบวงเวียน บริเวณพญาสิงหนาทราชา (กองชาง)
- กําลังอยูในชวงประกาศหาผูรับจาง และเพิ่มเติมหากวงเวียนตัวนี้เรียบรอย ผมจะขอ
อนุญาตเสนอในชวงสามแยกอีกสวน บริเวณหนาทางขึ้นโรงเรียนฯ อาจจะขอปรับ
การจราจรตรงนี้อีกที
/ผอ.กองชาง...

ผอ.กองชาง
ประธาน
รองฯ เกียรติศักดิ์

ผอ.กองสาธารณสุข

ผอ.กองสาธารณสุข

ผอ.กองชาง
ประธาน
ผอ.กองชาง

3

ประธาน
หน.สป.
รองฯสุรัตน

รองปลัดฯ
รองฯเกียรติศักดิ์

รองฯอุทัย

ประธาน

รก.ผอ.กองการศึกษา

- เปPนแนวคิดที่ดี เนื่องจากบริเวณนั้นตอนเชาการจราจรยุงมาก
3.6 ความคืบหนาเรื่องการขออํานาจศาลครอบครองรถน้ํา (สํานักปลัด)
- ไดทําเรื่องไปถึงสํานักงานขนสงแลว ไดสอบถามไป ทางขนสงขอหารือกับทางสวนกลาง
กอน หากไดรับการแจงผลประการใดจะแจงที่ประชุมใหทราบอีกครั้ง
- ขอเพิ่มเติมเกี่ย วกับ เรื่องความคื บหนาของรถน้ํา ทานนายกฯ ไดมอบหมายใหผมไป
ประสานเปPนการภายใน ผมไดเขาพบทานขนสงจังหวัดแมฮองสอน ทานไดดําเนินการ
ประสานปรึ ก ษายั ง ส วนวิ ช าการของกรมการขนส งทางบก ปรึ ก ษากั บ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการออกทะเบียนหมายเลขรถ ไดแจงปMญหาของเราไป เจาหนาที่กรมการ
ขนสง ก็ไดใหเราแจงหมายเลขเครื่องและหมายเลขครัชซี ปรากฏวาเมื่อตรวจสอบขอมูล
ในระบบแลว พบว าของเรา ไมสามารถจะหาหลั กฐานได เทาที่ ผ มไดปรึ กษากั บ ทาน
ขนสงฯ โดยกรณีที่จะสามารถออกหลักฐานได ตอง
1. มีที่มา มีประวัติเดิม
2. ศาลตองสั่งใหทําการออกเลขให
- ผมก็ ไดสอบถามทานขนสงฯ แลววาไดมี กรณีเ ชนนี้ที่ใดบาง ทานตอบวา ไดมี กรณี ที่
จังหวัดพิจิตร เปPนเรื่องรถของโรงเลื่อย ผมยังไมไดประสานกับวีกิจใหคนหาวาคดีตัวอยาง
นี้อยูตรงไหนซึ่งจะตองคนหาอีกที หลังจากนั้นผมก็ไดเขาไปปรึกษากับนายชางของขนสงฯ
วาเราคอนขางที่จะลําบากในการหาหลักฐานมาจดทะเบียนรถ เนื่องจากของเราศาลไมได
สั่ง และไมมีหลักฐานของกรมการขนสงทางบกเดิม จึงไมสามารถดําเนินการใหได มีอยู
ทางเดียวที่ทานแนะนํามา คือ ใหเราประสานกับกระทรวงมหาดไทยวายังมีหลักฐานเดิม
อยูหรือไม ในวันที่ผมไปปรึกษากับทานนายชางขนสงฯ ทานก็ไดนําเรื่องไปปรึกษากับทาน
ผูพิพากษาหัวหนาศาลภาค 5 ที่อยูที่ จ.พิษณุโลก ทานผูพิพากษาก็รับเรื่องไว และจะนํา
กรณีไปศึกษา และจะตอบให หากไดรายละเอียดจากนายชางฯ แลวจะมาตอบอีกที
3.7 ความคืบหนาเรื่องการชี้แจงขอทักทวงของ สตง. (หนวยผูเบิก)
- ไดทําเรื่องชี้แจงไปครบแลว
- มี เ รื่ อ งนี้ น าผมเปP น ห วงอยู สตง.ไดติ ด ตามเรื่ องมาตั้ ง แต ป^ 2557 เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการ
กอสรางตลาดสด มีประเด็นที่ใหตอบเกี่ยวกับเรื่องราคา โดยทานนายกฯ ใหแตงตั้งรองฯ
อุ ทั ย เปP น ประธาน การชี้ แ จงเมื่ อ เดื น มี น าคมที่ ผ านมาเราชี้ แ จงไปเพี ย งแต ว าไดตั้ ง
คณะกรรมการแลว ไมไดแจงชัดเจนวาไดดําเนินการไปแลวอยางไร
- ขออนุ ญาตใหขอมูล เพิ่มเติ มในหลั กการเราตอบไปแลวว ามี การตั้งคณะกรรมการอยู
ระหวางการสอบขอเท็จจริง ในทางปฏิบัติ ผมก็ไดไปพบและไปประสานประเด็นที่เปP น
ปMญหาอยู ไดพูดคุยและทําความเขาใจแลว
- หลังจากประชุมนี้ ขอปรึกษาเรื่องนี้ดวย จะไดหาแนวทางขอสรุป และขอสําเนาสรุป
เรื่องที่ตอบขอทักทวง สตง. ดวย ขอภายในอาทิตยหนา
3.8 ความคืบหนาเรื่องการวางแผนใชหองเรียนของ รร.ท.2 (รร.ท.2)
ความคื
- ในสวนของแผนการใชหองเรียนของ รร.ท.2 ตามเอกสารที่ไดใหกับทุ/3.8
กทาน
ตามผับหนา...
ง
ชั้น 1 จะเปPนชั้นอนุบาล 1 /หองธุรการ และหองคอมฯ ชั้น 2 เปPนชั้นอนุบาล 2 และ 3
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รองฯธวัชชัย
ประธาน
รก.ผอ.กองการศึกษา
ประธาน
ปลัดเทศบาลฯ

รองฯธวัชชัย
ประธาน
ปลัดเทศบาลฯ
หน.สป.

ปลัดเทศบาลฯ

รองฯสุรัตนฯ

ประธาน

พบปMญหาคือ หลังจากสงมอบงานแลว ทางผูรับเหมาไมไดใหกุญแจกับเราไว เวลาเราจะ
เขาไปดู ก็ดูไดเพี ย งดานนอก ไมสามารถเขาไปขางในได ผมจึ งตองไปตามกุ ญ แจจาก
ผูรับเหมามา แตปMญหาอีกเรื่องคือ สวนใหญกุญแจใชไมคอยได ล8อกได เป`ดไมได หรือเป`ด
ไดแตล8อกไมได ผมก็ไดประสานผูรับเหมาใหมาดูเรื่องกุญแจทั้งหมดใหแลว
- ตามผังที่เสนอนี้ จะขอปรึกษาและวางแผนการใชหองอีกทีกอน เนื่องจาก รร.ท.2 ได
อนุ มัติห อง e-classroom จํ านวน 1 หอง ตามในแผนผังนี้ ยังไมมี จึ งจะขอปรึ กษา
วางแผนอีกทีกอน
- ฝาก ผอ.กองชาง ประสาน อ.ชาติชายใหนําบอรดมาติดตามที่ไดคุยกันวันกอน
- ขอกองการศึกษาทําหนังสือถึงกรมศิลปากรในการขอปรับปรุง ป^ 2559 จะไดของบไป
ทีเดียว และเรื่องการขอใชพื้นที่จากกรมธนารักษเรียบรอยหรือยัง
- ไดแจงไปแลว และทางธนารักษจะสงคนมาวัดพื้นที่ กําลังรอครับ
- ตอนนี้มีงบอุดหนุนเฉพาะกิจเขามาในการอุดหนุนโรงเรียนๆละ 200,000 บาท หากมี
อะไรเรงดวนที่ตองทํา ใหเสนอเขามาเลยวาจะทําอยางไร ของ รร.ท.1 ดวยนะครับ
- ขอแนะนําวา งบซอมแซมโรงเรียนฯ เปPนรายไดของเทศบาลฯ ซึ่งกรมสงเสริมฯ อุดหนุน
ใหเปPนประจําทุกป^ เราก็ตั้งในเทศบัญญัติไว ในลักษณะของโครงการ เนื้องานที่ตองทํา
ควรเปP น การทํ า ของเดิ ม ที่ มี อยู แลวใหดี ขึ้น ไมควรเปP น การทํ า อะไรขึ้ น มาใหม เพราะ
โครงการเขียนชัดเจนวาเปPนงบประมาณในการซอมแซมปรับปรุงโรงเรียน
- ผมขอตั้งขอสังเกต เงินซอมแซมโรงเรียนๆ ละ 200,000 บาททุกป^ที่ตั้งไวในเทศบัญญัติ
โรงเรี ย นไมเคยมาปรึกษาว าจะมี แผนนํ า เงิน ไปใชอย างไรบาง ขอโรงเรี ย นมาบอกผม
รับทราบดวยวามีแผนการใชจายเงินอยางไรบาง
- เรื่องการขอใชพื้นที่อาคารตางๆ ฝากทุกกองวา อยากใหทําแผนวาจะขยายหรือขอปรับ
ใชพื้นที่ของตนเองอยางไร กองชางจะไดวางแผนในการดําเนินการตอไปได
- งบของโรงเรียนฯ และสนามกีฬาฯ ทั้ง 3 กอน หากไมกอหนี้ผูกพัน เงินอาจตกไปได ให
เรงดําเนินการและหาผูรับจาง เพราะเหลือเวลาอีกเพียง 3 เดือน
3.9 ความคืบหนาเรื่องการประเมินความดีความชอบ และการสอบวินัย (สํานักปลัด)
- เรื่องการประเมินฯ ไดผานคณะกรรมการประเมินฯ ไปแลวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2558 ที่ผานมา กําลังอยูในขั้นตอนรวบรวมการจัดทําคําสั่งเสนอผูบริหารลงนาม
- เรื่องการสอบวินัยไดดําเนินการแลว อยูระหวางการเสนอผูบริหาร
- เรื่องการสอบวินัย ยังไมไดฟMนธงวาใครจะไดรับโทษอะไร เพียงแตเปPนการสรุปเรื่องราว
จากการสอบของกรรมการสอบขอเท็จจริง กระบวนการตอไปคือ สรุปเรื่องทั้งหมดและ
สงกลับไปใหผูถูกสอบใหยืนยันวาเรื่องเปPนอยางที่กลาวมาใชหรือไม หากใครเห็นวาไมใชก็
โตแยงมา หากไมมีการโตแยงมาแสดงวาทุกคนยอมรับ
- ผมดูจากรายงานการประชุม เห็นวามีสาระสําคัญอีก 3 เรื่องที่ควรเพิ่มเติม
- จากรายงานการประชุมหนา 5 เรื่องของศูนย ICT ไดมีการสอบถามกันถึงเรื่องหลังคา
ชํารุด เนื่องจากฝนตกหนัก ปรากฏวา server ถูกฝน นายกฯ ก็สั่งการในนั้นวาใหเขาไปดู
หากบริษัทฯ ประเมินวาอยางไร เสียหายแลวตองตั้งงบประมาณเทาไร ผมเห็นวานาจะมี
/หากบริษัทฯ...
การนําผลมาเสนอในที่ประชุมดวย วาบริษัทสรุปวาอยางไร
- ฝาก อ.สิริกรถามกับทาง ICT ดวย
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รองฯสุรัตน

- หนาที่ 6 เรื่องของกองคลัง ในเรื่องการเก็บคาแผงขายตลาดนัดวันอาทิตยที่เปPนความ
แตกตางระหวางรานคาที่ขายสินคาราคาสูง และรานที่ขายผักพื้นบาน และรวมไปถึงการ
ขายของที่ถนนขางศาลที่มีการกางรวม ใหมีการตักเตือน ก็นาจะมีการรายงานผลดวย
หน.ฝDายพัฒนารายได - เรื่องการเก็บ เราเก็บเปPนคาเก็บขยะแผงละ 20 บาท ไมไดแยกตามประเภทการขาย
สินคา
หน.ฝDายบริการงาน สส - ขอเพิ่มเติม ที่บริเวณตลาดนัดวันอาทิตยในการเก็บไมมีปMญหา แตที่มีปMญหาคือ บริเวณ
หลั ง ธกส.ที่ มาจากการจั ด งานของสํ า นั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนและสํ า นั ก งานเกษตรและ
สหกรณ จ.มส แตเนื่องจากบริเวณ ธกส. ไมคอยมีคนเดิน จึงไดรับการประสานเปPนการ
ภายในวาขอมาจําหนายเชื่อมกับบริเวณตลาดนัดวันเสาร-อาทิตย ที่เปPนปMญหาคือ มีผูมา
สวมรอยขาย ปะปนกับกลุมเกษตรกรดวย จึงปรึกษากับทาง สนง.พัฒนาชุมและ สนง.
เกษตรฯ เรื่องของการจัดทําปmายใหกับกลุมเกษตรกรผูจําหนาย สวนกลุมที่ไมใชเกษตรกร
เราคงตองมีมาตรการที่จะแจงใหเขาขายในพื้นที่ที่เราจัดให หรือมีการเก็บคาธรรมเนียม
เก็บขยะตอไป
ปลัดเทศบาลฯ
- เริ่มตนโครงการนี้ ทางพัฒนาชุมชนมาขอรวมโครงการกับตลาดนัดวันอาทิตย ซึ่งเปPน
นโยบายของรัฐบาลที่ใหประชาชนที่ขายสินคาเกษตร OTOP มีพื้นที่ขายสินคา จึงมาขอ
รวมขายกับพื้นที่ของเรา ทางพัฒนาการมาประสานกับผมเมื่องานกีฬาชาวไทยภูเขา วา
งานของพั ฒ นาชุ มชนไดเสร็ จ สิ้ น แลว แต มี บ างรายจะมาขอลองขายต อที่ ต ลาดนั ด วั น
อาทิ ต ยของเรา ดั งนั้ น โครงการของพั ฒนาชุ มชนและ สนง.เกษตร ไดเสร็ จ สิ้น ลงแลว
ตอนนี้หากมีผูมาจําหนายตอก็สามารถนําเขาระบบการดูแลของเราไดทันที ตั้วแตสัปดาห
หนาเปPนตนไป สวนอัตราการเก็บเราเก็บเปPนคาเก็บขยะ แผงละ 20 บาทเทากัน หากจะ
มาทบทวนประเด็นเรื่องความแตกตางของการเก็บคาแผงตามประเภทสินคาควรมาคุย
เฉพาะอีกที เกรงวาจะใชเวลานาน
ประธาน
- อัตราคาเก็บขยะ ต่ําสุดคิดเทาใด
หน.ฝDายบริการงาน สส - อัตราการเก็บคาเก็บขยะมี 2 ประเภท
1. ประจํา คิดอัตรา 20/ครัวเรือน/เดือน
2. เปPนครั้งๆ คิดอัตราขั้นต่ําประมาณเกือบ 100 บาท
เรื่ องอั ต ราการเก็ บ นี้ เราไดปรึ กษากั น กอนที่ จ ะจั ด ระเบี ย บและจะเก็ บ คาธรรมเนี ย ม
อยางไร ซึ่งที่ประชุมก็มีมติในการเก็บ 20 บาท/ชอง ซึ่งในทางปฏิบัติบางรายขายครึ่งชอง
เราก็คิด 10 บาท แตละรายเราก็พิจารณากอน หากจะมีการปรับในเรื่องของราคาคงตอง
คุยกันอีกรอบ
รองฯสุรัตน
- หนาที่ 7 เรื่ อ งของกองช าง หลั ง คาตลาดสดทางเขาฝMp ง ตะวั น ออก ท านนายกฯ
มอบหมายใหไปดําเนินการ อยากจะทราบวาตอนนี้ไปดําเนินการแลวหรือไม อยางไร
ผอ.กองชาง
- ที่จะใหตอลงมา กําลังทําแบบ สวนดานโรงรับจํานํากําลังหาผูรับจาง
/ผอ.กองชาง...
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ประธาน

- ผมขอกลาวถึงเรื่องการประเมินความดีความชอบ ป^นี้ไดมีการนําขอมูลการลงเวลามา
ปฏิบัติราชการและการเขารวมกิจกรรมเขามาพิจารณาดวย ในครั้งตอไปจะขอทางสํานัก
ปลัดสรุปขอมูล และสงกลับใหทุกกอง ทุกๆเดือนดวย
- ขอทางกองสาธารณสุขเปPนเจาภาพเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเกี่ยวกับตลาดนัดวันอาทิตย
มาประเมิ น ปM ญ หาอุ ป สรรคต างๆ จากที่ ไ ดดํ า เนิ น การมา รวมถึ งเรื่ องการจั ด ระเบี ย บ
กาดแลงของ อ.ชาติชายดวย
- ผมขอขอมูลการตอบขอทักทวง สตง.จากรองฯอุทัย ขอวันพุธหนา (10 มิ.ย. 2558)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ปMญหาอุปสรรคในรอบเดือนที่ผานมา
๔.๑ กองการศึกษา

ผอ.รร.ท 1

โรงเรียนเทศบาล ๑
- ผลการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ไดแก
1. วันที่ 4 ประชุมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเตรียมการตางๆ
2. วันที่ 4-8 ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
3. วันที่ 11 เป`ดเรียน 1 สัปดาห และหลังจากนั้นไดป`ดเรียน
4. วันที่ 19 – 23 นักเรียน/ครู รวมงานการแขงขันกีฬาชาวไทยภูเขา ซึ่งป^นี้ จ.
แมฮองสอนไดเหรียญอันดับ 2 จาก 20 จังหวัดที่มีการเขารวม โดยในนั้นมี
นักเรียนของ รร.เทศบาลฯ จํานวน 6 เหรียญ ในภาพรวม รร.ท.1 มีสวนชวย
เปPนอยางมาก เกือบทุกสนาม
- จากที่มีนักกีฬามาพักที่ รร.เทศบาลฯ ก็เกิดความเสียหายบางสวน ไดแก
สายฉีดชําระในหองน้ํา ก8อกน้ําตางๆ ตอนนี้โรงเรียนก็กําลังดําเนินการซอม
5. วันที่ 24 -28 นํานักเรียนเขารวมมหกรรม อย.นอย ที่ จ.นครนายก สงผลให
โรงเรียนเราไดรับเปPนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง และตอนนี้มีหนังสือ
มาเชิญโรงเรียนเราเขารวมอบรมระดับเพชรตอไป
6. นักเรียนชั้น ม.1 รวมกับชุนตะวันออกในการออกสํารวจลูกน้ํายุงลาย
- แผนการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน ดังนี้
1. วันที่ 1 รวมชวยงานประเพณีเจดียทรายมิ่งเมือง
2. วันที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. วันที่ 4 ประชุมคณะกรรมการชมรมผูปกครองและครู
4. วันที่ 4 – 7 มีงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นระดับภาคเหนือ
5. วันที่ 6 ประชุมผูปกครองนักเรียน จะขอเชิญทานนายกฯ และฝDายบริหาร
รวมเปPนเกียรติดวย และ อ.จารุณีจะเดินทางไปรับครูจีนมา
6. วันที่ 11 กิจกรรมวันไหวครู และชวงบายจะเปPนการเลือกตั้งสภานักเรียน
7. วั น ที่ 12 – 14 นั ก เรี ย นชั้ น ป.5 ป.6 อบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด ที่วัดพระธาตุดอยกองมูรวมกับสํานักพุทธฯ
8. วันที่ 26 กิจกรรมวันสุนทรภู
- ปMญหาอุปสรรค ที่ขาดแคลนบุคลากรครู ตอนนี้ครูที่ขอยายมาก็ไดมารายงานตัววานนี้
(2 มิ.ย. 2558)
/ปMญหาอุปสรรค...
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ประธาน

ผอ.รร.ท.2

คุณสิริกรฯ

ประธาน

- ฝาก รร. ลองหารืองานประชาสัมพันธใหทําสื่อประชาสัมพันธหอง ESP หรือการสอน
ของครูจีน อาจไปเก็บภาพ เพื่อประชาสัมพันธวาตอนนี้หอง ESP เราดําเนินการอยางไร
บาง
- เรื่ องการขอความร วมมื อจากหน วยงานอื่ น การแสดงต างๆ ของนั กเรี ย น หากเปP น
ชวงเวลากอนบายสามโมงใหเลื่อน แตหากหลังบายสามโมงใหพิจารณาดู ยกเวนเปPนงาน
รัฐพิธี หรืองานสําคัญตางๆ เนื่องจากเทาที่เห็นเด็กนักเรียนเราไปใชเวลาในสวนของการ
แสดงคอนขางมาก
โรงเรียนเทศบาล ๒
- ในเดือนพฤษภาคม รร.มีการดําเนินกิจกรรม 4 กิจกรรมหลักๆ ไดแก
1. วันที่ 14 ประชุมคณะครู กอนเป`ดภาคเรียน 1/2558
2. วันที่ 18 เป`ดภาคเรียนที่ 1/2558 ดดยมีขอมูลนักเรียน ดังนี้
- ชั้นอนุบาล 1
ชาย 44 คน หญิง 31 คน รวม 75 คน
- ชั้นอนุบาล 2
ชาย 31 คน หญิง 35 คน รวม 66 คน
- ชั้นอนุบาล 3
ชาย 36 คน หญิง 31 คน รวม 67 คน
รวมทั้งสิ้น 208 คน
3. วันที่ 16 – 17 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
4. วันที่ 30 ประชุมผูปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนฯ ไดจัดทําแบบประเมินใน
เรื่องของการจัดกิจกรรมใหกับผูปกครองนักเรียน ในสวนของรายละเอียด
ขอมูล ปMญหาตางๆ ทางโรงเรียนฯ จะสรุปและรายงานผานกอง เสนอตอ
ผูบริหารตอไป
- ในเดือนมิถุนายน มีแผนการดําเนินการ 2 กิจกรรม ไดแก
1. วันที่ 11 จัดกิจกรรมวันไหวครู
2. วันที่ 27 โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน
ICT
- ทางเจาหนาที่ศูนย ICT ติดงานอบรมการเขียนแบบเบื้องตนดวย AutoCAD จึงไดฝาก
เรื่องมาเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ปMญหาฝนสาดเขามาภายในอาคารจากชองลม ทําใหน้ํารั่วซึมไหลลงจากฝmา
เพดานบริเวณหองอบรมและหองทํางานของเจาหนาที่
2. ปMญหานกเขามาภายในอาคารและใตฝmาเพดาน และขี้ นกบนฝmา เพดานส ง
กลิ่นรบกวน สรางเชื้อโรค และสรางความชื้น สงผลใหอุปกรณที่ติดตั้งบนฝmา
เพดานชํารุดและรวงหลน
3. ปMญหาจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชํารุด กรณีน้ําฝนรั่ว
- Server ศูนยฯ ชํารุด 1 ตัว ไดสงทางราน รานบอกวา mainboard
เสีย ซอมไมได
- UPS Server ที่จัดซื้อใหม ยังไมไดรับ
- Switch 48 port ชํารุด
4. Projector สําหรับหองอบรมมีความสวางไมเพียงพอ เปPนอุปสรรคตอการ
5. ผนังภายในอาคารลอกรอน
- ฝาก อ.ชาติชายดูเรื่อง UPS ที่จัดซื้อใหมใหดวยวาดําเนินการขั้นตอนไหนแลว
าที่
/5. และเท
ผนังภายใน...
ดูศูนย ICT มีอุปกรณ และอาคารที่ตองซอมแซมคอนขางมาก หากดูจากสถิติคนที่เขามา
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คุณสิริกรฯ

รก.ผอ.กองการศึกษา

ประธาน

ใชบริการก็คอนขางมาก ถาเรามีการเก็บคาธรรมเนียมผูมาใชบริการ อาจจะคนละ 1 บาท
หรือ 5 บาท เพื่อมาชวยในคาบํารุงรักษาสถานที่และอุปกรณตางๆ
พิพิธภัณฑDมีชีวิต
- การดํ า เนิ น งานประจํ า เดื อ นพฤษภาคมที่ ผ านมาของพิ พิ ธ ภั ณ ฑมี ชี วิ ต มี จํ า นวน
นักทองเที่ยวที่เขาชมและขอขอมูล จํานวน 50 คน
- ไดจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยว
เสนทางการเที่ยวชม 4 เสนทาง ไดแก บานโบราณและสินคาชุมชน อาหารและ
ขนมพื้นบาน โปรแกรมศึกษาพัฒนางานเทศบาล โปรแกรมรานชา กาแฟ
- จัดทําเสนทางรถนําเที่ยว 4 เสนทาง ไดแก
1. เสนทางการทําบุญ 9 วัด
2. เสนทางชื่นชมความงามสถาปMตยกรรม
3. เสนทางศึกษางานแหลงเรียนรูและแหลงสําคัญของเทศบาลฯ
4. เสนทางนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- จัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวสําหรับ 1 วัน
- เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิพิธภัณฑมีชีวิต
- วันที่ 19 - 21 พฤษภาคมฯ จัดกิจกรรมฝ‚กอบรมทางดานอาชีพ การทําบายศรีจากผา
- วันที่ 30 - 31 พฤษภาคมฯ โครงการสืบสานประเพณีปอยจาตี่ เรียนรูการทําตุง
- แผนการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน 2558 ไดแก
1. โครงการศึกษาดูงานพื้นที่พิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแมฮองสอน
2. โครงการฝ‚ ก อบรมดานอาชี พ การจั ด ดอกไมสด ระหว างวั น ที่ 17 – 19
มิถุนายน 2558
3. กิจกรรม เช8ะ แลว แชร ที่นี่พิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแมฮองสอน
4. กิจกรรมสืบสานประเพณี 12 เดือน วานปะลีกหรือประเพณีเลี้ยงเมือง
5. การจัดกิจกรรมนิทรรศการมุมความรู
6. การจําหนายของที่ระลึกพิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแมฮองสอน ตอนนี้ทางศูนยฯ มี
เสื้อยืดและโปสการด เพื่อจําหนายแลว
กองการศึกษา
- กิจกรรมของกองการศึกษามี 3-4 กิจกรรมหลักๆ ดังนี้
1. กิจกรรมแรกที่เราไดดําเนินการชวย คือ การจัดการแขงขันกีฬาชาวไทยภูเขา
เรื่องของสนามกีฬากลางและอาคารศูนยออกกําลังกาย หลังจากเสร็จงาน
เขาไปดูพื้นที่กับรองฯ ธวัชชัย และเห็นวาเราควรจะประกาศป`ดสนามกีฬา
กลางประมาณ 1 เดื อ น เนื่ อ งจากสภาพของหญาและลู วิ่ ง เสี ย หาย
คอนขางมาก เพราะออกาไนซจัดงานไดนํารถบรรทุกเขาไปในสนามเพื่อเก็บ
ของจัดงาน
2. วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2558 จัดงานประเพณีเจดียทรายมิ่งเมือง
3. วัน ที่ 28 มิถุนายน 2558 จั ดงานประเพณีทํา บุญ สี่มุมเมือง ผมจะแจง
รายละเอียดใหกับทุกกองทราบอีกครั้ง
- กอนการจัดงานวันที่ 28 เชิญทุกกองประชุมเรื่องการจัดประเพณีทําบุญสี/3.
่มุมวัเมืนอทีงและ
่ 28...
งานประเพณีอื่นๆ ใหมีการเชิญผูใหญในชุมชนมาหารือดวย
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ผอ.กองชาง

รองฯสุรัตน

๔.2 กองคลัง
- รายงานสถานะทางกองคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ขณะนี้เรามีเทศบัญญัติรายจาย 2
ฉบั บ ขอนํ า เรี ย นขอมู ล เทศบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ที่ 1 ในป^ 2558 มี ก ารประมาณการรายได
114,650,000 บาท ในขณะนี้มียอดรายรับ 77,173,426 บาท ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมมี
รายจาย 55,307,140 บาท มีผลตางของรายรับมากกวารายจาย จํานวน 21,865,735
บาท ในส วนของเทศบั ญ ญั ติ เ พิ่ มเติ มเราตราไว 2.5 ลานบาท ตอนนี้ ก็ยั งไมมี การ
ดําเนินการ หากกองใดสามารถทําไดโดยไมตองขออนุญาตผูวาฯ ก็ขอใหเรงดําเนินการ จะ
ไดไมคางชวงปลายป^
- ป^งบ 2558 เราประมาณการรายรั บ 114,650,000 และ 2,500,000 บาท รวมเปP น
117,150,000 บาท เรามียอดรับจริง 79,673,426.41 บาท คิดเปPน
รอยละ 68
๔.3 กองชาง
- ในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา กองชางไดมีการดําเนินการ ดังนี้
ฝDายแบบแผน ในสวนที่เปPนงบประมาณของกองชางไดดําเนินการแลวเสร็จเกือบทั้งหมด
- งานกอสรางถนนขุนลุมประพาส ซอย 1 ไดผูรับจางแลว อยูระหวางดําเนินการ
กอสราง
- ถนนอุดมชาวนิเทศ ไดผูรับจางแลว อยูระหวางดําเนินการ
- ถนนชุมชน อส. อยูระหวางการกอสราง
- สนามฟุตซอล อยูระหวางดําเนินการ
- ถนนชุมชนปางลอ ขางทางเขาโรงแรม the point ดําเนินการไปแลวประมาณ
90%
- ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ผูรับจางกําลังดําเนินการ
- งานที่ทานนายกฯ ทวงถาม บางงานก็ไดดําเนินการเรียบรอยแลว เชน ทาสี
อัฒจันทร การปรับปรุงภูมิทัศนหนา รร.ท.2 (ใหม) กําลังหาผูรับจาง
ฝDายโยธา การสนับสนุนงานเจดียทราย/ สนับสนุนงานกีฬาชนเผา และวันนี้ทางกองชาง
ไดไปซอมแซมถนนขางสนามบิน
งานสวนฯ ชวงนี้อยูระหวางเพาะดอกใหม เพื่อใหทันชวงวันแม
งานสถานีขนสงฯ มีปMญหาคือ ทางขนสงจะเรงรัดมาหลายเรื่อง บางเรื่องก็รายงานไปแลว
บางเรื่องเชน การจัดเก็บคาหองน้ํา ไมแนใจวาผูบริหารมีนโยบายอยางไร
- เรื่องการจัดทําสถานที่จอดรถใน สนง.เทศบาลฯ ตอนนี้มีปMญหาที่จอรถมอเตอรไซต คง
ตองพิจารณาเพิ่มเติม
- การขอใชพื้น ที่ธ นารักษ บริ เวณชุ มชนตะวั นออก ไดแจงอนุ ญาตมาแลว คงจะเสนอ
ใหกับทานนายกฯ ลงนาม
- งานตอไปของกองชางคือ เรงทําแบบที่คางไวใหเรียบรอย
- ขอฝากทางกองชางเกี่ยวกับภาระงานที่เปPนประเด็นจากการประชุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
กองชางมาแจงใหทราบ
/รองฯสุ
รัตน...
1. ปMญหาตลาดสด
- อาคาร 5 นกยังสามารถเขาไปในอาคารได
รบกวน
สงคนเขาไปดูใหดวย จะไดแกไขตอไป
- กลอง CCTV หลังโกแมค ทางคณะกรรมการบอกวา
หนาจอกลองถู ก ดึ งใหคว่ํ า ลง ขอส งคนไปปรั บ หนา
กลองใหดวย
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หน.สป

๔.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- รายงานแผนการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขในเดือนมิถุนายน
1. วันที่ 2 การประชุมคณะทํางาน อผส.
2. วันที่15 – 19 กองสาธารณสุขใหบริการพบประชาชน ตามโครงการสงเสริม
สุขภาพ ออกแตละชุมชน โดยกําหนดชุมชนละ 2 ครั้ง
3. วันที่ 17 ประชุมคณะกรรมการรานอาหาร
4. วันที่ 23 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
5. วันที่ 22 – 26 กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินรานอาหารและแผงลอย
6. วันที่ 26 กิจกรรมโครงการสงเสริมดูลูสูงอายุ
- งานที่ไดรับใหดําเนินการ คือ รางระบายน้ําอุดตันที่ศูนยฯ ปางลอ ทางกองไดออกพน
หมอกควันและไดรับการรองขอ กองฯ จึงไดดําเนินการใหเรียบรอยแลว
- ไดนํารถแทรกเตอรมาไถกลบในสถานที่ที่จะสราง รร.ใหม
- ตนไมบริเวณการเคหะ กําลังสงเจาหนาที่ไปตัด
- โครงการหมอครอบครัว เปPนโครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดใหสถานบริการ
อปท. พม. ทํางานรวมกันในดานการดูแลผูสูงอายุ โดยจะจัดทีมงานออกใหบริการและ
เยี่ยมผูสูงอายุ ผูพิการ ก็ไดนําเรียนผูบริหารวาเห็นชอบหรือไม หากเปPนไปไดก็จะนํามา
ดําเนินการในเขตเทศบาลฯ
- ฝากทางงานพัฒนาชุมชน มาขอขอมูลที่กองสาธารณสุข หากมีกิจกรรมใดที่ใกลเคียงกัน
ก็ใหรวมทําแบบสหวิชาชีพ
- จากที่ทานนายกฯ มอบหมายใหเขารวมประชุมแทนในเรื่องเมืองแมฮองสอนนาอยู ผม
และคุณสายชลฯ ไดเขารวมประชุม ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้
1. การจัดการที่ดิน เกี่ยวของกับการสํารวจที่ดินทั้งหมดที่ไมมีเอกสารสิทธิ์
2. การปลูกปDาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
3. การแกปMญหาหมอกควัน
4. การจัดการขยะ
ซึ่งเกี่ยวโยงกับตําบลสุขภาวะ แตละหัวขอจะไดรับงบประมาณ 5 หมื่นถึง 1 แสนบาท ผม
ไดสมัครเขารวมทั้ง 4 หัวขอ
- ขอฝากเรื่องของกองสาธารณสุข ดังนี้
1. จากการประชุมคณะกรรมการตลาดสด
1.1 ปMญหาผูคารุกล้ํา ตลาดสกปรก
1.2 ปMญหาเรื่องรถจักรยานยนตเขาไปในตลาด
1.3 รางระบายน้ําในตลาดสงกลิ่นเหม็น
2. สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ
2.1 ปMญหาที่จอดรถหลังตลาด สท.เสนอวาอาจจะนําถังขยะไปตั้ง /2. สืบเนื่องจาก...
2.2 เรื่องไมดอกที่บริเวณหนองจองคํา อาจไมคอยไดรดน้ํา
2.3 การพนหมอกควัน ควรมีการแจงลวงหนา ชาวบานจะไดเตรียมตัวลวงหนา
4.5 สํานักปลัด
- ในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา สํานักปลัดไดมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. วันที่ 5 รวมกิจกรรมวันฉัตรมงคล มีเจาหนาที่เขารวม จํานวน 14 ราย ณ
อาคารบุญชูฯ
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ปลัดเทศบาลฯ

ประธาน

2. วันที่ 9 – 13 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ณ จังหวัดระยอง มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 135 ราย
3. วันที่ 20 ประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตอนนี้อยูระหวางทําคําสั่ง
เสนอผูบริหาร
4. วันที่ 25 ประชุมสภาฯ มีเรื่องในการพิจารณา 3 เรื่อง ไดแก
- การจัดทําเทศบัญญัติเพิ่มเติม ป^ 2558
- การขอความเห็นชอบในสวนของที่ตองมีการกอหนี้ผูกพันในการเชารถ
- การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามแผนฯ ที่ประชุมมีมติเลือกให สท.
เกษมฯ สท.ไมตรี และ สท.ศรีพรรณฯ เปPนกรรมการ
วันที่ 29 มีการประชุมสภาฯ พิจารณาในสวนแปรญัตติ เห็นชอบให
ประกาศเปPนรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมได มีจํานวนเงินทั้งสิ้น 2.5 ลานบาท
ไดแก
- โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล
700,000 บาท (สํานักปลัด)
- การชวยเหลือบานผูยากไร 265,000 บาท (สํานักปลัด)
- โครงการปรั บ ปรุ งภายในโรงเรี ย นเทศบาลฯ 2 เฉลิ มพระ
เกียรติ 295,000 บาท (กองการศึกษา)
- การติดตั้งกลอง CCTV (กองชาง)
ก็จะไดจัดเรงทํารางและสงใหกับกองที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตอไป
- ในสวนของเดือนมิถุนายน ที่ทางสํา นักปลัด ตองดํา เนิ นการ คือ โครงการจัด ทํา แผน
ชุมชน จะมีการอบรมในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2558 เราไดเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มี
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
- ขอเพิ่มเติม เราไดเชิญวิทยากรจากจังหวัดเชียงใหมมา 2 ทาน ก็พยายามหารูปแบบ
วิธีการที่จะระดมความเห็นเห็นจากทุกภาคสวน ในการทําเราจะแยกตามยุทธศาสตรเปPน
หลัก
4.6 ปลัดเทศบาลฯ
- 1. การประชุมในวันนี้เปPนการประชุมคณะผูบริหารของเทศบาลฯ ขอกําชับให ผอ.กอง
และหัวหนาฝDายทุกทานเขารวมประชุมดวย
2. เรื่องกองชาง ที่มีการรายงานที่ผานมา ขอเสนอวามีงานอยู 2 เรื่องที่กําลังสราง คือ ราง
ระบายน้ําถนนขุนลุมประพาส ซอย 1 และถนนนาวาคชสาร ปMญหาของรางระบายน้ําที่
เคยสรางและมีปMญหาคือชวงทองชาง จะขอทางกองชางกําชับผูควบคุมงานใหควบคุมดูแล
อยางเครงครัด หากทําแลวตองแกไขจะยากกวาการทําใหม
3. ขอขอบคุณกองชางที่ดําเนินการจัดทําที่จอดรถภายในสํานักงานฯ ใหมีที่จอดรถยนต
ขอขอบคุ
มากเปPนเทาตัว แตที่มีปMญหาคือที่จอดรถมอเตอรไซตจะหายไป วันกอนไดปรึ/3.กษากั
บทานณ...
รองฯสุรัตน วาอาจจะเคลียรพื้นที่สวนหยอมหลังปmองกันฯใหเปPนพื้นที่จอดรถมอเตอรไซต
4. ขอขอบคุณกองสาธารณสุขที่ไปปรับเกลี่ยพื้นที่โรงเรียนฯ ใหมของเรา ซึ่งเปPนอาคาร 4
ชั้น 12 หองเรียน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค 2 หลัง อาคารสวม 2 หลัง ใน 5 ตัวนี้ได
ประกาศหาผูรับจางแลว ตอไปขอกองชางไปกําหนดจุดวางพื้นที่วาจะวางผังตรงไหนบาง
จะขอเสนอนายกฯ วาบริเวณที่จะสรางโรงเรียนฯ หากจะทําเปPน cut out ประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบวาพื้นที่ตรงนี้จะสรางอะไรตอไป ดีหรือไม
- ก็ดี ถือเปPนการประชาสัมพันธไปดวยครับ
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ระเบียบวาระที่ ๕
รองฯสุรัตน

ผอ.กองชาง

ประธาน

รองฯสุรัตน

ประธาน
รองฯสุรัตน

ผอ.กองชาง
รองฯสุรัตน
ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่องการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- เนื่องจากกองชางไดมีบันทึกเสนอของนายตรวจเขตในการปฏิบัติหนาที่ พบวามีผู
กอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ชวงนี้คอนขางถี่และมีจํานวนคอนขางมาก บางราย
เราไดเตือนไปแลว แตเขาก็ยังสรางและใชประโยชนตอไป ผมเปPนหวงวาหากเรื่องนี้ถูก
ตรวจพบ เกรงวาเราจะเขาขายการละเลยการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผมจึงขอนําเขาหารือ
ที่ประชุมวาในทางปฏิบัติจะมีแนวทางอยางไรบาง
- ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่อง พรบ.ควบคุมอาคารฯ เรื่องนี้ในชวงหลังๆ จะมี
คอนขางมาก โดยเฉพาะถนนนาวาคชสาร ซึ่งเกี่ยวพันกับผังเมือง ในทางปฏิบัติหากเรา
ตรวจพบจะทําการแจงระงับการกอสรางอาคาร และหามใชอาคาร และมาพิจารณาวาจะ
ออกคําสั่งวาอาคารนี้สามารถขออนุญาตไดหรือไม หากขออนุญาตไมไดเราก็จะแจงใหรื้อ
ถอน ระยะเวลาชวงครั้งแรก ภายใน 30 วัน บางอาคาร หากเราแจงไปก็อยูระหวางขอ
อนุญาต หากมีการอนุญาตตามระเบียบที่วาก็ไมมีปMญหาอะไร จะมีบางอาคารที่แจงไป
และยังดําเนินการฝDาฝ„น เราก็จะแจงไปครั้งที่สอง หากยังฝDาฝ„นตอก็จะสรุปและแจงไปยัง
งานนิติการ ปMญหาที่พบ คือ บางครั้งเปPนคนที่รูจัก ก็ดําเนินการลําบาก
- ในการออกทําแผนชุมชนที่จะถึงนี้ จะขอทางกองชางสงตัวแทนอธิบายเรื่อง พรบ.
ควบคุมอาคารแบบเบื้องตน อธิบายใหชาวบานไดเขาใจคราวๆ และทําขอมูลไปติดตาม
ชุมชน และหากพอมีเวทีไหนพอจะไปออกชุมชนก็ใหไปอธิบายใหชาวบานฟMง เรื่องผังเมือง
วาโซนไหน/เขตไหน ความสูงเทาไหร
- ในการปฏิบัติเราควรตองปฏิบัติอยางเขมงวด
5.2 การกํากับดูแลสถานีขนสง
- เปPนภารกิจที่เราไดรับถายโอนมาแลว เราคงตองปฏิบัติใหไดตามหนาที่อยางเต็มที่
ถึงแมวาในการเก็บคาธรรมเนียมไมไดเทาที่ควร ตองใชเงินของเทศบาลฯ มาดูแลอีก ผม
จะขอปรึกษาที่ประชุมวา เราจะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร เห็นวาควรจะนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการขนสงหรือไม
- กอนที่จะประชุมคณะกรรมการขนสงฯ ขอทบทวนเรื่องระเบียบการถายโอนทั้งหมด
และในการเก็บคาใชบริการคาเก็บขยะ ขอกองสาธารณสุขดูอัตราคาเก็บขยะของเอกชน
ในอัตราสูงสุดที่เทาใด และนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการขนสงฯ
- กระทรวงคมนาคมผานทางกรมการขนสงทางบก ทําเรื่องประสานไปยังกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ใหแจงผูวาฯ ทุกจังหวัดแจงไปยังทุกเทศบาลที่ดูแลสถานีขนสง เรื่องนี้
ระบุชัดเจนวาขอให อปท. ที่ไดดูแลสถานีขนสง ไดจัดสายการบริหารจัดการสถานีขนสง
/ระบุชานั
ัดเจน...
และใหจัดบุคลากรเพื่อไปดําเนินงานในสถานีขนสง เหตุผลเพื่อที่จะใหบุคลากรเหล
้นได
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพ ณ วันนี้ของเราก็เขาขายที่ยังไมมีสายบุคลากรที่ชัดเจน
ไปดูแลสถานีขนสงโดยตรง เรื่องนี้จึงอยากปรึกษาที่ประชุมวาจะมีแนวทางอยางไร
- เรื่องนี้ผมไดเขาไปปรึกษางานการเจาหนาที่ ใหพิจารณาดูตําแหนงให ซึ่งเปPนตําแหนง
เกี่ยวกับนักวิชาการขนสง เปPนตน
5.3 เรื่องการกําหนดการใชประโยชนพื้นที่วางเปลา
- เราจะมีแนวทางการดําเนินการอยางไรในพื้นที่วางเปลาในเขตเทศบาลฯ
- ผมไดออกไปตามแตละชุมชน พบวาพื้นที่วางเปลาในเขตเทศบาลคอนขางมาก หาก
รกรางไมมีคนดูแล อาจเปPนแหลงเพราะพันธุยุง ที่อยูของสัตวมีพิษ ซึ่งอยูทามกลางชุมชน
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ขอกองคลังทําหนังสือถึงเจาของพื้นที่วางเปลาทั้งหมด ใหมาดูแลพื้นที่ ไมใหเกิดผล
กระทบกับคนรอบขางและคนในชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๖
รองฯสุรัตน

ผอ.กองชาง

รองฯสุรัตน

ระเบียบวาระที่ ๗
ประธาน

เรื่องเพื่อทราบ
- 1. สืบเนื่องจากการถายโอนสถานีขนสงใหกับเทศบาลฯ ไดดูแล ทางกรมการขนสงฯ
ประสานทาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและกรมสงเสริมฯ ก็แจงผานมายังผูวาฯ
และสงตอมายังเทศบาลฯ ในเรื่องของการสั่งการใหดูแลสถานีขนสงใหทําการปรับบริการ
หองสุขาใหกับประชาชน เนนย้ํามาวาหองสุขาตองทําเปPนมาตรฐานตามเกณฑ โดยให
เทศบาลฯ ที่ดูแลตองดําเนินการ ดังนี้ ถามีงบประมาณ ใหเขาไปดําเนินการปรับปรุงใหได
มาตรฐาน แตถาไมมีงบประมาณใหแจงกลับไป ซึ่งทางเทศบาลฯ ของเราอาจไมไดแจง
กลับไป ทําใหเขาตองทวงกลับมา ผมไดไปปรึกษากับทานขนสง จ.แมฮองสอน วาเรามี
ปMญหาติดสัญญากับผูรับสัมปทาน ซึ่งเขาก็ไดเก็บคาบริการอยูทานจึงไดใหคําแนะนําเรา
มาวาใหเทศบาลฯ ไปเจรจากับคูสัญญาวาขณะนี้นโยบายของรัฐบาลตองการใหเลิกในการ
เก็บ หากผูรับสัมปทานยินยอมก็ยกเลิกในการเก็บ และเทศบาลฯ มาดูแลเอง หากไม
ยินยอมก็ใหทําตอจนหมดสัญญา แตทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ตองรายงานถึงปMญหาอุปสรรคที่ยัง
ดําเนินการไมได
2. สืบเนื่องจากสหกรณเดินรถแมฮองสอน ขณะนี้ไดมีการเปลี่ยนประธานสหกรณเดินรถ
คนใหม และประธานไดมาปรึกษาผมวาทางสหกรณเดินรถมีความประสงคอยากจะขอให
ทางเทศบาลฯ จัดสถานที่จอดรถใหกับคิวรถเหลือง บริเวณหลังตลาดสด ผมเห็นวาหาก
จะทําคิวรถถาวรใหกับรถเหลืองที่ตลาดสดคงไมเหมาะสม เพราะรถโดยสารทุกชนิดที่วิ่ง
รับโดยสารตองเขาไปจอดที่สถานีขนสง แตหากเราจะมีการผอนปรนใหสามารถจอดรถ
ชั่วคราวเพื่อมารับผูโดยสารได เราจึงพิจารณาวาอาจจะจัดคิวชั่วคราวใหประมาณ 4-5
ชอง ตามความจําเปPนและเหมาะสม
- สืบเนื่องจากที่ผมไดรับมอบหมายใหไปทํา MOU เรื่องโครงการสงเสริมการทําคารบอน
ฟุตปริ้นท ซึ่งเราไดประชุมและจัดตั้งคณะทํางานไป ก็ไดมีการติดตามจากทางผูจัดทํา
โครงการคือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ มช. โดยไดมาติดตามการ
ดําเนินการไป ทางคณะโครงการฯ ไดแจงกลับมาอีกทีวาจะขอเขาพบหารือแนวทาง
ดําเนินการและติดตามความกาวหนาในครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2558
เวลา 09.30 – 16.30 น. ซึ่งตัวนี้จะทําเปPนหนังสือแจงใหทุกกองทราบอีกที จากการ
ดําเนินการที่ผานมาก็ไดรับความรวมมือจากทุกกองในการจัดเก็บขอมูลและลง
รายละเอียด
/จากการดํ
- ขอเสนอเพิ่มเติม ผมมองวางานกองชางของทุกวันนี้คอนขางมีมากมาย ทั้งงานบริ
การ าเนิน...
ของชุมชนและภาคราชการตางๆ จึงขอนําเรียนที่ประชุมชวยพิจารณาวาจะเปPนไปได
หรือไม ในการรองขอของหนวยงานตางๆ จะขอหนวยงานนั้นๆ สงตัวแทนมาประสาน
เบื้องตนกอน ไมใชมาขอแลวก็รอรับอยางเดียว นาจะมีเงื่อนไขวาบางอยางเราใหไดแค
ไหน
เรื่องอื่นๆ
1. เรื่องปmายกองโจน หากเสร็จงานแลว ขอกองชาง กองสาธารณสุขใหคนไปเก็บใหหมด
2. เรื่องประปา วันกอนไดปรึกษาทานผูตรวจฯ ทานผูตรวจจะขอยกเวนเปPนกรณีพิเศษให
ที่คาย อส. ทาง อส.ไดทําหนังสือมาแลว ฝากทางงานิติกรสงเอกสารใหกับทานผูตรวจฯ
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รองฯธวัชชัย
ผอ.กองชาง
รองฯธวัชชัย
รองฯเกียรติศักดิ์

ป`ดประชุมเวลา

3. เรื่องการอบรมผูประกอบการ ฝาก หน.สป. ดูเปPนชวงปลายเดือนนี้
4. บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคํา หากป`ดประตูรั้ว โซนดานปmอมตํารวจ ตรงประตูจะ
มีชองวาง จะขอกองชางนําตนไมมาวางกั้น เพื่อปmองกันไมใหรถยนต/รถมอเตอรไซตเขาไป
ทําใหพื้นที่ในสวนฯ เสียหาย
5. คาโทรศัพทของเทศบาลฯ คอนขางสูง โดยสวนใหญเปPนคาเชาคูสาย หากเราปรับใชให
ลดลงก็จะดี ฝาก หน.สป.ดูแลใหดวย เนื่องจากเราสามารถลดคาใชจายตรงนี้ได
- เรื่องการจอดรถในโรงรถเทศบาลฯ ขอความรวมมือทุกคนใหนําหัวรถเขา จะไดมีพื้นที่
การจอดรถเพิ่ม
- ที่เปPนปMญหาตอนนี้คือ ที่จอดรถมอเตอรไซต
- ที่พิจารณาตอนนี้มีอยู 2 ที่ คือ ขางกองการศึกษาและสวนหยอมบริเวณหลังหอง CCTV
หากจะปรับเปPนพื้นที่จอดรถดีหรือไม
- เรื่องไมดัด มีคนมาใหขอมูลวา มีหลายจุดที่เราไมไปตกแตง เวลาตนไมแซมออกมาแลวดู
ไมสวย ผมก็เห็นใจวาทางเรือนเพาะชํางานคอนขางมาก จะเปPนไปไดหรือไมหากเรามอบ
อุปกรณ เครื่องมือใหกับทางเจาของบานหรือเจาของสถานที่ใหดูแล
- อีกเรื่องคือ ที่รกราง มักจะมีหญาขึ้นบริเวณขอบถนน ประมาณ 10-20 เซนติเมตร จะ
เห็นทางกองสาธารณสุขไปถอน เซาะหญาทําความสะอาด หญาพวกนี้สวนเปPนหญามีหัว
หากใชยาดูดซึมอาจทําไดงายขึ้น หรือที่วางที่เปPนชอง หากกองชางหาวัสดุหรือซีเมนตมา
เทป`ดทับ เพื่อไมใหหญาขึ้นรก ก็ขอฝากไวดวยครับ
๑5.45 น.
ลงชื่อ……………………………………………………ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวทิวานันท ปMญญามูลวงษา)
เจาพนักงานธุรการ
ลงชื่อ……………………………………………………ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ อินต8ะปวง)
หัวหนาสํานักปลัด

