
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ในวันท่ี  8  ตุลาคม  2561  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
************************* 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
2. นายส่งสุข มูลเมือง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  
3. นายอานันต ์ ศรียาหล้า ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  
4. นายใจค า ตุมมาแก้ว ต าแหน่ง  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
5. นายยุทธนา   ปัญญาสุภาตระกลู  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
6. นายสมหมาย คงตาล  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
7. นายวัชระ เสริฐสมใจ ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
8. นางสาวอาริตา ต่อเพชร  ต าแหน่ง  รกท.ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายชัยทัพพ์   วงศ์ไกลวาล ต าแหน่ง  รักษาการหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10. นายประมวล เสนสุข  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ/ผูจ้ดรายงานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปดิประชุมหวัหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าเดือน ตุลาคม 2561   

ระเบียบวาระที่  2       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 
2561   

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการได้
แจกให้ทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านรับรอง 

ท่ีประชุม รับทราบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนอ าเภอแม่อาย ให้ท่ีประชุมทราบ 

นายส่งสุข  มูลเมือง  รองนายกเทศมนตรีฯ  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอแม่อาย 
ในวาระที่ประชุมได้มีการแจ้งการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระ
กรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ ทรงติดตามการท างานขอโครงการร้อยในรักษ์ ณ บ้านห้วยส้าน ต าบลท่าตอน 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561  

การประกอบพิธีวันปิยมหาราช  ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระรูปพระบาทสมเด็จประจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 
08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอ าเภอแม่อาย จึงขอเชิญส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
พร้อมทั้งจัดท าพวงมาลาตามความเหมาะสมเพื่อร่วมถวายบังคม 
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การก าหนดระบบสื่ อสารผ่ านแอปพลิ เค ช่ันไลน์แอด ( Line@) ขอ ให้ ข้ าราชการ
กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ โดยสามารถค้นหา Line id : @mahadthai 

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่   ได้ส่งแผ่นพับ  และ QR Code  มาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้วย 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง แจ้งการช่วยเหลือเหตุ
เพลิงไหม้ ขอให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะสามารถเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือได้ 

ส านักงานปศุศัตว์อ าเภอแม่อาย และส านักงานประมงอ าเภอแม่อาย แจ้งประชาสัมพันธ์การ
รับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองช่ัวคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครอง ให้น ารูปภาพ หรือของจริง ไปแจ้งครอบครองที่ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2561  

การด าเนินโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ประจ าปี พ.ศ. 2561 เดือน ตุลาคม 
2561 โดยมีการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. 
พร้อมกัน ณ วัดแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่อาย 

ก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอแม่อาย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และก านัน  ครั้งที่ 11/2561  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561   ณ  
ตึกใหม่สีม่วง ช้ัน 3 โรงพยาบาลแม่อาย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4      เรื่อง  การแปลงวิสัยทัศน์เทศบาลต าบลแม่อาย ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  การแปลงวิสัยทัศน์เทศบาลต าบลแม่อาย ไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 ด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลแม่อาย ต้องพยายามเช่ือมต่อกับดอยลาง และท่าตอน 
โดยวัดแม่อายหลวง มีวิหารไม้ทรงไทยใหญ่ ซึ่งสามารถปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะพัก  ขอทุกท่านได้ไปริเริ่มคิดเพื่อให้เกิดผลส าฤทธ์ิ  โดยการบูรณา-
การร่วมกันหลายๆ ฝ่าย และให้ดูระเบียบข้อกฎหมายว่าสามารถด าเนินการได้อย่างไรต่อไป 

ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลแม่อาย คือ สะดวก สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย  โดย
ความสะดวก คือโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  ไฟฟ้า  น้ าประปา  รวมทั้งในภาคการเกษตร มีถนน ระบบชล
ประธาน เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนประชาชนมีต้นไม้ร่มรื่น สะอาด และถนนทางหลวงมีความสะอาด 
มีความเป็นระเบียบในการวางป้ายของร้านค้าต่างๆ ต้นไม้สองข้างทางหลวง ให้ความร่มรื่น แต่ร้านค้าไม่ค่อย
ชอบเท่าไหร่เพราะไปบงัรา้นค้า ซึ่งเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เพราะเปน็ต้นไม้ของทางหลวง แต่สิ่งที่ท าได้
คือสร้างจิตส านึกกระตุ้นเตือนให้ชาวบ้านได้เป็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ 

การพัฒนารายได้ ลดการขาดทุนของการจัดการขยะ โดยขอไปดูนโยบายในการท าข้อตกลง
กับชุมชนหมู่บ้าน ว่าปัจจุบันด าเนินการอย่างไร เป็นไปตามข้อตกลงกับเราหรือไม่ ขอให้กองสาธารณสุข ได้
ท างานร่วมกับกองคลัง ขอทุกท่านได้ไปด าเนินการด้วย 
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น้ าท่วมที่ผ่านมาเกิดจากปัญหาการบริหารจัดการเหมืองฝาย ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เศษไม้ ขยะ 
เศษวัสดุที่ถูกทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนลงสู่แหล่งน้ า จะท าอย่างไรให้บ้านที่อยู่ริมน้ าได้รู้รักษาแม่น้ าล าครอง 
ให้สะอาด สวยงาม ซึ่งถึงเวลาที่เราต้องเข้าไปด าเนินการร่วมด้วย 

คุณธรรมมี 4 เรื่องหลักๆ คือ ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตาม
แบบอย่างแม่อายโมเดล ท าให้วัดเป็นศูนย์กลางด้านศาสนา ในการกล่อมเกลาสร้างภูมิปัญญาให้กับคน โดย
ปัจจุบันกลุ่มพุทธพันธกิจ ท างานในการดึงคนเข้าวัด  วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งมีหลายอย่างที่เทศบาลด าเนินการ
อยู่ซึ้งได้รับการสนับสนุนจากกองการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งการจัด
กิจกรรมขอให้ทุกท่านได้เข้าไปร่วมด้วย  

ด้านการศึกษา  เทศบาลมีโรงเรียนอนุบาล  ศูนย์เด็ก ใกล้บ้านดูแลบุตรหลานของประชาชน
อย่างมีคุณภาพ สะเหมือนพ่อแม่ดูแลบุตร  ในการให้การศึกษา เสริมสร้างปัญญา  สร้างร่างกายให้แข็งแรง 
สร้างทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อที่สูงข้ึนไปอย่างมีคุณภาพ 

การแปลงวิสัยทัศน์ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  นี้ขอให้ทุกท่านได้น าไปคิดวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5      เรื่อง  การยกเลิกส าเนาเอกสารจากประชาชนท่ีมารับบริการสาธารณะ 

  นายสมหมาย  คงตาล  นายกเทศมนตรีฯ  การยกเลิกส าเนาเอกสาร เริ่มด าเนินการตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ ขอให้ทุกกองอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายส าเนาเอกสารมาติดต่องาน ให้ใช้เฉพาะบัตรประชาชนตัวจริง ตามรายละเอียด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว 

  ขอแนะน าตัวพนักงานใหม่ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สังกัดกองคลัง ซึ่งสอบ
บรรจุได้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  นางสาวสุนันทา  สุนา อยู่บ้านป่าแดด ต าบลบ้านหลวง  

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6      เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
ท่ีผ่านมา และรายงานผลการด าเนินงานท่ีจะด าเนินการต่อไป   

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ขอเชิญแต่ละกองรายงานผลการด าเนินงาน 
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา   

นายชัยทัพพ์  วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าส านักปลัดฯ   ส านักปลัดเทศบาล ได้เข้าไป
ช่วยเหลือน้ าท่วม หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย  การแจกเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลฝาง  การตรวจสอบสิทธิผู้สูงอายุ  โดยให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่
ตรวจสอบตามตารางการออกพื้นที่ที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว 

นายอานันต์  ศรียาหล้า  รองนายกเทศมนตรีฯ  กองสาธารณสุข ซ่อมไฟกิ่ง 21 จุด ติดป้าย 
4 จุด ด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 4 โครงการ เพื่อให้กองคลังด าเนินการต่อไป และการซ่อมแซมถนนที่
เป็นหลุมจะได้มีการลงยางมะตอย 

นายสมหมาย  คงตาล  นายกเทศมนตรีฯ  กองสาธารณสุข ได้จัดท ารายงานการด าเนินงาน
ของโรงฆ่าสัตว์ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไปแล้ว การจัดเก็บขยะตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้มอบไว้ 
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นายวัชระ  เสริฐสมใจ  รองปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย  กองการศึกษา ช่วงนี้จัดท าโครงการ
ประเพณีท าบุญถวายทานสลากภัต ขอเชิญทุกท่านร่วมด้วย ตามตารางที่ได้แจ้งให้ทุกกองทราบแล้ว  วันที่ 23 
ตุลาคม 2561 เป็นวันปิยมหาราช หลังจากพิธีที่อ าเภอแม่อาย เรียบร้อยแล้วสภาเด็กและเยาวชนจะร่วม
พัฒนา และทาสีรั้วโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่อาย จึงขอแจ้งให้ทุกท่านเข้าร่วมด้วย 

นางสาวอาริตา  ต่อเพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  รายงานสรุปยอดรายรับ รายจ่าย 
ของเทศบาลต าบลแม่อาย ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว   

นายใจค า  ตุมมาแก้ว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  มีการทุบกระจกห้องเรียนของโรงเรียน
เทศบาลต าบลแม่อาย ขอให้ท ารั้วป้องกันด้วย 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่อาย เกิดเหตุหลาย
ครั้งแล้ว ขอให้ติดไฟรอบตัวอาคารด้วย 

น้ าท่วมที่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย ได้มีเจ้าหน้าที่ส านักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุข
เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนขอขอบคุณมาก ความเสียหายที่เกิดข้ึนผู้ใหญ่บ้านได้ขอรับการสนับสนุนจาก
อ าเภอแม่อาย  และอ าเภอแม่อายก็ได้แจ้งความเสียหายมายังเทศบาลให้ด าเนินการ  ซึ่งได้แจ้งตอบอ าเภอ   
แม่อาย ว่าไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากล าน้ าอายอยู่ในความรับผิดชอบของกลมเจ้าท่า  และแม่น้ าฝางได้
กัดเซาะที่ดินของชาวบ้านได้รับความเสียหาย จึงขอให้แจ้งชาวบ้านได้แจ้งความเสียหายมายังเทศบาลด้วย และ
ให้กองช่างส ารวจถนนทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งปีนี้ถนนทุกเส้นทางได้รับความเสียหายเป็นอย่าง
มาก จึงจะได้หาแนวทางซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

ส านักปลัดเทศบาล ขอให้ไปตรวจสอบหลงัคาศูนย์ส่งเสริมของเทศบาลต าบลแม่อายด้วย และ
ให้ท าการแก้ไขเนื่องจากมีน้ ารั่วจากหลังคาลงมา 

การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ได้มีนายยุทธนา  ปัญญาสุภาตระกูล เลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ นายภาสกร  หม้อกรอง  หัวหน้าป้องกัน และนายอธิศักดิ์  ทองค า  เป็นผู้ด าเนินการเสียง
ตามสายโดยสับเปลี่ยนท าหน้าที่ทุกวันท าการ ขอให้มีการออกค าสั่ งในการด าเนินงานด้วย และรถ
ประชาสัมพันธ์ ขอให้ออกค าสั่งพนักงานขับรถหลายคนเพื่อสับเปลี่ยนกัน 

การก่อสร้างถนน และโครงการก่อสร้างต่างๆ ขอให้ตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบแปลนที่
เทศบาลได้ออกแบบไว้ โดยหากจ าเป็นก็ให้มีการขุดเจาะตรวจสอบตามระเบียบราชการด้วย และการซื้อพัสดุ
ขอให้ได้มาตรฐาน ราคาถูกที่สุด ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 

มีการขอไฟกิ่ง แจ้งให้ชาวบ้านทราบได้หรือไม่ว่าพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เทศบาลไม่
สามารถเข้าไปด าเนินการให้ได้ แต่สนับสนุนอุปกรได้แต่ขอให้ใช้ไฟฟ้าของบ้านตัวเอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ ส าหรับวันน้ีหมดเรื่องที่จะประชุมแล้ว ขอปิด
ประชุม  
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เลิกประชุมเวลา  11.30  น.   
 

(ลงช่ือ)             ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายประมวล   เสนสุข) 

            เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

          (ลงช่ือ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายชัยทัพพ์   วงศ์ไกรวาล) 

         หัวหน้าฝ่ายปกครอง  รักษาราชการแทน 
   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือน  ตุลาคม  2561   

 
 
 

           (ลงช่ือ)                               
            (นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลแมอ่าย 


