รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
*************************
ผู้เข้าประชุม
1. นายพิรุณ
2. นายส่งสุข
3. นายอานันต์
4. นายใจคา
5. นายยุทธนา
6. นายสมหมาย
7. นายวัชระ
8. นางสาวอาริตา
9. นายชัยทัพพ์
10. นายประมวล
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

ธงชัยสุวรรณ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
มูลเมือง
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
ศรียาหล้า
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
ตุมมาแก้ว
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
ปัญญาสุภาตระกูล ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
คงตาล
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
เสริฐสมใจ
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
ต่อเพชร
ตาแหน่ง รกท.ผู้อานวยการกองคลัง
วงศ์ไกลวาล ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เสนสุข
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ/ผูจ้ ดรายงานการประชุม

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาเดือน ตุลาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มหั วหน้า ส่ว นราชการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2561
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการได้
แจกให้ทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านรับรอง
ที่ประชุม
รับทราบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนอาเภอแม่อาย ให้ที่ประชุมทราบ
นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีฯ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอแม่อาย
ในวาระที่ประชุม ได้มีการแจ้งการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระ
กรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ ทรงติดตามการทางานขอโครงการร้อยในรักษ์ ณ บ้านห้วยส้าน ตาบลท่าตอน
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561
การประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจาปี พ.ศ. 2561 มีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระรูป พระบาทสมเด็จประจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 5 ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา
08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอาเภอแม่อาย จึงขอเชิญส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
พร้อมทั้งจัดทาพวงมาลาตามความเหมาะสมเพื่อร่วมถวายบังคม
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การก าหนดระบบสื่ อ สารผ่ า นแอปพลิ เ คชั่ น ไลน์ แ อด ( Line@) ขอให้ ข้ า ราชการ
กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ โดยสามารถค้นหา Line id : @mahadthai
การประชาสัม พั นธ์เ กี่ ยวกับ การเลือกตั้ง สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร และการเลือกสมาชิก
วุฒิส ภา โดยคณะกรรมการการเลือ กตั้ง จัง หวัด เชียงใหม่ ได้ส่ง แผ่นพับ และ QR Code มาเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ด้วย
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง แจ้งการช่วยเหลือเหตุ
เพลิงไหม้ ขอให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะสามารถเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือได้
สานักงานปศุศัตว์อาเภอแม่อาย และสานักงานประมงอาเภอแม่อาย แจ้งประชาสัมพันธ์การ
รับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครอง ให้นารูปภาพ หรือของจริง ไปแจ้งครอบครองที่สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนวันที่
30 พฤศจิกายน 2561
การดาเนินโครงการจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” ประจาปี พ.ศ. 2561 เดือน ตุลาคม
2561 โดยมีการจัดกิ จกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น.
พร้อมกัน ณ วัดแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย
กาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอแม่อาย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกานัน ครั้งที่ 11/2561 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561 ณ
ตึกใหม่สีม่วง ชั้น 3 โรงพยาบาลแม่อาย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การแปลงวิสัยทัศน์เทศบาลตาบลแม่อาย ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ การแปลงวิสัยทัศน์เทศบาลตาบลแม่อาย ไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลแม่อาย ต้องพยายามเชื่อมต่อกับดอยลาง และท่าตอน
โดยวั ดแม่ อ ายหลวง มี วิห ารไม้ ท รงไทยใหญ่ ซึ่ ง สามารถปรั บ ปรุง ให้เ ป็น แหล่ ง ท่ องเที่ ย วเชิง วั ฒ นธรรม
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะพัก ขอทุกท่านได้ไปริเริ่มคิดเพื่อให้เกิดผลสาฤทธิ์ โดยการบูรณาการร่วมกันหลายๆ ฝ่าย และให้ดูระเบียบข้อกฎหมายว่าสามารถดาเนินการได้อย่างไรต่อไป
ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตาบลแม่อาย คือ สะดวก สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย โดย
ความสะดวก คือ โครงสร้างพื้ นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้าประปา รวมทั้ งในภาคการเกษตร มีถนน ระบบชล
ประธาน เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนประชาชนมีต้นไม้ร่มรื่น สะอาด และถนนทางหลวงมีความสะอาด
มีความเป็นระเบียบในการวางป้ายของร้านค้าต่างๆ ต้นไม้สองข้างทางหลวง ให้ความร่มรื่น แต่ร้านค้าไม่ค่อย
ชอบเท่าไหร่เพราะไปบังร้านค้า ซึ่งเทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้เพราะเป็นต้นไม้ของทางหลวง แต่สิ่งที่ทาได้
คือสร้างจิตสานึกกระตุ้นเตือนให้ชาวบ้านได้เป็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
การพัฒนารายได้ ลดการขาดทุนของการจัดการขยะ โดยขอไปดูนโยบายในการทาข้อตกลง
กับชุมชนหมู่บ้าน ว่าปัจจุบันดาเนินการอย่างไร เป็นไปตามข้อตกลงกับเราหรือไม่ ขอให้กองสาธารณสุข ได้
ทางานร่วมกับกองคลัง ขอทุกท่านได้ไปดาเนินการด้วย

3

น้าท่วมที่ผ่านมาเกิดจากปัญหาการบริหารจัดการเหมืองฝาย ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เศษไม้ ขยะ
เศษวัสดุที่ถูกทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนลงสู่แหล่งน้า จะทาอย่างไรให้บ้านที่อยู่ริมน้าได้ รู้รักษาแม่น้าลาครอง
ให้สะอาด สวยงาม ซึ่งถึงเวลาที่เราต้องเข้าไปดาเนินการร่วมด้วย
คุณ ธรรมมี 4 เรื่ อ งหลั ก ๆ คือ ศาสนา วั ฒ นธรรม ประเพณี ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ตาม
แบบอย่างแม่อายโมเดล ทาให้วัดเป็นศูนย์กลางด้านศาสนา ในการกล่อมเกลาสร้างภูมิปัญญาให้กับคน โดย
ปัจจุบันกลุ่มพุทธพันธกิจ ทางานในการดึงคนเข้าวัด วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งมีหลายอย่างที่เทศบาลดาเนินการ
อยู่ซึ้งได้รับการสนับสนุนจากกองการศึกษา เพื่อปลูก ฝังให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งการจัด
กิจกรรมขอให้ทุกท่านได้เข้าไปร่วมด้วย
ด้านการศึกษา เทศบาลมีโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็ก ใกล้บ้านดูแลบุตรหลานของประชาชน
อย่างมีคุณภาพ สะเหมือนพ่อแม่ดูแลบุตร ในการให้การศึกษา เสริมสร้างปัญญา สร้างร่างกายให้แข็งแรง
สร้างทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อที่สูงขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ
การแปลงวิสัยทัศน์ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 นี้ขอให้ทุกท่านได้นาไปคิดวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การยกเลิกสาเนาเอกสารจากประชาชนที่มารับบริการสาธารณะ
นายสมหมาย คงตาล นายกเทศมนตรีฯ การยกเลิกสาเนาเอกสาร เริ่มดาเนินการตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ ขอให้ทุกกองอานวยความ
สะดวกให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายสาเนาเอกสารมาติดต่องาน ให้ใช้เฉพาะบัตรประชาชนตัวจริง ตามรายละเอียด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว
ขอแนะนาตัวพนักงานใหม่ ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง ซึ่งสอบ
บรรจุได้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางสาวสุนันทา สุนา อยู่บ้านป่าแดด ตาบลบ้านหลวง
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
ที่ผ่านมา และรายงานผลการดาเนินงานที่จะดาเนินการต่อไป
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญแต่ละกองรายงานผลการดาเนินงาน
และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
นายชั ย ทั พพ์ วงศ์ไ กรวาล รกท.หัว หน้า ส านัก ปลัด ฯ ส านั ก ปลั ด เทศบาล ได้ เ ข้ า ไป
ช่วยเหลือน้าท่วม หมู่ที่ 6 ตาบลแม่อาย การแจกเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีก ารตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลฝาง การตรวจสอบสิทธิผู้สูงอายุ โดยให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่
ตรวจสอบตามตารางการออกพื้นที่ที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว
นายอานันต์ ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีฯ กองสาธารณสุข ซ่อมไฟกิ่ง 21 จุด ติดป้าย
4 จุด ดาเนินการโครงการก่อสร้างถนน 4 โครงการ เพื่อให้กองคลังดาเนินการต่อไป และการซ่อมแซมถนนที่
เป็นหลุมจะได้มีการลงยางมะตอย
นายสมหมาย คงตาล นายกเทศมนตรีฯ กองสาธารณสุข ได้จัดทารายงานการดาเนินงาน
ของโรงฆ่าสัตว์ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไปแล้ว การจัดเก็บขยะตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้มอบไว้
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นายวัชระ เสริฐสมใจ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย กองการศึกษา ช่วงนี้จัดทาโครงการ
ประเพณีทาบุญถวายทานสลากภัต ขอเชิญทุกท่านร่วมด้วย ตามตารางที่ได้แจ้งให้ทุกกองทราบแล้ว วันที่ 23
ตุลาคม 2561 เป็นวันปิยมหาราช หลังจากพิธีที่ อาเภอแม่ อาย เรียบร้อยแล้วสภาเด็กและเยาวชนจะร่วม
พัฒนา และทาสีรั้วโรงเรียนเทศบาลตาบลแม่อาย จึงขอแจ้งให้ทุกท่านเข้าร่วมด้วย
นางสาวอาริตา ต่อเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รายงานสรุปยอดรายรับ รายจ่าย
ของเทศบาลตาบลแม่อาย ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว
นายใจคา ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ มีการทุบกระจกห้องเรียนของโรงเรียน
เทศบาลตาบลแม่อาย ขอให้ทารั้วป้องกันด้วย
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ โรงเรียนเทศบาลตาบลแม่อาย เกิดเหตุหลาย
ครั้งแล้ว ขอให้ติดไฟรอบตัวอาคารด้วย
น้าท่วมที่บ้านหมู่ที่ 6 ตาบลแม่อาย ได้มีเจ้าหน้าที่สานักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุข
เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนขอขอบคุณมาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ขอรับการสนับสนุนจาก
อาเภอแม่อาย และอาเภอแม่ อายก็ได้แจ้งความเสียหายมายังเทศบาลให้ดาเนินการ ซึ่งได้แจ้งตอบอาเภอ
แม่อาย ว่าไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากลาน้าอายอยู่ในความรับผิดชอบของกลมเจ้าท่า และแม่น้าฝางได้
กัดเซาะที่ดินของชาวบ้านได้รับความเสียหาย จึงขอให้แจ้งชาวบ้านได้แจ้งความเสียหายมายังเทศบาลด้วย และ
ให้กองช่างสารวจถนนทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งปีนี้ถนนทุกเส้นทางได้รั บความเสียหายเป็นอย่าง
มาก จึงจะได้หาแนวทางซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
สานักปลัดเทศบาล ขอให้ไปตรวจสอบหลังคาศูนย์ส่งเสริมของเทศบาลตาบลแม่อายด้วย และ
ให้ทาการแก้ไขเนื่องจากมีน้ารั่วจากหลังคาลงมา
การประชาสั ม พั น ธ์ เ สี ย งตามสาย ได้ มี น ายยุ ท ธนา ปั ญญาสุ ภ าตระกู ล เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรีฯ นายภาสกร หม้อกรอง หัวหน้าป้องกัน และนายอธิศักดิ์ ทองคา เป็นผู้ดาเนินการเสียง
ตามสายโดยสั บ เปลี่ ย นท าหน้ า ที่ ทุ ก วั น ท าการ ขอให้ มี ก ารออกค าสั่ ง ในการด าเนิ น งานด้ ว ย และรถ
ประชาสัมพันธ์ ขอให้ออกคาสั่งพนักงานขับรถหลายคนเพื่อสับเปลี่ยนกัน
การก่ อสร้างถนน และโครงการก่อสร้างต่างๆ ขอให้ตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบแปลนที่
เทศบาลได้ออกแบบไว้ โดยหากจาเป็นก็ให้มีการขุดเจาะตรวจสอบตามระเบียบราชการด้วย และการซื้อพัสดุ
ขอให้ได้มาตรฐาน ราคาถูกที่สุด ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
มีการขอไฟกิ่ง แจ้งให้ชาวบ้านทราบได้หรือไม่ว่าพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เทศบาลไม่
สามารถเข้าไปดาเนินการให้ได้ แต่สนับสนุนอุปกรได้แต่ขอให้ใช้ไฟฟ้าของบ้านตัวเอง
ที่ประชุม
รับทราบ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ สาหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะประชุมแล้ว ขอปิด
ประชุม
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เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายประมวล เสนสุข)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ประจาเดือน ตุลาคม 2561

(ลงชื่อ)
(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย

