
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น. 

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

 
ผู้เข้าประชุม 

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

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปดิประชุมหวัหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561   

ระเบียบวาระที่  2      เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
ท่ีผ่านมา และรายงานผลการด าเนินงานท่ีจะด าเนินการต่อไป   

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ขอเชิญแต่ละกองรายงานผลการด าเนินงาน 
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา   

นายวัชระ  เสริฐสมใจ  รองปลัดเทศบาลฯ  จะได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างฝาย ปลูกป่า โดย
สภาเด็กและเยาวชน  และประชาชน  โดยเทศบาลต าบลแม่อายจะได้มีการสนับสนุน ในวันที่  12  พฤษภาคม 
2561 จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย มีการประชุมสถานศึกษา เมื่อวันที่  8 
พฤษภาคม 2561 เพื่ออนุมัติแผนการศึกษา แผนงบประมาณเงินสะสมปรับปรุงซ่อมแซม  จะมีการประชุม
ผู้ปกครอง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมพบปะกับผู้ปกครอง
ด้วย  และวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลของเราจะเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2561 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครองด้วย 
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นายชัยทัพพ์  วงศ์ไกรวาล  รกท.หัวหน้าส านักปลัดฯ  ส านักปลัดเทศบาล  ได้ด าเนินการ
จิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ โดยท าความสะอาดศาลเจ้าแม่มะลิกา ถนนสางข้างทาง   

กิจกรรมวันเทศบาล ประจ าป ี2561 ได้มีกิจกรรมสรงน้ าศาลพระนางมะลิกาและพระภูมิเจ้าที่  
ร่วมกันท าความสะอาดถนนและทางเทา้ ทางหลวงหมายเลข 1089 บริเวณหน้าตลาดแม่อาย และบริเวณศูนย์
ฝึกอาชีพเทศบาลต าบลแม่อาย  พิธีสระเกล้าด าหัว  คณะผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมทั้งรับพรปีใหม่เมือง  รับฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง “การท างาน
ให้ช่ือสัตย์  สุจริต โดยพระมหาปฏิทาน ลกฺฺขสุวณฺณโสภโน วัดมงคลสถาน”  การน าเสนอหัวข้อ  “การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง” 

การส ารวจให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย มีผู้ได้รับความเสียหายจ านวน 195    
ราย และบางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านได้ด าเนินการส ารวจและจัดส่งให้เทศบาลแล้ว 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอให้จัดท ารายละเอียดการด าเนินกิจกรรมเรา
ท าความดีด้วยหัวใจ โดยก าหนดจุด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรมเป็น
ประจ าด้วย 

การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงในการ
แจ้งความเสียหายว่าต้องด าเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบราชการด้วย 

นางสาวอาริตา  ต่อเพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  รายงานการเงินการคลังที่ช่วงที่
ผ่านมา ได้สรุปยอดรายรับ รายจ่าย ของเทศบาลต าบลแม่อาย ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว   

นายธวัชชัย  บุษดี  นายช่างโยธา  กองช่างได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ จ านวน 3 โครงการ 
เพื่อซ่อมล าทางสาธารณะ  

นายส่งสุข  มูลเมือง  รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ได้ฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าทางขึ้นดอยลาง  
การจัดงานวันวิชาการเกษตรที่ศูนย์เกษตรโรงเรียนชาวนา ขอเชิญทุกท่านร่วมด้วย การท าฝายหมู่ที่ 7 ต าบล
แม่อาย ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และคนงานไว้ช่วยเหลือประชาชนแล้ว 

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ได้เตรียมการไฟฟ้าส ารองไว้เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อยเกรงว่าจะเกิดปัญหา
ข้ึนได ้

ได้ไปร่วมประชุมแทนนายกเทศมนตรีฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ให้ทุกหน่วยงานแต่งเครื่องแบบราชการ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแบบอย่าง ขอให้ทุกท่านแจ้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดท าตามระเบียบด้วย และการด าเนินโครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักโลก ด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้แต่ละท้องถ่ินรับอาสาสมัครให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนประชากร และรายงานให้จังหวัด
เชียงใหม่ทราบด้วย 

การจัดท าถังขยะเปียกในครัวเรือน โดยให้ท้องถ่ินท าเป็นตัวอย่าง รายละเอียดตามเอกสารที่
ได้แจกให้ที่ประชุม 

นายสมหมาย  คงตาล  ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย  ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาล     
ทุกคนจัดท าการจัดการขยะในครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ลงโซเชียลมิเดียด้วย 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรตี าบลแม่อาย การจัดท าถังขยะเปียก ให้ส านักงาน
เทศบาล โรงเรียน โรงฆ่าสัตว์ ด าเนินการ 1 จุด ส าหรับวัดในเขตเทศบาล แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ
ด้วย ส าหรับในครัวเรือนแจ้งประชาสัมพันธ์ แล้วรายงานให้ท้องถ่ินทราบด้วย และการงดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด
น้ า ขอให้แจ้งห้างร้านที่จ าหน่ายน้ าให้เทศบาล ว่าของดได้หรือไม่ 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน งานโครงการธรรมยาตราวิสาขบูชา ประจ าปี 2561 ในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. โดยพร้อมกันที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จึงขอให้ทุกท่านแจ้งให้
พนักงานเทศบาลทุกคนร่วมขบวนด้วย โดยให้แต่งกายเสื้อสีชมพูเพื่อแสดงถึงความพร้อมเพรียง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ ส าหรับวันน้ีหมดเรื่องที่จะประชุมแล้ว ขอปิด
ประชุม และขอเชิญทกุท่านร่วมประชุมพนักงานเทศบาลต าบลแม่อาย ต่อจากนี้ด้วย 

เลิกประชุมเวลา  15.30  น.   
 

(ลงช่ือ)             ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายประมวล   เสนสุข) 

            เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

          (ลงช่ือ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายชัยทัพพ์   วงศ์ไกรวาล) 

               หัวหน้าฝ่ายปกครอง  รักษาการ 
   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2561   
 
 

 
           (ลงช่ือ)                               

               (นายสมหมาย   คงตาล) 
             ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
 
 
 
 

           (ลงช่ือ)                               
            (นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลแมอ่าย 


