
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
ในวันท่ี 19  กันยายน  2561  เวลา 14.00 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. นายสมหมาย คงตาล  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
5. นายวัชระ เสริฐสมใจ ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
6. นางสาวอาริตา ต่อเพชร  ต าแหน่ง  รกท.ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นายชัยทัพพ์   วงศ์ไกลวาล ต าแหน่ง  รักษาการหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นายประมวล เสนสุข  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ/ผูจ้ดรายงานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพิรณุ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปดิประชุมหวัหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าเดือน กันยายน 2561   

ระเบียบวาระที่  2      เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
ท่ีผ่านมา และรายงานผลการด าเนินงานท่ีจะด าเนินการต่อไป   

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ขอเชิญแต่ละกองรายงานผลการด าเนินงาน 
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา   

นางสาวอาริตา  ต่อเพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  รายงานสรุปยอดรายรับ รายจ่าย 
ของเทศบาลต าบลแม่อาย ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว   

นายกิตติพงษ์  คัชมาตย์  กองช่างได้ด าเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 29 โครงการ  และขยายเวลา  
เบิกจ่ายเงินจ านวน 19 รายการ และโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจ านวน 1 โครงการ จึงขอสอบถามกองคลัง 
รายการที่ได้กันเงินไว้จะด าเนินการได้ต้ังแต่เมื่อไหร่ 

นางสาวอาริตา  ต่อเพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  เริ่มส่งโครงการที่จะด าเนินการได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

นายชัยทัพพ์  วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าส านักปลัดฯ  ส านักปลัดเทศบาล ได้ด าเนินการ
อบรมการกู้ภัยทางน้ าในกับครูโรงเรียนเทศบาล  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  และ
การเกษียณอายุราชการของนายสมนึก  ปันชัย  ลูกจ้างประจ า จะด าเนินการอย่างไร 
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สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ขอปรึกษาเทศบาลต าบลแม่อาย เรื่องระเบียบของ
สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์  โดยนายกเทศมนตรีในฐานะนายทะเบียน สามารถแก้ไขระเบียบได้หากไม่ถูกต้อง 
การด าเนินการนี้จะได้ปรึกษาทางเทศบาลต าบลเวียงฝาง  ว่าได้ด าเนินการอย่างไรแล้วจะรายงานให้
นายกเทศมนตรีต าบลแม่อายทราบต่อไป 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ขอสอบถามการจัดซื้อรถยนต์  เครื่องตัดถ่าง 
และคอมพิวเตอร์ ที่ได้ด าเนินการกันเงินไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ในหลายครั้งที่ผ่านมา สภาเทศบาล
ต าบลแม่อาย จึงได้สอบถามถึงรายละเอียดการจัดซื้อว่าติดขัดในเรื่องใดถึงด าเนินการจัดซื้อไม่ได้  ขอให้ศึกษา
ระเบียบด้วยว่าจะด าเนินการได้เมื่อไหร่อย่างไร เพื่อที่จะได้ช้ีแจงให้สภาเทศบาลทราบถึงรายละเอียดต่อไป 

นายสมหมาย  คงตาล  นายกเทศมนตรีฯ  กองสาธารณสุข ได้เข้าไปดูโรงฆ่าสัตว์ตาม
นโยบายที่นายกเทศมนตรี  มีโครงเหล็กที่กั้นคอกหมูเสียหาย ได้ด าเนินการซ่อมแซมแล้ว และการติดตาม
ควบคุมการท างานของพนักงานโรงฆ่าสัตว์ให้ท างานเป็นไปตามระเบียบ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ ขอให้ฝ่ายบริหารเข้าไปตรวจสอบการท างาน
ของพนักงานเป็นประจ าด้วย เพื่อให้การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  และเรื่องการเก็บขยะด าเนินการอย่างไร
ตารางการท างานได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ขอให้หมั่นก ากับดูแลพนักงานเก็บขยะด้วย  การ
ด าเนินการคัดแยกขยะได้ด าเนินการนโยบายที่ได้มอบหมายให้ เช่น การคัดแยกขยะ การจัดท าปุ๋ยหมักจากขยะ 
การบริหารจัดการตามที่ได้ท าข้อตกลงกับหมู่บ้านด้วย จะสามารถขยายจ านวนการจัดเก็บค่าขยะได้หรือไม่ 
ส าหรับร้านขายของเก่าจะเพิ่มค่าขยะได้หรือไม่ ขยะในล าน้ าอายจะด าเนินการอย่างไรขอให้ตรวจสอบแล้ว
น าเสนอด้วย 

นายวัชระ  เสริฐสมใจ  รองปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย  กองการศึกษาได้น านักเรียนไป
ศึกษาดูงานโครงการหลวงแม่งอน อ าเภอฝาง  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 

15 กันยายน 2561 การประชุมใหญ่สามัญกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่อาย  

ในช่วงเดอืน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 นี้ เทศบาลจะได้จัดกิจกรรมท าบุญทานสลากภัต 
เพื่อถวายทานวัดในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ตามตารางที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอเชิญทุกท่านร่วม
ท าบุญด้วย 

นายสมหมาย  คงตาล  นายกเทศมนตรีฯ  วันที่  1  ตุลาคม 2561 มีพนักงานมาบรรจุที่
เทศบาลในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   จะได้มีการปรับปรุงกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลเพิ่มเติม
ในหลายต าแหน่งจึงขอแจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบ 

การเบิกโบนัสในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ไม่มีการขอประเมินโบนัส เนื่องจากการเบกิจ่าย
โครงการในเทศบัญญัติไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ 

การเกษียณอายุราชการของนายสมนึก  ปันชัย ขอเสนอให้จัดที่ร้านบ้านหมูจุ่ม 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ตามนโยบายที่ได้มอบให้ทุกท่านไปขอให้
พิจารณาด าเนินการเพิ่มการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรฯี 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  กันยายน  2561   
 
 

 
           (ลงช่ือ)                               

               (นายสมหมาย   คงตาล) 
             ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
 
 
 
 

           (ลงช่ือ)                               
            (นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลแมอ่าย 


