รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
*************************
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพิรุณ
นายส่งสุข
นายอานันต์
นายสมหมาย
นายวัชระ
นางสาวอาริตา
นายกิตติพงษ์
นายชัยทัพพ์
นายประมวล

ธงชัยสุวรรณ
มูลเมือง
ศรียาหล้า
คงตาล
เสริฐสมใจ
ต่อเพชร
คัชมาตย์
วงศ์ไกลวาล
เสนสุข

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
ปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
รกท.ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
รักษาการหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงานธุรการ/ผูจ้ ดรายงานการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิรณ
ุ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาเดือน กันยายน 2561
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
ที่ผ่านมา และรายงานผลการดาเนินงานที่จะดาเนินการต่อไป

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญแต่ละกองรายงานผลการดาเนินงาน
และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
นางสาวอาริตา ต่อเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รายงานสรุปยอดรายรับ รายจ่าย
ของเทศบาลตาบลแม่อาย ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว
นายกิ ต ติพ งษ์ คั ช มาตย์ กองช่ า งได้ด าเนิ น การกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 29 โครงการ และขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินจานวน 19 รายการ และโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจานวน 1 โครงการ จึงขอสอบถามกองคลัง
รายการที่ได้กันเงินไว้จะดาเนินการได้ตั้งแต่เมื่อไหร่
นางสาวอาริตา ต่อเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เริ่มส่งโครงการที่จะดาเนินการได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
นายชัย ทัพพ์ วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้า สานักปลัดฯ สานักปลัดเทศบาล ได้ดาเนินการ
อบรมการกู้ภัยทางน้าในกับครูโรงเรียนเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตาบลบ้านเหล่า และ
การเกษียณอายุราชการของนายสมนึก ปันชัย ลูกจ้างประจา จะดาเนินการอย่างไร
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สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ขอปรึกษาเทศบาลตาบลแม่อาย เรื่องระเบี ยบของ
สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ โดยนายกเทศมนตรีในฐานะนายทะเบียน สามารถแก้ไขระเบียบได้หากไม่ถูกต้อง
การด าเนิน การนี้ จ ะได้ ป รึ ก ษาทางเทศบาลต าบลเวี ย งฝาง ว่ า ได้ด าเนิ น การอย่ า งไรแล้ ว จะรายงานให้
นายกเทศมนตรีตาบลแม่อายทราบต่อไป
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอสอบถามการจัดซื้อรถยนต์ เครื่องตัดถ่าง
และคอมพิวเตอร์ ที่ได้ดาเนินการกันเงินไว้ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ในหลายครั้งที่ผ่านมา สภาเทศบาล
ตาบลแม่อาย จึงได้สอบถามถึงรายละเอียดการจัดซื้อว่าติดขัดในเรื่องใดถึงดาเนินการจัดซื้อ ไม่ได้ ขอให้ศึกษา
ระเบียบด้วยว่าจะดาเนินการได้เมื่อไหร่อย่างไร เพื่อที่จะได้ชี้แจงให้สภาเทศบาลทราบถึงรายละเอียดต่อไป
นายสมหมาย คงตาล นายกเทศมนตรีฯ กองสาธารณสุ ข ได้เ ข้าไปดูโ รงฆ่าสัตว์ตาม
นโยบายที่ นายกเทศมนตรี มีโ ครงเหล็ก ที่กั้ นคอกหมู เสียหาย ได้ดาเนินการซ่อมแซมแล้ว และการติดตาม
ควบคุมการทางานของพนักงานโรงฆ่าสัตว์ให้ทางานเป็นไปตามระเบียบ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอให้ฝ่ายบริหารเข้าไปตรวจสอบการทางาน
ของพนักงานเป็นประจาด้วย เพื่อให้การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเรื่องการเก็บขยะดาเนินการอย่างไร
ตารางการท างานได้ดาเนินการตามที่ ก าหนดไว้ห รื อไม่ ขอให้ห มั่ นก ากั บ ดูแลพนัก งานเก็ บ ขยะด้วย การ
ดาเนินการคัดแยกขยะได้ดาเนินการนโยบายที่ได้มอบหมายให้ เช่น การคัดแยกขยะ การจัดทาปุ๋ยหมักจากขยะ
การบริหารจัดการตามที่ได้ทาข้อตกลงกับหมู่บ้านด้วย จะสามารถขยายจานวนการจัดเก็บค่าขยะได้หรือไม่
สาหรับร้านขายของเก่าจะเพิ่มค่าขยะได้หรือไม่ ขยะในลาน้าอายจะดาเนิน การอย่างไรขอให้ตรวจสอบแล้ว
นาเสนอด้วย
นายวัชระ เสริฐสมใจ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย กองการศึกษาได้นานักเรียนไป
ศึกษาดูงานโครงการหลวงแม่งอน อาเภอฝาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
15 กันยายน 2561 การประชุมใหญ่สามัญกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลตาบลแม่อาย
ในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 นี้ เทศบาลจะได้จัดกิจกรรมทาบุญทานสลากภัต
เพื่อถวายทานวัดในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ตามตารางที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอเชิญทุกท่านร่วม
ทาบุญด้วย
นายสมหมาย คงตาล นายกเทศมนตรีฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีพนักงานมาบรรจุที่
เทศบาลในตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จะได้มีการปรับปรุงกรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาลเพิ่มเติม
ในหลายตาแหน่งจึงขอแจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบ
การเบิกโบนัสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ไม่มีการขอประเมินโบนัส เนื่องจากการเบิกจ่าย
โครงการในเทศบัญญัติไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์
การเกษียณอายุราชการของนายสมนึก ปันชัย ขอเสนอให้จัดที่ร้านบ้านหมูจุ่ม
นายพิรุณ ธงชั ย สุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ตามนโยบายที่ ได้ม อบให้ทุ ก ท่ านไปขอให้
พิจารณาดาเนินการเพิ่มการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ที่ประชุม
รับทราบ
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นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ สาหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะประชุมแล้ว ขอปิด
ประชุม และขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมพนักงานเทศบาลตาบลแม่อาย ต่อจากนี้ด้วย
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายประมวล เสนสุข)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ประจาเดือน กันยายน 2561

(ลงชื่อ)
(นายสมหมาย คงตาล)
ปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย

(ลงชื่อ)
(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย

