บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตาบลหนองควาย
วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา 14.40 น ณ ห้องเทศบาลตาบลหนองควายอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
****************************************
ผู้มาประชุม

1.นายณรงค์ ธิลา ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลหนองควาย
2.นายเกรียงไกร เกสร
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
3.นายภาสกร เก๊างิ้ว
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
4.นายสมชาย ศรีมูล
ตาแหน่ง ประธานสภา
5.นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลหนองควาย
6.นายวสุชาติ พิชัย ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ
7.นายประสิทธิ์ สุทธะนะ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
8.นางมาลี จิรวิทยาคุณ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
9.นางกัลญา ทองแก้ว ตาแหน่ง รักษาการแทนผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
10.นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
11.นางสาวแจ่มจิตร์จันทรมงคล ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
12.นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
13.นางสาวอารีย์พันธ์ จีรัง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
14.นางณัฏฐนิตย์ คาแสน ตาแหน่ง ครู คศ.1
15.นางเบญจมาศ วิเศษคุณ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
16.นางสาวอนงนาฎ หลวงใจ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุม

เวลา 14.40 น.

ระเบียบวาระที่1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายณรงค์ ธิลา
กล่าวเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา(ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/ดาเนินการ/ถือปฏิบัติ
นายณรงค์ ธิลา -หนังสือออกในนามสภา ให้ประธานสภาทาหนังสือถึงสมาชิกเพื่อพิจารณากันเองและให้
ประธานสภาเป็นผู้รับผิดชอบ
-จะให้ทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลบริหารจัดการกันเอง
-จิตอาสามีในวันที่ 15 มีนาคม 2561 พัฒนาคลองแม่ข่า อาเภอหางดง เป็นกิจกรรมของ
จังหวัด ส่วนในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ก็จะมีการลงพื้นที่ของชมรมจิตอาสาในเขต ตาบลสัน
ผักหวาน

-จัดขึ้นที่ตาบลสันผักหวาน ซึ่งทางหนองความก็จะมาร่วมด้วย โดยมี กานันผู้ใหญ่บ้าน
รวมกัน 50คน และ จิตอาสาอีกตาบลละ 30 คน
-ขอความร่วมมือทุกกอง จัดจิตอาสาในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30
น. ทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นเตรียมเครื่งอมือในการกาจัดผักตบชวา วัชพืช ในคลองแม่ข่า
-เตรียมข้าวกล่อง ตาบลละ 100 กล่อง (กล่องละ35บาท รวมเป็นเงิน 3,500บาท)
-ให้ทาการแจ้งสภา และแต่กายด้วยชุดจิตอาสา
-วันที่ 22 มี.ค. 2561 เป็นวันอ.ส.ม. มีพิธีเปิดที่โรงแรมทรายมูล แล้วก็จะแยกมาทาความ
สะอาดตามตาบลต่างๆ เป็นโครงการBig Cleaning Day
-ขอ อปพร.ดูแลอานวยความสะดวก (มีนายประสิทธิ์ สุทธะนะ และนายสุพรรณ อัด
แอ เป็นผู้รับผิดชอบ
-ให้นางกัลญา ทองแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่รถ
-การแต่งกายแต่งชุดจิตอาสา
-นายกเทศมนตรีได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาต ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยังไม่ได้มีการ
กาหนดวันเลือกตั้ง
-เน้นให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานท้องถิ่นด้วยความโปร่งใส เช่นการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดีและ
มีคุณภาพด้วยความถูกต้อง
-การตรวจสอบจะมีนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่พิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและ
เกิดความเสียหายขึ้น
-จะมีการจัดประชุมวิชาการสันนิบาต ที่เกาะสมุย วันที่26-28เมษายน 2561 ขอมอบหมาย
งานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.1 สานักปลัด
1.
เรื่องบัณฑิตน้อย มีการจัดงานวิชาการ มอบวุฒิบัตรให้กับเด็กที่จบการศึกษา ขอ
ความร่วมมือในการจัดสถานที่จากงานช่าง
-ต้องมีการตัดชุดครุยให้กับนักเรียนเพิ่ม
-งานจะมีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ประสงค์เชิญนายกเทศมนตรีมาร่วมงานให้
แล้วเสร็จก่อน 10.00น. แล้วจะมีการแจ้งกาหนดการในภายหลัง
2.เรื่องดาหัวผู้สูงอายุ
-จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 ที่โดมหน้าเทศบาล ตั้งแต่ 08.00น.
ลงทะเบียน และจะมีการดาเนินการดาหัวตอน 10 โมง เล่นเกมส์ รับประทานอาหารเที่ยง
ร่วมกัน เน้นให้ผู้สูงอายุมีความสนุกสนาน
3.งานเปิดด่าน 7 วันอันตราย จะมีขึ้นตั้งแต่ 11-17 เมษายน 2561 โดยจะเชิญ
นายอาเภอมาเปิดกิจกรรมเหมือนทุกปี
3.2 กองคลัง
-รายงานผลการดาเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ดังเอกสารหมายเลข1 ที่
แนบไว้ตอนท้าย

3.3 กองช่าง
-รับผิดชอบโดยนายอภิรักษ์ ขัดชุ่
มแสง โดยมีโครงการที่ต้องดาเนินการดังนี้
โครงการที่1 ก่อสร้างรางระบายน้า คอนกรีตเริมเหล็ก บริเวณ ซอย7 ฝั่งซ้าย บ้าน
ฟ่อน หมู่2 ยาว 50 เมตร ดาเนินการแล้วเสร็จ 100%
โครงการที่2 ก่อสร้างรางระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย10 ฝั่งขวา บ้าน
ฟ่อนหมู่2 ยาว 110 เมตร ดาเนินการแล้วเสร็จ 10%
โครงการที่3 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายพิพัฒน์ บ้าน
ไร่-กองขิง หมู่ท3ี่ ดาเนินการแล้วเสร็จ 100%
โครงการที่4 ก่อสร้างรางระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนายอินสน บ้าน
หนองควาย หมู่ที่5 ดาเนินการแล้วเสร็จ 30%
โครงการที่5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเหมืองเปา บ้าน
ร้อยจันทร์ หมู่ที่6 ดาเนินการแล้วเสร็จ 10%
งานวางท่อพร้อมบ่อพักต่อโครงการเดิม หมู่7 หลังโรงน้าดื่ม งานยังไม่ดาเนินการ คิด
เป็น 0%
งานวางท่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00เมตร หมู9่ ซอยทางเข้าหมู่บ้านกุลพันธ์
เป็นงานเทคอนกรีตหยาบ คิดเป็น 15%
งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00เมตร หมู9่ บริเวณซอยบ้านสันทรายเหมืองกุง เป็นงานเทคอนกรีตหยาบ คิดเป็น 15%
งานก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก หลังวัดนาบุก หมู่10 ยังไม่ได้ดาเนินงาน คิดเป็น
10%
งานก่อสร้างรางระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก และงานเทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย3-ซอย7 สันป่าสัก มีการเทฝาราง,ผูกมัดเหล็กราง คิดเป็น 35%
งานก่อสร้างวางท่อ ขนาด 1.00เมตร ต่อโครงการเดิม กอไผ่มินิมาร์ท
วางท่อเสร็จ
แล้ว เทคอนกรีตบ่อพักและฝาบ่อพัก คิดเป็น 70 %
-นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี) ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
-ขอให้เน้นคุณภาพ ความสวยงาม และเรียบร้อย ถ้าไม่เรียบร้อยทางเราก็จะไม่รับ
ตรวจงาน
-ระวังน้าท่วมขัง
-เน้นการตรวจรับงานให้เรียบร้อย
3.4 กองสาธารณสุข
ตามที่กองสาธารณสุขได้ยื่นเอกสารประกอบคือ
-

โครงการ/กิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ประจาปี 2561ดังเอกสารหมายเลข2 ที่แนบไว้ตอนท้าย
-กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลดการเผา โดยการนารถยนต์ของเทศบาลตาบลหนองควาย เพื่อ

ให้บริการเก็บเศษใบไม้ในหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 ครั้ง/เดือน เพื่อทาการย่อยใบไม้ ณ
ศูนย์ปุ๋ยอินทรีย์ตาบลหนองควาย ช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน
2561ดังเอกสาร
หมายเลข3 ที่แนบไว้ตอนท้าย
-กาหนดการโครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน ประจาปี 2561(กิจกรรมรณรงค์คัด
แยกขยะในชุมชน)เทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ดังเอกสาร
หมายเลข4 ที่แนบไว้ตอนท้าย
-แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2561 / นางกัลญา ทองแก้ว ดังเอกสารหมายเลข5 ที่แนบไว้
ตอนท้าย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
-ประปาหมู่1 นายสมชาย คาภิละสารวจแล้วและแก้ไขอยู่
-รั้วกาลังเขียนแบบอยู่ ช่วงที่แก้ไขอยู่ให้เอาป้ายหรือลวดหนามไปติดถนน เพื่อป้องกันอันตราย
-สนามกีฬาถ้ามีเวลาก็ให้จัดเตรียมแบบไว้ คล้ายรูปแบบของสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
-เมรุ หมู่5 ดูตาแหน่งที่สร้างอีกครั้งหนึ่ง
นายณรงค์ ธิลา
นายกเทศมนตรีฯ

มีผู้ใดมีเรื่องแจ้งหรือสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี
นายณรงค์ ธิลา
นายกเทศมนตรีฯ

ขอปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา 17.45 น.

อนงนาฎ
ณรงค์
(นางสาวอนงนาฎ หลวงใจ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(นายณรงค์ ธิลา)
นายกเทศมนตรีตาบลหนองควาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

