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ไมมี
ผูเขารวมประชุม
ไมมี
/เริ่มประชุมเวลา...
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดยนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ศูนยก ารเรียนรูของปวงชน เครือขายมหาวิท ยาลัยชีวิต เชิญ
นายกเทศมนตรี สอน 1 วิชา เชิญนายนราชัย ริมแจม สอน 1 วิชา ซึ่งมี
ทั้งหมด 5 วิชา จะมีการปฐมนิเทศ วันที่ 28 กรกฎาคม นี้ โดยผูที่จะทํา
การสอนตองศึกษาหลักการ ศึกษาเปาหมายของมหาวิทยาลัยชีวิตดวย
พรอมกลาวใหนโยบายและแนวคิดวา นัก บริห ารงานตองทํางานแบบ
CEO ตองพัฒนาตนเอง ตองเรียนรู ตองพัฒนางาน การทํางานตองทํา
เปนทีม ตองศึกษาคนควาหาความรูใหตนเองอยูเสมอ เพื่อใหองคกรเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน ดั ง นั้ น ฝ า ยบริ ห าร ฝ า ยสภา และฝ า ย
ขาราชการประจํา จะตองพัฒนาตนเองดวยการเรียน ซึ่งจะปรึกษาหารือ
เพื่อนําเขาแผน เขาสภา
1.2 การมอบอํานาจใหนายอุดม ปนแจม มีอํานาจในการสั่งการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัตริ าชการ หรือการดําเนินการอื่นเกี่ยวกับ
ราชการของกองสวัสดิการ กองการศึกษา
1.3 การมอบอํานาจใหนายพชร หลวงไผพล มีอํานาจในการสัง่ การ
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัตริ าชการ หรือการดําเนินการอื่น
เกี่ยวกับราชการของกองชาง กองสาธารณสุข
1.4 นายกสินธุ สายเกษม ปลัดเทศบาล มีอํานาจในการสัง่ การ การ
อนุญาต การ อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นเกี่ยวกับ
ราชการของสํานักปลัดเทศบาล กองคลัง และภาพรวมทั้งหมดของทุก
สวนราชการ
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มติที่ประชุม

ทั้งนี้เพือ่ ใหปลัด รองปลัด ไดทํางานเปนผลงานตนเอง ตอไปจะได
เนนหนักในการหางบประมาณเพื่อดําเนินการในเรือ่ งเมืองนาอยูตอไป
รับทราบ

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
รับรอง

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบ่ เนื่องจากการประชุม
3.1 การบริหารจัดการขยะ ที่ผานมานายก ปลัด กองชาง ไดไปตรวจดู
พื้นที่สาธารณะที่เทศบาลจะขอใช มอบใหนิติกร ประสานงานติดตาม
/เรื่องสอบเขต...
เรื่องสอบเขตที่ดินที่สํานักงานจังหวัดวาดําเนินการถึงขั้นตอนไหน มี
คาใชจายอะไรบาง เพื่อใหงานดําเนินการไปดวยความรวดเร็ว ประกอบ
กับเทศบาลมีแผนที่จะดําเนินการอยูแลว คาดวาเดือนตุลาคมอาจเตรียม
พื้นที่เพื่อดําเนินการและฝายบริหารจะไดพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ถึง
ผลดีผลเสียที่จะตามมาตอไป

มติที่ประชุม

3.2 จากการทีเ่ ทศบาลยกฐานะจากอบต.เปนเทศบาลตําบล ครบรอบ 5
ป ในวันที่ 24 สิงหาคม นี้หากจะทําบุญอาคารสํานักงานในวันที่ 24
สิงหาคมจะไดหรือไม ทําอยางไร ประกอบกับขณะนี้ โครงการ 5 ส และ
งานปรับปรุงภูมทิ ัศนเทศบาล ยังไมดําเนินการ เทศบาลจะทําเองหรือจาง
เอกชนทําก็ได แตหากเทศบาลทําเองไดกจ็ ะไดประหยัดงบประมาณ ก็ให
ฝายบริหารและฝายประจําหารือแนวทางการทํางานอีกครัง้
รับทราบ
3.3 การจายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2554-2555 จากการไปรว มประชุ ม สัน นิบ าตเทศบาลจั ง หวั ดลํ าพู น
ประชุ ม หั วหน าส วนราชการ ผลจากการประชุ ม ได ขอใหช ะลอการ
เบิกจายไวกอนถึงสิ้นเดือนกันยายน ซึ่งในการจายเงินเพิ่มคาครองชีพ
ใหกับผูมีสิทธิ์ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ เปนการเบิกจายในจํานวนที่สูงซึ่ง
เทศบาลจะพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการปรับลดคาใชจายดาน
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บุคลากรใหเปนไปตามมาตรา 35 แหง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 โดยปรับลดพนักงานจาง โดยเมื่อหมดอายุสัญญา
จางและไมมีความจําเปนแลวใหพิจารณาจางเหมาบริการ , การจางเหมา
บริการในกิจการบางประเภทเชนการรักษาความสะอาดสถานที่ การเก็บ
ขยะมูลฝอย และขณะนี้สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ไดทําเรื่อง
ของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสมทบจายใหกับเทศบาลทีม่ งี บประมาณไม
เพียงพอ แตหากเทศบาลแหงไหนมีงบประมาณเพียงพอก็ใหเบิกจายได
รับทราบ
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

มีแนวคิดอยากใหเทศบาลตําบลมะเขือแจยกฐานะเปนเทศบาลเมือง
ผูอํา นวยการของแตล ะส วนราชการต องเปน ระดับ 8 อย างเชน กอง
การศึ ก ษา ต อ งมี ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการกองการศึ ก ษา มี
นักวิชาการศึกษา เจาหนาที่สันทนาการ รับโอนเจาหนาที่วิเคราะห รับ
โอนเจาหนาที่พัสดุเพิ่ม และพิจารณารับโอนทหาร มาเปนเทศกิจ เพราะ
ดูภาพลักษณจะเหมาะสมในการออกตรวจยาม รวมกับ อปพร
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4…
ระเบียบวาระที่ 4 การวิเคราะหและเสนองาน โดยหัวหนาสวนราชการ
4.1 วิเคราะหกรอบงานของกองทัง้ หมด
4.2 วิเคราะหบุคลากรเกี่ยวกับงานทัง้ หมดวาจะใชบุคลากรกี่คน แตละ
คนทําอะไร
4.3 วิเคราะหวาในกองของตัวเองจะใชงบเงินทั้งหมดเทาไหร (รวมทุก
อยาง
เรื่องของการพิจารณาจัดทํารางเทศบัญญัติงประมาณรายจายป 2556
จากการที่ปลัดเทศบาลไดนําเสนอวาประมาณรายรับไว 53 ลานบาทซึ่ง
ปลัดจะไดพิจ ารณางบประมาณรายจายในสวนของงบรายจายประจํา
เชนหมวดเงินเดือนและคาจาง งบดําเนินการ เชน คาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ กอน จากนั้นก็จะเปนการพิจารณางบประมาณรายจายเพื่อการ
ลงทุ นในหมวดโครงสรา งพื้น ฐานต อไปซึ่ง นายกจะไดวิ เ คราะห ต าม
ระเบียบที่เกี่ยวของและพิจารณาเอกสารที่แตละกองสงมาใหตอไป
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นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากสวนราชการ
ติดตามงานประชาสัมพันธเรื่องจัดทําปายประชาสัมพันธแนะนําในเขต
ทางหลวง วาดําเนินการถึงไหนอยางไรบาง
การจัดรายการวิทยุ รายการพบเทศบาล ไปจัดที่ชอง 95 ครั้งแรกจะ
เดินทางไปจัดทีส่ ถานีวิทยุ ครั้งตอไปจะพวงสายโทรศัพท โดยใชเวลาจัด
วันจันทรพุธ ศุกร หรือ 3-4 วันตอหนึ่งสัปดาห และใหประมาณคาใชจาย
ไวดวย
หารือเรื่องเสียงตามสายของเทศบาลหากเทศบาลมีเรื่องที่ตอ งการ
ประชาสัมพันธใหทําหนังสือขอใหผูใหญบานประชาสัมพันธ และให
เทศบาลสนับสนุนอุปกรณเชนลําโพง สายไฟ ใหหมูบ าน

นายกสินธุ สายเกษม
ปลัดเทศบาล

เสนอความเห็นวาเสียงตามสายเปนทรัพยสินของเทศบาล เสนอให
ซอมแซมของเดิมเพือ่ ใหใชไดตามปกติ

งบซอมแซมเสียงตามสายจุดละ 60,000 บาท ซึ่งเทศบาลมีพื้นทีก่ วาง
นายคณิตพงษ นาคกระแสร การซอมตองซอมหลายจุดหากซื้อใหมตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก
เจาพนักงานประชาสัมพันธ เห็นดวยกับนโยบายนายกที่ตองการใหผใู หญบานประชาสัมพันธ เสียง
ตามสายภายในหมูบ านเทศบาลเนนการประชาสัมพันธตามสื่อ
หนังสือพิมพ หรือตามสถานีวิทยุจะดีกวาและนํางบสวนทีจ่ ดั ซื้อเสียงตาม
สายมาเปนงบลงทุนดานโครงสราง
/-งานทะเบียนราษฎร…
งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลมะเขือแจ คอนขางชัดเจนแลววา
นายกสินธุ สายเกษม
อําเภอเมืองลําพูนไมใหมาใหบริการประชาชนที่ตําบลมะเขือแจจึงแจงให
ปลัดเทศบาล
ทราบ

นางสาวราตรี วงศโสมะ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

แจงวาพนักงานที่ใหบริการงานทะเบียนราษฎรมอี ยูคนเดียวกรณีไมสบาย
หรือติดธุระตางๆ ไมมีพนักงานอื่นแทนได เสนอใหพิจารณาจัดหาผู
ชวยงานทะเบียนเชน พนักงานจาง
รับพิจารณาอีกครั้ง
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นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

สอบถามปญหาในการทํางานของเจาหนาที่วิเคราะห และรับไปพิจารณา
รับโอนเจาหนาที่วิเคราะหจากที่อื่นมาชวยงาน สอบถามงานของนิติกร
เกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชนดําเนินการไปถึงขึ้นตอนไหน

ชี้แจงวาขณะนีด้ ําเนินการในเรื่องวินัย เรื่องของเขตที่ดินสงเรื่องไปยัง
นายณัฐวิรุฬ วิรุฬหวิริยางกูร ที่ดินแลวแตตองการใหที่ดินตอบเปนหนังสือวาใหเทศบาลใชที่ดิน
นิติกร 6ว
สาธารณะประโยชนได

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

นายธนชาติ เตจะยวง
หัวหนาฝายปกครอง
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

ยาเสพติด มีนโยบายมิใหพนักงานไปยุง เกี่ยวกับมาเสพติด ใหแตละกอง
ไปตรวจสอบดูวาใครเกี่ยวของบาง
ปญหายาเสพติดใหประสานกํานัน ผูใหญบานวามีแผนอะไรบางในการ
ปองกันแกไขปญหายาเสพติดจะไดนํามาบรรจุในแผนตอไปเนื่องจากเปน
วาระแหงชาติ
เสนอแนวทางในการปองกันยาเสพติดในเทศบาลโดยตรวจหาสารเสพติด
ในปสสาวะ การตั้งดานตรวจโดยเทศบาลสนับสนุนอาหาร เปนตน
เสนอแนวทางการจัดเก็บขยะเชน เทศบาลตําบลบานกลางจางเปน
รายวัน/รายเดือน เทศบาลจะทําแบบนั้นไดหรือไมอยางไร หรือใชรถ
พวงในการจัดเก็บ
รับทราบ

มติที่ประชุม
สรุปแลวใหใชแบบเดิมไปกอนกองชาง ชวงนี้จะมีงานมาก ตองวางแผนใน
การทํางาน ใหกระจายกันทํางานทัง้ งบประมาณทีจ่ ายจากเทศบัญญัติ
และจากเงินสะสมมิใหเกิดปญหากับฝายบริหารและฝายสภา

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

/ ใหชี้แจงปญหา…
ใหชี้แจงปญหาถนนชํารุดตามเสนทางตางๆ วาแตละเสนทางอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานอื่น เชน กรมทางหลวง หรือทางหลวงชนบท
ทางเว็บไซตเทศบาล ถนนชํารุดภายในเขตก็ใชวิธีการซอมบํารุง
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ใหมีการปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาลใหเปนปจจุบันดวย
รับทราบ
มติที่ประชุม
ใหรองปลัดพชรดําเนินการเรื่องของปญหาการจัดเก็บขยะและเมือง
นาอยู
รับทราบ
มติที่ประชุม
เรื่องการปองกันไฟปา มีนโยบายจะใหทําโครงการจิตอาสา ขอเจาหนาที่
ปาไมมาใหความรูในการปองกันไฟปา
รับทราบ
มติที่ประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

เสนอแนวคิดในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดวาจะ
พิจาณาเลือกคนทีจ่ ะทําประโยชนใหแกตําบลมะเขือแจมากที่สุด
นายกฯมีแนวคิดสรางดอยหนองเปนลานกีฬาและสวนสนุกที่ใหบริการ
ประชาชนฟรี และแจงเรือ่ งไดรบั การประสานงานจากทีมงานเดอะซันใน
การรวมกันจัดกิจกรรมตางๆเพื่อจูงใจคนมาเที่ยว โดยการจัดกิจกรรม
ตางๆ เชน วันเขาพรรษางานฤดูหนาว วันเด็ก วันเขาพรรษา งานกีฬา
ตางๆเดอะซันรับจัดรวมกับเทศบาลและสนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินการ
รับทราบ

มติที่ประชุม
นายกไดประสานกับเอกชนรายหนึ่งที่อาศัยบานหนองหอย และได
อนุเคราะหกลอง cctv เพื่อติดตั้งจุดที่สําคัญ ไดแก บานปูเลย ที่เทศบาล
บานหนองหอย ใหวิทยุมือถือเพื่อแจกใหผูใหญบานทุกหมู สนับสนุนใหมี
การจัดแขงขันกีฬา เอ็มลีกตานยาเสพติดและจะ สนับสนุนเงินรางวัลให
เชนกีฬาฟุตบอล
แจงเรื่อง งบขุดลอกของ สส.เพชรวรรต วัตถุประสงคเพื่อทําการขุดลอก
เพื่อการเกษตร เพื่อปองกันน้ําทวมนิคมอุตสาหกรรม ทําประปาชุมชน
แหลงเพาะพันธปา และสงเสริมการทองเที่ยว หากไดรบั การอนุมัติก็จะ
เปนประโยชนมากตอตําบลมะเขือแจ
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นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

/ฝากใหแตละกอง…
ฝากใหแตละกอง/งานใหเขียนโครงการแลวมาผนวกกันเพือ่ ขอ
งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
การจัดเก็บภาษีผปู ระกอบการหอพัก ใหคํานวณโดยคิด 12.5 % ใหจัด
ประชุมผูประกอบการมารับทราบแนวทางในการจัดเก็บดวย
เรื่อง ไดรับการประสานงานจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลมะเขือ
แจวาการสงเสริมอาชีพประชาชนในตําบลมะเขือแจควรเปนภารกิจหลัก
ของเทศบาล ใชงบประมาณของเทศบาล โดยบุคลากรของ กศน.จะเปน
วิทยากร
รับทราบ

มติที่ประชุม
ใหพิจารณาความเหมาะสม ความจําเปนในการซือ้ รถอีแตน เพื่อใชในการ
เก็บขนขยะ รถบรรทุกน้ําเพียงพอทันสมัยหรือไม ใหสํารวจความจําเปน
วาเทศบาลมีความตองการรถแม็คโคร รถไถ ดันเกรด รถตัดหญา
รับทราบ
มติที่ประชุม
นายคํามูล พรหมพนัส
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา16.00 น.

งานฌาปนกิจศพ สส.สถาพร มณีรัตน วันที่ 13 สิงหาคม นี้ทาง
เจาภาพจัดงานขออนุเคราะหรถไซเรน ไฟสปอตไลน เตนท
รับทราบและมอบหนาที่เกี่ยวของใหดําเนินการดวย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
โครงการจัดงานเทศกาลลําไย ประจําป 2555 เทศบาลตําบลบานกลาง
เปนเจาภาพ เทศบาลตําบลมะเขือแจจะพิจารณาจัดหาธิดาลําไยสงเขา
ประกวดหรือไม
จัดสงเขารวม 1 สาวงาม
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(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน)
หัวหนาฝายธุรการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายกสินธุ สายเกษม)
ปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ

