
๑ 

 

รายงานการประชุมประจ าเดือนและรับนโยบายการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
ประจ าเดือน  มิถุนายน  ๒๕64 

ในวันพุธ  ที่  30  มิถุนายน  ๒๕64  เวลา  ๑๓.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

******************************************** 

เปิดประชุม  เวลา  ๑๓.0๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน 
นายมนตรี  บ ารุงกิจ  เปิดการประชุมประจ าเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบล  
(นายกเทศมนตรี) แม่สะเรียง ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 สวัสดี ผอ.กองทุกกอง  หัวหน้าส านัก

ปลัด  พนักงานจ้างทุกท่าน ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ครับ เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายนที่ผ่านมา ผมและคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ได้มีการมอบนโยบายให้กับสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ 

 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

     มติที่ประชุม           -   ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  ๔.๑ นายมนตรี  บ ารุงกิจ (นายกเทศมนตรี) 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ขอให้ทุกคน
ดูแลตัวเอง หากผู้ใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนแล้วรับวัคซีนที่โรงพยาบาลได้
เลยนะครับ  

 
   ๔.๒  นายชัยชนะ  ปุรณะวิทย์ (รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑) 

เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องชาวเทศบาลทุกท่าน ผมขอชื่นชมบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย
ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะในเวลางานหรือนอกเวลา
งาน ขอบคุณครับ 

   



๒ 

 

๔.๓ นายจ าลอง  สินธพ (รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒) 
สวัสดี ผอ.กองทุกกอง  หัวหน้าส านักปลัด  พนักงานจ้างทุกท่าน ในวันนี้ผมอยากจะ

ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันทุกงานทุกกิจกรรมที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ 
 
๔.4 นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ (รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ) 

เรียนคณะผู้บริหาร  พี่น้องชาวเทศบาลทุกท่าน ส าหรับผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้ 
- เรื่องการโอนเงินงบประมาณ  ขอให้ทุกกองแนบรายละเอียดในการโอน

งบประมาณให้ทราบด้วยนะครับ 
- ขอชื่นชมทุกคนในการท างาน เนื่องจากเทศบาลแม่สะเรียงของเรามีความร่วมมือ

กันท างานกันเป็นทีมอย่างดีมาตลอด ขอบคุณครับ 
   

๔.5 ส านักปลัด 
นางปภากรณ์  ศรีทัน  (หัวหน้าส านักปลัดฯ) 

       เรียนคณะผู้บริหารพ่ีน้องชาวเทศบาลทุกท่านค่ะ ส าหรับส านักปลัด มีเรื่องจะแจ้ง
ให้ทราบดังนี้ค่ะ 

- ขอขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ช่วยกันในการท างาน stc ที่ผ่านมา เนื่องจากงาน 
stc เป็นงานภาพรวมของเทศบาลของเรา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

- ในวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดอบรมการท าเทศบัญญัติ ซึ่ง
ดิฉันและคุณนภัสรพี จะเข้าร่วมค่ะ 

- แนะน าพนักงานจ้างเหมาบริการคนใหม่ เพ่ือเข้ามาท างานในส่วนของงานป้อง
การ นายวีรพงศ์  ทะนันชัย และนายจักรพันธ์  ประเสริฐ 
 

  ๔.6 กองคลัง 
นางเสาวณีย์  ไพรฑูรย์วิริยภาพ  (ผู้อ านวยการกองคลัง) 

เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องชาวเทศบาลทุกท่าน  กองคลังมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ
ดังนี้ค่ะ 

- เนื่องจากปัจจุบันเงินรายรับของทางเทศบาลยังได้รับไม่ตรงกับเงิน
รายรับเงิน จึงต้องขอชะลอเงินรายจ่ายบางรายการออกไปก่อน 

- ชะลอเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของทางโรงเรียนทองสวัสวิทยาคาร 
ออกไปก่อน 

- หากกองใดต้องการข้อมูลฎีกาขอให้ติดต่อได้ที่คุณปัทมาวดี 
 
 

๔.7 กองช่าง 
     นายเอกอุดม  ตาค า  (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
       เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องเทศบาลทุกท่าน ผมในนามกองช่างมีเรื่องที่ต้องแจ้งคือ 

ก าลังจะด าเนินการปรับปรุงรางระบายน้ าในเขตชุมชนมะขามจุมครับ 
 



๓ 

 

  ๔.8 กองสาธารณสุขฯ  
   นายยุทธนา ค ามงคล (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

     เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องเทศบาลทุกท่าน กองสาธารณสุขฯมีเรื่องจะแจ้งให้
ทราบดังนี้ 

- กองสาธารณสุขฯก าลังด าเนินการขุดลอกรางระบายน้ าในเขตเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียง 

- วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้ ลงพ้ืนล้างท าความสะอาดตลาดสดแม่สะ
เรียง และฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เพ่ือป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ภายในตลาดแม่สะเรียง 

- ทางกองสาธารณสุขฯมีโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันไข้เลือดออก ลง
พ่นหมอกควัน 

- โครงการการป้องกันเอดส์ในวัยเรียน 
- ให้ความรู้ในการใช้เครื่องช่วยหายใจ 

 
๔.9 กองการศึกษา 

-  ไม่มี  -  
 
 

 นายมนตรี  บ ารุงกิจ (นายกเทศมนตรี) 
   ท่านใดมีปัญหาสงสัย หรือ มีค าถามอะไร เชิญถามได้นะครับ  ถ้าไม่มีท่านใดมี

ข้อซักถาม ผมขอปิดประชุดเพียงเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุม  ๑๕.0๐  น. 

 

 

 

    ลงชื่อ.........................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวกนกนาฏ   ศิริ) 
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

     
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
             (นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์) 

         รองปลัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  รักษาราชการแทน 
                      ปลัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
    (นายจ าลอง  สินธพ) 

        รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง  
          

 

 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
  (นายชัยชนะ  ปุรณะวิทย์) 

          รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง   
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
    (นายมนตรี  บ ารุงกิจ) 

            นายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง  
 








