
  

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสันทราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 16 
วันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันทราย 
 

เริ่มประชุมเวลา  15.30 น.   นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ประธานเปิดการประชมุ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานเทศบาล เทศบาล
ต าบลสันทราย ครั้งที่ 15 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 11 สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม -    มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
3.1 การเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารท้องถิ่น (การประชุมสภาพลเมือง) 
ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

ก าหนดด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ท้องถิ่น (การประชุมสภาพลเมือง)  ในวันที่   15  กันยายน  2563  เวลา    
09.00 น.  ณ อาคารสันทรายรวมใจ  ฝากให้นักจัดการงานทั่วไป ท าหนังสือเชิญ
ท้องถิ่นอ าเภอฝาง และนายอดุลย์  บุญใส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  เข้าร่วมการประชุมด้วย 

ส าหรับวาระ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนโดยชุมชน และส่งมอบคืนถังขยะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบยั่งยืนสร้างต าบลน่าอยู่  ฝากให้ที่ปรึกษานายกฯ , หัวหน้าส านักปลัดฯ และ
กองสาธารณสุขฯ ช่วยดูแลเกี่ยวกับการจัดเวทีด้วย  ซึ่งในเบื้องต้นได้หารือกับ
นักวิชาการสาธารณสุขแล้วว่า จะท าพิธี MOU ทีละหมู่บ้าน  และขอฝากให้       
กองสาธารณสุขฯ ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านที่จะท า MOU ด้วยว่า 
สามารถมาร่วมพิธี ในวันดังกล่าวได้หรือไม่  หรือหากไ ม่สามารถมาร่วมได้             
จะมอบหมายให้ใครมาแทน 

ที่ปรึกษานายกฯ  - นายกันตพงษ์  แก่นกล้า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เนื่องจากในวันดังกล่าว จะต้องใช้ป้ายจ านวน 2 กิจกรรม คือ การประชุม

สภาพลเมือง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  จึงอยากสอบถาม
ว่า จะวางรูปแบบการติดป้ายอย่างไร 

นักจัดการงานทั่วไป - นางสาวเพชรแก้ว  ชมภู  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ได้หารือกับนักวิชาการสาธารณสุขแล้วว่า จะติดตั้งป้ายพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไว้บนเวที  เมื่อเสร็จสิ้นพิธี MOU แล้ว  จึงจะให้
เจ้าหน้าที่น าป้ายการประชุมสภาพลเมืองมาติดตั้งบริเวณด้านหน้าเวที 
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ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
อยากให้แก้ไขวาระการประชุม โดยให้ด าเนินการประชุมให้แล้วเสร็จ      

ทุกเรื่องก่อน แล้วจึงค่อยด าเนินการมอบใบประกาศนียบัตรหมู่บ้านปลอดลูกน้ า
ยุงลาย  และท าพิธี MOU เป็นล าดับสุดท้าย  ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี MOU 
แล้ว  จะน าเสนอเรื่องการคืนถังขยะของทั้ง 5 หมู่บ้านต่อที่ประชุม  ขอให้กอง
สาธารณสุขฯ จัดเตรียมข้อมูลให้ด้วย  

ส าหรับวาระเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ขอให้งานจัดเก็บ
รายได้เป็นผู้น าเสนอให้ที่ประชุมทราบ  โดยขอให้น าเสนอแบบง่ายๆ ที่ชาวบ้าน
สามารถเข้าใจได้ง่าย  และขอให้เปรียบเทียบการจัดเก็บแบบเดิมและแบบใหม่     
ให้ทราบด้วย 

ผู้อ านวยการกองคลัง - นางสาวอรชร  รัตนธรรม  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ในส่วนของวาระเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อาจมีการ

น าเสนอ Power Point ประกอบด้วย 
ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

ส าหรับวาระเรื่องการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ขอให้
หัวหน้าส านักปลัดฯ เป็นผู้น าเสนอแบบสั้นๆ และเข้าใจง่ายเช่นกัน  ทั้งนี้ ขอให้เพ่ิม
วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

1. การจัดตั้งสถานธนานุบาล 
2. การก่อสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
3. โครงการก่อสร้างฝายแบ่งน้ าล าน้ ามาว บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต าบล    

โป่งน้ าร้อน    
และขอให้เพ่ิมวาระที่ 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และฝากให้งานพัฒนาชุมชนจัดเตรียม

ข้อมูลเพื่อน าเสนอด้วย   
2. การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสุกร  และขอให้กองสาธารณสุขฯหรือ

นิติกรเป็นผู้สรุปผลการแก้ไขปัญหา น าเสนอให้ที่ประชุมทราบด้วย 
นักจัดการงานทั่วไป - นางสาวเพชรแก้ว  ชมภู  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    ขอสรุปวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้ 

1. แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
2. การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสุกร 
3. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4. การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
5. การมอบใบประกาศนียบัตรหมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย 
6. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเปลี่ยนวาระพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาเป็นวาระ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  เนื่องจากจะได้ขอมติจากอีก 7 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้
เข้าร่วมการคืนถังขยะด้วย 

มติที่ประชุม  - รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1  การถ่ายทอดความรู้หรือองค์ความรู้ (KM) 

นักทรัพยากรบุคคล - นางสาวสุกัญญา  กันชัย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ที่ ชม 0023.2 / ว 20266 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ให้น าเสนอร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กทจ.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 โดยให้ค านึงถึง  
 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่เท่าที่
จ าเป็น โดยถือเป็นข้อผูกพันในการก าหนดต าแหน่งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีส าหรับ    ตั้งเป็นอัตราเงินเดือนของ
ต าแหน่งที่ก าหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และต้องมีการสรรหา
บุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ก าหนดตามปีงบประมาณในแผนอัตราก าลัง 
3 ปี โดยเคร่งครัด 
 2. กรณีต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปฏิบัติและ
ต าแหน่งพนักงานจ้าง หากเป็นต าแหน่งว่างแล้วไม่ด าเนินการสรรหาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ตรวจสอบและพิจารณายุบเลิกต าแหน่ง
ดังกล่าวยกเว้นต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้ กสถ. 
ด าเนินการสรรหาหรืออยู่ระหว่างขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. ให้ก าหนด
ต าแหน่งไว้ต่อไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
   5.1 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจากเศษพืชและน้ าหมักชีวภาพ 
ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

ก าหนดการท าปุ๋ยหมักจากเศษพืชและน้ าหมักชีวภาพ ในวันที่ 23 กันยายน  
2563  โดยจะท าปุ๋ยหมักบริเวณด้านข้างหนองน้ าของเทศบาล  และจะท าปุ๋ยน้ า
หมักชีวภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
ซึ่งในส่วนของการท าน้ าหมักชีวภาพนั้น  อยากให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการน าผลไม้มาท าปุ๋ยหมักด้วย  ทั้ งนี้  ขอให้นักวิชาการเกษตรประสาน          
นายประเสริฐ  สุอ้าย  ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสองแคว  เกี่ยวกับสูตรการท า
ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งหรือเสนอในที่ประชุม ขอเชิญเสนอได้ 
เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม            

ขอปิดประชุม 
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เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  
 

 
        ลงชื่อ.....................................................ผู้จดบนัทึกการประชุม 

         ( นางสาวเพชรแก้ว    ชมภู )             
                        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 
 

        ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์ ) 

                นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 


