
  

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสันทราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 5 
วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันทราย 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น.   นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ประธานเปิดการประชมุ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบล 
สันทราย ครั้งที่ 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันที่  20  ธันวาคม  
2562   

มติที่ประชุม  -    มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นักวิชาการศึกษาฯ - นางสาวนรากร  แก้วใจบุญ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จะจัด
ขึ้นในวันที่  11  มกราคม  2563  ณ บริเวณพ้ืนที่หน้าอาคารศูนย์กู้ชีพทรายเงิน  
โดยมีฐานกิจกรรม จ านวน 7 ฐาน ดังนี้ 

1. ฐานให้ความรู้ด้านสาธารณภัย 
2. ฐานให้ความรู้ด้านทักษะกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้น 
3. นิทรรศการให้ความรู้จาก กศน.ต าบลสันทราย  
4. ฐานของสภาเด็กและเยาวชนต าบลสันทราย    
5. ฐานฝึกหัดวาดภาพ ระบายสี 
6. ฐานปาลูกโป่ง 
7. ฐานของ รพ.สต.บ้านสองแคว และ รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ในชื่อ

กิจกรรม “เด็กไทยสุขภาพดี สมองดี ชีวีมีสุข” 
ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

ฝากเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องจุดติดตั้งไฟฟ้าส าหรับเครื่องเล่นในงานวันเด็ก  และ
เรื่องขยะท่ีเกิดข้ึนจากการจัดงานด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.2 โครงการจัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติลุ่มน้ าฝาง 
นักวิชาการศึกษาฯ - นางสาวนรากร  แก้วใจบุญ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

โครงการจัดงานประเพณีตั้ งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติลุ่ มน้ าฝาง            
เป็นกิจกรรมที่กองการศึกษาฯ จัดร่วมกับคณะสงฆ์ต าบลสันทราย  โดยจัด         
เป็นประจ าทุกปี  ซ่ึงจากการประชุมร่วมกัน ณ วัดโสตยาราม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  
2562  ได้ข้อสรุปว่า ในปีนี้จะจัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ         
ลุ่มน้ าฝาง   ในวันที่ 15 มกราคม 2563  ณ วัดโสตยาราม (วัดห้วยงูนอก) โดยจัด
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ครึ่งวัน  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.  เพ่ือเป็นการย่นระยะเวลา และ ท าให้
ประชาชนสามารถฟังเทศน์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ  ซึ่งจะมีการเทศน์ทั้งหมด 13 กัณฑ์  
และทางกองการศึกษาฯ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ร่วมฟังเทศน์ในวันดังกล่าวด้วย 

ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ไปร่วมฟังเทศน์ กองละ 3 คน  และให้ท าหนังสือ        

แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไปร่วมฟังเทศน์ด้วย 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

   3.3 พิธีท าบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงู   
นักวิชาการศึกษาฯ - นางสาวนรากร  แก้วใจบุญ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

พิธีท าบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงู  จะจัด
ในวันที่  16  มกราคม  2563  โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เปิดป้ายผ้าแพร และ
ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์  ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมขอให้หัวหน้าสถานศึกษา 
เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

หัวหน้าสถานศึกษา - นางสาวรุ่งสุดา  สมมิตร  นักวิชาการคลังช านาญการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าสถานศึกษา   

  ในส่วนของป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ด าเนินการจัดท าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานในส่วนของผ้าแพร  ซึ่งจะใช้แบบเชือกรอก  และ
จะเริ่มขนย้ายครุภัณฑ์ออกจากอาคารหลังเดิมในช่วงบ่ายวันนี้  ส่วนการประดับธง
รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จะเริ่มด าเนินการในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 
2563  ทั้งนี้  ได้นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 5 รูป  ส่วนมัคทายกที่จะมาท าพิธี          
ได้มอบหมายให้นางโสภา  จันตะมะโน  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  เป็นผู้ประสาน  

ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
    ขอให้ปรับพ้ืนที่และแผ่วถางบริเวณโดยรอบให้เรียบร้อย ก่อนวันพิธีท าบุญ

เปิดอาคาร  ส่วนมัคทายกขอให้ประสานมัคทายกในพ้ืนที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ตั้งอยู่   และให้ท าหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ , ผู้อ านวยการ รพ.สต.        
บ้านห้วยงูนอก , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 , 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 , ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าร่วมพิธีท าบุญด้วย 

ปลัดเทศบาล - นางลินดารัตน์  วัชรมโนกุล  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
  ขอให้กองการศึกษาฯ จัดท าป้ายโรงทานพร้อมระบุด้วยว่าใครเป็นเจ้าภาพ  

และอยากสอบถามเพ่ิมเติมว่า อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หลังเดิมจะใช้งานอยู่
หรือไม่ 

ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
  ในส่วนของอาคารหลังเดิมนั้น  จะยังคงใช้งานอยู่  ซึ่งอาจจะใช้เป็น         

ที่รับประทานอาหารของเด็กๆ  และใช้เก็บของ   
ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 การถ่ายทอดความรู้หรือองค์ความรู้ (KM) 

นิติกร   - นายฉัตรบรรณ  ชมบาล  นิติกรปฏิบัติการ 
ตามค าสั่งที่ 861/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ให้

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั่วไปเดินทางไปราชการ อบรมเรื่องหลักสูตร
เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับความรู้เพ่ือน าไปให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาต 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
ช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ มี 5 ช่องทาง คือ 

1) ยื่นเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเองที่เทศบาลต าบลสันทราย 
2) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ http//www.sansaifang.go.th/home  
3) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรศัพท์ 053-346873 
4) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
5) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางตู้รับความคิดเห็น 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 การประกวดร้องเพลงในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
อยากทราบว่ามีตัวแทนเทศบาลฯ เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงแล้วหรือไม่   

นักวิชาการเกษตร - นางสาวจารุวรรณ  หาชัยภูมิ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
ตัวแทนของเทศบาลฯ ที่จะเข้าร่วมประกวดร้องเพลง คือ นางสาวนรากร  

แก้วใจบุญ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โดยจะประกวดในวันที่         
15  มกราคม  2563  

ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เมื่อมีตัวแทนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงแล้ว  จะประสานประธานกลุ่มสตรี

แม่บ้านให้จัดหาหางเครื่องมาให้ จ านวน 8 คน  
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ประธาน - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติม หรือเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม            

ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  
 
 

        ลงชื่อ.....................................................ผู้จดบนัทึกการประชุม 
       ( นางสาวเพชรแก้ว   ชมภู )             

                       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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        ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์ ) 
               นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 


