
  

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสันทราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 8 
วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันทราย 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  16.00 น.   นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ประธานเปิดการประชมุ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

ประธาน   -   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบล 
สันทราย ครั้งที ่7  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  
2563    

มติที่ประชุม  -    มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 การเตรียมงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2563 

นักวิชาการศึกษา - นางสาวนรากร  แก้วใจบุญ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
โครงการประเพณีรดน้้าขอพรผู้สูงอายุต้าบลสันทราย ประจ้าปี 2563  

งบประมาณ จ้านวน 150,000 บาท  ก้าหนดด้าเนินการโครงการฯ ในวันจันทร์ที่  
13  เมษายน  2563  ณ อาคารสันทรายรวมใจ  กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 800 คน  
แต่ก่อนที่จะเริ่มด้าเนินโครงการ คงต้องมีการประชุมหารือร่วมกับหมู่บ้านก่อน       
จึงอยากสอบถามจากที่ประชุมว่า จะก้าหนดวันประชุมเมื่อไหร่  

ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เนื่ องจากช่ ว งนี้ มี การระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019        

(COVID-19)  จึงขอสอบถามความเห็นจากนักวิชาการสาธารณสุขว่า สถานการณ์
การระบาดของโรคมีความรุนแรงแค่ไหน 

 นักวิชาการสาธารณสุข - นางพลอยไพลิน  กาใจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
จากการไปร่วมประชุม video conference  ที่อ้าเภอฝางเกี่ยวกับ         

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อหารือร่วมกับ
คณะกรรมการการควบคุมโรคระบาดระดับอ้าเภอ  เกี่ยวกับการจัดงานประเพณี   
ต่าง ๆ  ซึ่งนายอ้าเภอฝางก็ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า ประเพณีก็คือประเพณี อาจยัง
สามารถจัดงานได้ในส่วนของประเพณีที่ยังต้องคงไว้  แต่ในส่วนของงานรื่นเริง 
มหรสพต่าง ๆ เห็นควรให้งดเว้นไปก่อน 

ที่ปรึกษานายกฯ  - นายกันตพงษ์  แก่นกล้า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
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จากการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลฝาง ก็ได้รับแจ้งเช่นกันว่า งานประเพณี
ให้พิจารณาจัดได้ตามความเหมาะสม  แต่หากเป็นงานมหรสพ สมควรให้งดหรือ    
เลื่อนไป 

ผู้อ านวยการกองช่าง - นายคมน์  เหลืองอ่อน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
    หากเทศบาลยังคงจัดงานรดน้้าขอพร  แล้วผู้สูงอายุจะมาร่วมงานหรือไม่ 
ประธาน   - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

ขอให้น้าเรื่องการจัดโครงการประเพณีรดน้้าขอพรผู้สูงอายุต้าบลสันทรายฯ 
เข้าสู่วาระประชุมของงานพัฒนาชุมชน ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ด้วย  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

5.2 การถ่ายทอดความรู้หรือองค์ความรู้ (KM) 
พนักงานจ้าง - นางสาวเบญจวรรณ  สุริยะ  คนงานทั่วไป 

  จากที่ได้เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการงานสวัสดิการในบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
การเบิกจ่ายงบประมาณและด้าเนินการตามแนวทางใหม่เพ่ิมเติมและระเบียบ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ฉบับใหม่ล่าสุดนั้น ท้าให้ได้แนวทางในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความ
พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) และ
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด ฉบับใหม่ล่าสุด   

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประธาน - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

  อยากทราบว่าในส่วนของส้านักงานเทศบาลมีมาตรการในการป้องกัน      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรบ้าง 

ปลัดเทศบาล - นางลินดารัตน์  วัชรมโนกุล  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
  ในเบื้องต้นต้องท้าความสะอาดภายในส้านักงานทุกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณ

ลูกบิดประตู  และรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน พนักงานขับรถต้องดูแลท้าความสะอาด
บริเวณมือจับประตูรถทุกครั้งที่มีคนใช้รถ  เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยง     
ที่ท้าให้เกิดการระบาด 

ที่ปรึกษานายกฯ - นายกันตพงษ์  แก่นกล้า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ควรมีการวางเจลแอลกอฮอล์ส้าหรับล้างมือไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายใน

ส้านักงานด้วย 
ประธาน - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
   ฝากให้กองสาธารณสุขด้าเนินการจัดซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์  เจลแอลกอฮอล์  

ผ้าส้าหรับเช็ดท้าความสะอาด  หน้ากากอนามัย และวัสดุอ่ีน ๆ ที่จ้าเป็นในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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ประธาน - นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติม หรือเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม            

ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  
 

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

                       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

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

                นายกเทศมนตรีต้าบลสันทราย 


