
บันทึกการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานระดับบริหาร  คร้ังท่ี  4/2551 
วันท่ี  26  มิถุนายน  2551 เวลา 09.30 น. 
ณ  หองประชมุชั้น 3 เทศบาลตําบลสุเทพ 

ผูเขาประชุม 
 1. นายประสาตร  ลอมลาย  รองนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
 2. นายสมคิด    ยะคํา  รองนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
 3. น.ต.วีระชัย  เชิดชินโชค เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
 4. นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร ปลัดเทศบาลตําบลสุเทพ 
 5. นายสรศักดิ์  วจีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลสุเทพ 
 6. นายพยับ  แจมหมอ นักบริหารงานชาง 8 
 7. นางพนาไพร  คุมสะดวก นักพัฒนาชุมชน 7 
 8. นางปนิษฐา  รักธรรม  นักบริหารงานคลัง 6 
 9. นางณัฏฐกิตต์ิ  สมบูรณชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 
 
ผูเขารวมประชุม 
 1. นางอัญชลี     ทองคํา  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 2. นายปยวัฒน   ธินะ  นักวิชาการศึกษา 
 3. นางเอมอร   เขียวชะอุม เจาพนักงานธุรการ   
  

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 

  นายประสาตร   ลอมลาย   รองนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ  เปนประธานการประชุมคณะ
ผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบลสุเทพ  คร้ังท่ี 4  / 2551  วันท่ี 27  มิถุนายน 2551    ณ  หองประชุมช้ัน 3 
เทศบาลตําบลสุเทพ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 การประชุมคณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย 
นายสรศักดิ์   วจีสัตย   รองปลัดเทศบาลตําบลสุเทพ  แจงใหท่ีประชุมทราบวา

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีใหเขารวมประชุมคณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวง 
2/ดอยปุย...... 
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ดอยปุย  เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2551  เพื่อประสานการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ 
รวมท้ังปรึกษาหารือรูปแบบการดําเนินงานและงบประมาณตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ ในระยะท่ีผานมา นั้น 

จากผลการประชุมมีมติแตงต้ังให นายอําเภอเมืองเชียงใหมเปนประธาน
คณะทํางานและแตงตั้งใหนายกเทศมนตรี เปนรวมเปนคณะทํางานโดยไดขอใหหนวยงานรวมจัดทํา
กิจกรรมตางๆเพ่ือเทิดพระเกียรติ 

นายธัญศักดิ์   แสงศรีจันทร  ไดเสนอโครงการปรับปรุงถนนเพื่อพัฒนาเสนทาง
โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะใหการสนับสนุนเกี่ยวกับแผนพับตางๆ 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
1.2 การประชุม เร่ือง การบําบัดน้ําเสีย 
น.ต. วีระชัย   เชิดชินโชค  แจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ีไดเขาประชุมเร่ือง การ

บําบัดน้ําเสีย รวมกับ นายพยับ  แจมหมอ  ผูอํานวยการกองชาง และ  นางณัฏฐกิตต์ิ  สมบูรณชัย  
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  นั้น 

ท่ีประชุมไดมอบหมายใหเทศบาลตําบลสุเทพเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
พื้นท่ีอุทยาน โดยจะออกสํารวจพื้นท่ีในกลางเดือน กรกฎาคม 2551 และ น.ต. วีระชัย   เชิดชินโชค  ได
มอบหมายให กองชางและกองสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
1.3 การประชุม คัดเลือกผูสูงอายุ 
นายประสาตร   ลอมลาย  แจงใหท่ีประชุมทราบวาตามท่ีไดจัดการประชุม

คัดเลือกผูสูงอายุ เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2551 การดําเนินการภาพรวมอยูในเกณฑดีแตยังมีขอผิดพลาด
เล็กนอย คือ การปฏิบัติของแตละหมูบานยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงเสนอขอคิดเห็นใหเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ หาแนวทางการปฏิบัติใหแตละหมูบานเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและไดมอบหมายใหกอง
สวัสดิการฯประสานงานเร่ืองศูนย CC 

นางพนาไพร  คุมสดวก   แจงใหท่ีประชุมทราบวา จากการดําเนินการดังกลาวได
จัดสงเอกสาร เชน ตัวอยางบันทึกการประชุม ไปใหแตละหมูบานกอนการประชุมแลวและคร้ังตอไปจะ
ควบคุมดูแลใหดีข้ึน 

1.4 การทําบุญศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
นายสรศักดิ์   วจีสัตย  แจงใหท่ีประชุมทราบวา จะจัดงานทําบุญศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในวันท่ี  5  กรกฎาคม  2551 จึงขอเชิญพนักงานเขารวมทําพิธีทางศาสนาโดยรายละเอียดเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของจะแจงใหทราบอีกคร้ัง 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
3/ ระเบียบวาระท่ี..... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองบันทึกการประชุม 
   รับรองบันทึกการประชุม คร้ังท่ี  3 / 2551  วันท่ี  16  มิถุนายน  2551 
   คณะผูบริหารและพนักงานระดับบริหารไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี 16  มิถุนายน  
2551  ณ  หองประชุมช้ัน 3  เทศบาลตําบลสุเทพ 
   ฝายเลขานุการคณะผูบริหารไดจัดทําบันทึกการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอ
นําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองบันทึกการประชุม 
   มติท่ีประชุม 
   ท่ีประชุมไดตรวจสอบความถูกตองของบันทึกการประชุมแลว และมีมติรับรอง
บันทึกการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง 
   3.1  การจัดทําวารสารประชาสัมพันธเทศบาลตําบลสุเทพ 
   นายประสาตร    ลอมลาย   ขอความรวมมือใหคณะทํางานจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธเทศบาลตําบลสุเทพ ดําเนินการจัดทําวารสารใหแลวเสร็จและจะจัดการประชุมคณะทํางาน
อีกคร้ังโดยกําหนดการแจงใหทราบภายหลัง 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
3.2 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  
นายประสาตร   ลอมลาย  แจงใหท่ีประชุมทราบวาตามท่ีไดมีการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา ฯ นั้น ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีแตยังมีขอทวงติง
จากผูเขารวมประชุมเล็กนอยและผูเขารวมประชุมไดแสดงขอคิดเห็นโดยสรุปดังนี้ 

ขอคิดเห็นของท่ีประชุม 
1. ควรมีการกําหนดนโยบายพัฒนาท่ีชัดเจนและอาจมีแผนผังความคิด 
2. ควรมีการระดมผูรูเกี่ยวกับความเปนไปไดของนโยบาย 
หลังจากนั้นนายประสาตร   ลอมลาย  ไดแจงใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจัดเตรียม

เอกสารรางแผนพัฒนาสามป ( ฉบับสมบูรณ ) ใหเรียบรอยภายในวันจันทรเพื่อเสนอใหนายกเทศมนตรีได
ลงนามในเอกสาร 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
3.3 การใชสนามกีฬาเทศบาลตําบลสุเทพ 
นายประสาตร   ลอมลาย  แจงใหท่ีประชุมทราบวาตามท่ีไดมอบหมายใหกอง

การศึกษาฯ คิดหาแนวทางแกไขปญหาการเขาไปใชสนามกีฬาในชวงเวลาท่ีปดสนามเพ่ือทําการปรับปรุง
สนามในการประชุมคร้ังท่ี 3/2551 นั้น จึงขอใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของช้ีแจงถึงแนวทางแกไขปญหาดังกลาว 

4/นายปยวัฒน..... 
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นายปยวัฒน   ธินะ  ไดช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบวาเนื่องจากเทศบาลตําบลสุเทพยัง
ไมมีการเก็บคาธรรมเนียมสําหรับประชาชนท่ีเขาไปใชบริการสนามกีฬา  จึงทําใหประชาชนและหนวยงาน
ตางๆ เขาไปใชบริการเปนจํานวนมาก 

นายธัญศักดิ์   แสงศรีจันทรได ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ไดมอบหมายใหกอง
การศึกษาจัดทําระเบียบการใชสนามกีฬาเทศบาลตําบลสุเทพเรียบรอยแลวและจะไดกําหนดวันประชุมผูท่ี
เกี่ยวของเพื่อศึกษาความเปนไปไดของระเบียบแตละขอกอนใหนายกเทศมนตรีลงนามประกาศใชระเบียบ
ตอไป 

: ท่ีประชุมเห็นชอบดวย 
3.4 ติดตามงานเอกสารรานคาชุมชน 
นายประสาตร   ลอมลาย  แจงใหท่ีประชุมทราบวาตามท่ีไดมอบหมายให        

นายธัญศักดิ์   แสงศรีจันทร  เปนผูประสานงานไปยังนิติกรในการคนหาเอกสารเก่ียวกับรานคาชุมชนเพื่อ
ใชเปนขอมูลในการบริหารงานของคณะผูบริหารนั้น  จึงขอใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของรายงานความคืบหนา
การติดตามเอกสารรานคาชุมชน 

นายธัญศักดิ์   แสงศรีจันทร แจงใหท่ีประชุมทราบวาไดมอบหมายให  นาย
วรวิทย   สลักลาย  ตําแหนง  นิติกร  เปนผูดําเนินการคนหาเอกสารดังกลาวและขอให  นายวรวิทย         
สลักลาย  เปนผูรายงานผลการดําเนินงาน 

นายวรวิทย   สลักลาย    แจงใหท่ีประชุมทราบวาเพ่ิงมารับชวงงานดังกลาว
ประมาณ ป พ.ศ. 2548 ทําใหการคนหาเอกสารคอนขางลําบาก และยังไมเจอเอกสารท่ีตองการ 

หลังจากเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของช้ีแจงเรียบรอยแลว นายประสาตร   ลอมลาย  จึง
มอบหมายใหเจาหนาท่ีดําเนินการดังนี้ 

1. มอบหมายใหนายวรวิทย   สลักลาย   คนหาเอกสารเกี่ยวกับขอบังคับของ
รานคาชุมชนและเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางรานคาชุมชนกับเทศบาล 

2. มอบหมายใหกองคลัง  ประสานงานเร่ืองบัญชีของรานคาชุมชน 
โดยใหผูไดรับมอบหมายตามขอ 1,2 รายงานผลการดําเนินงานใหทราบในการ

ประชุมคร้ังตอไป 
: ท่ีประชุมรับทราบ 
3.5  การแกไขปญหาความลาชาของเอกสาร 
นายประสาตร   ลอมลาย  ไดฝากใหผูเขารวมประชุมไดคิดหาแนวทางแกไข

ปญหาความลาชาของเอกสารตาง ๆ  เพื่อนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 
 

5/ระเบียบวาระท่ี...... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
   4.1 การหาแนวทางตอนรับคณะผูศึกษาดูงาน 
   นายประสาตร  ลอมลาย  ขอใหท่ีประชุมแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ตอนรับคณะผูศึกษาดูงาน 
   ขอคิดเห็นของท่ีประชุม 
   - นายสรศักดิ์   วจีสัตย   แสดงขอคิดเห็นวาควรแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง
คณะศึกษาดูงานเพราะบางวันมีหนวยงานประสงคจะเขาศึกษาดูงานมากถึง 3-4 คณะ และอยากใหมีความ
ชัดเจนในเร่ืองของพนักงานในการตอนรับคณะศึกษาดูงานพรอมแนวทางปฏิบัติ 
   - นายประสาตร   ลอมลาย  แสดงขอคิดเห็นวาควรมีการเสนอรายละเอียดของ
คณะศึกษาดูงานใหคณะผูบริหารทราบดวยเพื่อวางแผนการตอนรับลวงหนา 
   - นายสมคิด   ยะคํา  แสดงขอคิดเห็นวาควรมอบหมายให  นางนงพรรณี   บุญ
อินทร  เปนผูรับเร่ืองการศึกษาดูงานและเสนอรายละเอียดตางๆ ใหรองนายกเทศมนตรี ( นายประสาตร   
ลอมลาย  ) เพื่อตัดสินใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับแนวทางการตอนรับ 

ฯลฯ 
   หลังจากท่ีประชุมไดแสดงขอคิดเห็นเสร็จเรียบรอย  นายประสาตร   ลอมลาย  ได
สอบถามท่ีประชุมวาเห็นชอบดวยหรือไมตามท่ี ทุกฝายเสนอ 
   มติท่ีประชุม  
   ท่ีประชุมเห็นชอบดวย และในเบ้ืองตนใหดําเนินการตามที่  นายสมคิด   ยะคํา
เสนอ  และ น.ต. วีระชัย   เชิดชินโชค  จะไดนําเร่ืองดังกลาวปรึกษาหารือประชุมในการประชุมคณะ
ผูบริหารอีกคร้ัง 
   4.2 การปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําป  2551 
   นายสมคิด   ยะคํา  แจงใหท่ีประชุมทราบวา สภาเทศบาลตําบลสุเทพ จะได
จัดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังท่ี 2  ในวันท่ี  30  มิถุนายน  2551  เพื่อพิจารณาเร่ืองตาง ๆ  ในการ
ประชุมดังกลาว คณะผูบริหารไดเสนอญัตติการขอเปล่ียนแปลงและแกไขงบประมาณรายจายประจําป 
2551  จึงมอบหมายให ทุกสวนราชการเตรียมเอกสารขอมูลท่ีจะขอเปล่ียนแปลงใหพรอมเพื่อช้ีแจงใหสภาฯ
ทราบ  โดยเฉพาะกองชางและกองสาธารณสุขใหเตรียมทําโครงการและงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ
ดวย เชน  เร่ืองน้ํายาฉีดพนยุงลาย ใหวิเคราะหใหละเอียดอีกคร้ังวาตองใชงบประมาณเทาไหร 
   : ท่ีประชุมรับทราบ 
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   4.3 การแสดงขอคิดเห็นประกอบรางเทศบัญญัติควบคุมอาคาร 
   นายประสาตร   ลอมลาย  รองนายกเทศมนตรีแจงใหท่ีประชุมทราบวาไดรับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีใหติดตามการดําเนินงานเร่ืองรางเทศบัญญัติการควบคุมอาคารฯโดยได
ขอใหเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของไดอธิบายความคืบหนา 
   นายพยับ   แจมหมอ   ผูอํานวยการกองชางไดช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบวากรม
โยธาธิการและผังเมือง ไดสงคืนเอกสารเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติกลับมาเพื่อแกไขใหสมบูรณโดยมีขอท่ีควร
แกไขประมาณ 7 ขอ และขอสําคัญเรงดวนคือ การจัดทําขอคิดเห็นของประชาชนประกอบรางเทศบัญญัติ
ซ่ึงกองชางจะไดประสานงานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อทราบรายละเอียดท่ีชัดเจนอีกคร้ังกอน
นําเขาประชุมคร้ังตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
   5.1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน 
   น.ต. วีระชัย   เชิดชินโชค  แจงใหท่ีประชุมทราบวานายเทศมนตรีไดฝากแจงเร่ือง
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานขอใหมีการนําเสนอตอคณะผูบริหารเพื่ออนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรกอการปฏิบัติงานทุกคร้ัง 
   : ท่ีประชุมรับทราบ 
   5.2  การควบคุมดูแลพนักงานในสังกัด 
   นายสมคิด  ยะคํา  ไดฝากใหผูอํานวยการทุกกองควบคุมดูแลและติดตามดู
พฤติกรรมของพนักงานในสังกัดดวยโดยเฉพาะเร่ืองยาเสพติดโดยถาหากไดรับรายงานหรือพบเห็นวา
พนักงานเทศบาลตําบลสุเทพไดเกี่ยวของกับยาเสพติดจะไมมีการปกปองและใหทางราชการดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
   5.3 การขอรับเจาหนาท่ีเพื่อชวยปฏิบัติงาน 
   นายณัฏฐกิตต์ิ   สมบูรณชัย  แจงใหท่ีประชุมทราบวาเนื่องจากกองสาธารณสุขฯ
ไดวิเคราะหถึงจํานวนงานและจํานวนพนักงานแลวพบวาปจจุบันจํานวนงานมีมากเกินอัตรากําลังของ
พนักงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเห็นควรท่ีจะรับโอน หรือ
บรรจุแตงต้ังพนักงานของกองสาธารณสุขในตําแหนงท่ีวาง 
   นายประสาตร   ลอมลาย  แจงใหทราบวาควรหาขอสรุปถึงความจําเปนตาง ๆ 
เปนลายลักษณอักษรเพื่อขอความเห็นชอบตอนายกเทศมนตรีตอไป 
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5.4 การเล่ือนระดับของพนักงานเทศบาล 
น.ต. วีระชัย   เชิดชินโชค  แจงใหทราบวาในการเล่ือนระดับของพนักงาน

เทศบาลขอใหทุกฝายดําเนินการเปนระบบโดยขอมอบหมายให ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลเปน
ผูรับผิดชอบตรวจสอบและกล่ันกรองผลการปฏิบัติงานและเอกสารกอนเสนอคณะผูบริหารทุกคร้ัง 

ท่ีประชุมรับทราบ 
5.5 การใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชน 
นายประสาตร   ลอมลาย ไดสอบถามถึงความเปนไปไดในการใหบริการดาน   

ทันตกรรมแกประชาชน 
นางณัฏฐกิตต์ิ   สมบูรณชัยแจงใหทราบวา โครงการใหบริการดานทันตกรรมแก

ประชาชนเราจะดําเนินการตามโครงการเทศบาลตําบลเคล่ือนท่ี และหลังจากการรับโอนสถานีอนามัยเสร็จ
เรียบรอยเราจะมีเจาหนาท่ีดานทันตกรรมมาประจําอยูท่ีสถานีอนามัยเพื่อใหบริการประชาชนดวย 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 

                                               ( ลงช่ือ ) 

( นางเอมอร   เขียวชะอุม ) 
เจาพนกังานธุรการ 3 
ผูจดบันทึกการประชุม 

       ( ลงช่ือ ) 

( นายประสาตร   ลอมลาย ) 
รองนายกเทศมนตรี ต.สุเทพ 
ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 


