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สรุปรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการ หัวหน�าฝ�าย หัวหน�างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ�างประจํา 
ประจําเดือน มกราคม 2564 ครั้งท่ี 4/2564 

วันอังคาร ท่ี 12 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ ห�องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

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

ผู�มาประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
1 นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี 

นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
อภิชาติ  เทพชา 

2 นายชูพงศ!  ธนพรหมาวิวัฒน! รองปลัดเทศบาลตําบลบ�านกลาง ชูพงศ!  ธนพรหมาวิวัฒน! 
3 นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล รณิดา  เกตุเต็ม 
4 นายสุรินทร!  จันทร!ต,ะธง ผู�อํานวยการกองช/าง สุรินทร!  จันทร!ต,ะธง 
5 นางขนิษฐา  นุตตะระ ผู�อํานวยการกองการศึกษา ขนิษฐา  นุตตะระ 
6 นายดํารงค!  บุญกลาง หัวหน�าฝ9ายพัฒนาชุมชน 

รก. ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ดํารงค!  บุญกลาง 

7 นายธนพนธ!  ฟุ=งตระการพันธุ! หัวหน�าฝ9ายบริหารงานท่ัวไป  
รก.ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ธนพนธ!  ฟุ=งตระการพันธุ! 

8 นางสาววลาสินี  ตะนันกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รก.ผู�อํานวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

วลาสินี  ตะนันกลาง 

9 นายประจญ  ปBญโญใหญ/ ผู�อํานวยการสถานศึกษา  ประจญ  ปBญโญใหญ/ 
10 นายธนภัทร  วินันท! รองผู�อํานวยการสถานศึกษา ธนภัทร  วินันท! 
11 นายสุริยา  แก�วสว/าง หัวหน�าฝ9ายแบบแผนและก/อสร�าง สุริยา  แก�วสว/าง 
12 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน�าฝ9ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 
13 นางสาวจิรประภา  มณีขัติย! หัวหน�าฝ9ายอํานวยการ จิรประภา  มณีขัติย! 
14 นางสาววันดี  เขียวคํา หัวหน�าฝ9ายปกครอง วันดี  เขียวคํา 
15 นายวีระชัย  เจริญทรัพย! หัวหน�างานสาธารณูปโภค วีระชัย  เจริญทรัพย! 
16 นายนพดล  แก�วกาศ หัวหน�างานนิติการ นพดล  แก�วกาศ 
17 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ วไลพร  ไชยมงคล 
18 นางสาวณัฐชฎาพร  อ/องวิลาศ นักประชาสัมพันธ!ชํานาญการ ณัฐชฎาพร  อ/องวิลาศ 
19 นางสาวสุลาวัลย!  พ่ึงทรัพย! นักวิชาการคลังชํานาญการ สุลาวัลย!  พ่ึงทรัพย! 
20 นายพงษ!พินิจ  ธิเตจ,ะ นักวิเคราะห!นโยบายและแผนชํานาญการ พงษ!พินิจ  ธิเตจ,ะ 
21 นายสังวาฬ   อนุชัย นักวิชาการคลังชํานาญการ สังวาฬ   อนุชัย 
22 นายกิตติพงษ!  ปาระมี นักวิชาการพัสดุชํานาญการ กิตติพงษ!  ปาระมี 
23 นางสุรภี  พันธุ!ดอน นักวิชาการคลังชํานาญการ สุรภี  พันธุ!ดอน 
24 นางเพ็ญนภา  ปราณีชัย นักวิชาการจัดเก็บรายได�ปฏิบัติการ เพ็ญนภา  ปราณีชัย 
25 สิบโทสราวุฒิ  รวมชัย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สราวุฒิ  รวมชัย 
26 นางสาวพิทยาธร  อินตารักษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พิทยาธร  อินตารักษา 
27 นายวรพงษ!  สุธรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วรพงษ!  สุธรรม 

ผู�มาประชุม (ต/อ)... 
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ผู�มาประชุม (ต�อ)  
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

28 นางสาวเกลียวทิพย!  แกล�วกล�า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เกลียวทิพย!  แกล�วกล�า 
29 นายภูมิพัฒน!  อินต,ะวงค! นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ภูมิพัฒน!  อินต,ะวงค! 
30 ว/าท่ี ร.ต.หญิง พิไลวรรณ  เทตินน้ํา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พิไลวรรณ  เทตินน้ํา 
31 นางสุณี  สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี  สุยะเหล็ก 
32 นายวสันต!  มอญแสง นักวิชาการสิ่งแวดล�อมปฏิบัติการ วสันต!  มอญแสง 
33 นางสาวสุดารัตน!  สาลีโนศักด์ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สุดารัตน!  สาลีโนศักด์ิ 
34 นายชาลี  อินกล่ํา เจ�าพนักงานป=องกันฯ ชํานาญงาน ชาลี  อินกล่ํา 
35 นางสุภัทรชา พรหมมินต,ะ เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�ชํานาญงาน สุภัทรชา พรหมมินต,ะ 
36 นายเกรียงไกร กาใจ  เจ�าพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน เกรียงไกร กาใจ 
37 นายนิรุตต! จันทร!มา เจ�าพนักงานพัสดุชํานาญงาน นิรุตต! จันทร!มา 
38 นางสุรีย! รุ/งโรจน!ทิวัตถ! เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุรีย! รุ/งโรจน!ทิวัตถ! 
39 นายเอกพงษ!  ปBญญาเหล็ก                                                                                                       เจ�าพนักงานพัฒนาชุมปฏิบัติงาน เอกพงษ!  ปBญญาเหล็ก                                                                                                          
40 นางอาภรณ!  อินตารักษา เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� อาภรณ!  อินตารักษา 
41 นายประมวล  ณ  ลําพูน นายช/างไฟฟ=า ประมวล  ณ  ลําพูน 
42 นายธีรยุทธ  เทรังษี คนสวน ธีรยุทธ  เทรังษี 
43 นายราชันย!  ปลั่งศรีนนท! ผู�ช/วยช/างโยธา ราชันย!  ปลั่งศรีนนท! 
44 นายเศวตฉัตร  ขันแก�วผาบ นายช/างโยธา เศวตฉัตร  ขันแก�วผาบ 
45 นายดําเนิน  จักคําบาง พนักงานขับรถยนต! ดําเนิน  จักคําบาง 
46 นายนิพนธ!  สาวะจันทร! พนักงานขับรถยนต! นิพนธ!  สาวะจันทร! 
47 นางฐนิตา  สุพารัต เจ�าพนักงานพัสดุ ฐนิตา  สุพารัต 

 

ผู�ไม�มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นางวาสนา  ธรรมโคร/ง ผู�อํานวยการกองคลัง - 
2 นายทรงกลด  ณ  ลําพูน หัวหน�าฝ9ายแผนงานและงบประมาณ ลาป9วย 
3 นายเกียรติ เกรียงศักด์ิพิชิต นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ - 
4 นายกิตติคมน!  พรมขาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ Work from home 
5 นายสถิตย!  เอ้ือไทย นายช/างโยธาชํานาญงาน - 
6 นางสาวพรพิมล  มณีขัติย! เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน - 
7 นางสาวธัญญลักษณ!  มาผาบ นักวิชาการวัฒนธรรม - 

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
1 พันโทสุจริต  คําพรหม กอ.รมน.จังหวัดลําพูน สุจริต  คําพรหม 

1 นายพรชัย  ฆ�องนอก ผู�ช/วยนายช/างไฟฟ=า พรชัย  ฆ�องนอก 

2 นางสาวญาณิศา  มณีขัติย! คนงาน ญาณิศา  มณีขัติย! 

เริ่มประชุมเวลา… 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม กล/าวทักทายผู�เข�าร/วมประชุม พร�อมขอบคุณทุกส/วนราชการ       
ท่ีให�ความร/วมมือในการดําเนินงานในรอบเดือนท่ีผ/านมา ทําให�งานสําเร็จลุล/วงไปได�
ด�วยดี และเป[ดประชุมตามหัวข�อวาระการประชุมดังต/อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานและเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลตําบลบ�านกลาง 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
ประธานในท่ีประชุม กําชับให�สํานัก/ กอง/ โรงเรียน แจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติ
ราชการด�วยความซ่ือสัตย! สุจริต และถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และการประกาศ
เจตนารมณ! ความซ่ือตรง โปร/งใส และห�ามมิให�มีผลประโยชน!ทับซ�อนในการปฏิบัติหน�าท่ี  

- ท่ีประชุมรับทราบ  

   1.2 วินัยในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม กําชับเก่ียวกับวินัยในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ซ่ึงมีบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตําบลบ�านกลางบางรายละท้ิง/ ทอดท้ิงการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ โดยมีการ         
ลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการแต/ไม/อยู/ปฏิบัติราชการ ดังนั้น จึงมอบหมายให�งานการ
เจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการตรวจสอบบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบล  
บ�านกลาง หากพบพฤติกรรมละท้ิง/ทอดท้ิงการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�รายงาน
ปลัดเทศบาลทราบโดยตรง เพ่ือดําเนินการทางวินัยต/อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

   1.3 ระบบประปาหมู�บ�าน 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม มอบหมายกองช/างติดตามระเบียบการดําเนินงานต/างๆ ท่ีเก่ียวกับ
ระบบประปาหมู/บ�าน 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

1.4 การขอความอนุเคราะห>น้ําอุปโภค 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม มอบหมายให�งานป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล 
จัดทําหลักเกณฑ!หรือแนวทางการช/วยเหลือในกรณีท่ีหอพัก หมู/บ�าน ห�างร�าน ฯลฯ       
ขอความอนุเคราะห!น้ําอุปโภคจากเทศบาลตําบลบ�านกลาง ในห�วงภัยแล�ง และนอกเหนือ
ห�วงภัยแล�ง 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

1.5 การเกิดเหตุเพลิงไหม�… 
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   1.5 การเกิดเหตุเพลิงไหม� 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม แจ�งว/าในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม� มอบหมายให�งานป=องกันและ     
บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานหลังเกิดเหตุเพลิงไหม�
ให�ปลัดเทศบาล และอําเภอเมืองลําพูนทราบเปaนลายลักษณ!อักษรทุกครั้ง  

- ท่ีประชุมรับทราบ  

   1.6 การเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ� 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม แจ�งว/าในกรณีเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ/ มอบหมายงาน EMS       
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม รายงานผลการปฏิบัติงานหลังเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ/
ให�ปลัดเทศบาล และอําเภอเมืองลําพูนทราบเปaนลายลักษณ!อักษรทุกครั้ง 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

   1.7 การฝ�าฝCนกฎหมาย 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม แจ�งว/าในกรณีท่ีมีผู�ประกอบการ บริษัท ห�างร�านฝ9าฝeนกฎหมาย 
เช/น การขุดดิน หรือ การก/อสร�างโดยไม/ได�รับอนุญาต แล�วเทศบาลตําบลบ�านกลาง     
ได�ออกคําสั่งระงับการดําเนินการดังกล/าวให�ส/วนราชการท่ีออกคําสั่งสําเนาคําสั่ง
ดังกล/าวรายงานให�อําเภอเมืองลําพูนในฐานะผู�กํากับดูแลทราบทุกครั้ง  

- ท่ีประชุมรับทราบ  

   1.8 การปฏิบัติตามมาตรการปFองกันและควบคุมโรคติดต�อ 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป=องกันและควบคุม
โรคติดต/อ ดังนี้ 

1) มอบหมายให�นายชูพงศ! ธนพรหมาวิวัฒน! รองปลัดเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
กํากับดูแลกองการศึกษา ซ่ึงในช/วงสถานการณ!การแพร/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําให�โรงเรียนมีการเป[ด-ป[ดไม/เปaนไปตามระบบ ดังนั้น 
เพ่ือให�การบริหารจัดการไม/ติดขัด จึงต�องมีการดูแล บริหารจัดการอย/างใกล�ชิด รวมถึง
การดูแลสนามกีฬาและนันทนาการจามเทวี 

2) มอบหมายให�นายชูพงศ! ธนพรหมาวิวัฒน! รองปลัดเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
กํากับดูแลกองสวัสดิการสังคม ซ่ึงในช/วงสถานการณ!การแพร/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ต�องมีการออกเยี่ยมบ�าน และดูแลเก่ียวกับถุงยังชีพ         
ซ่ึงเทศบาลตําบลบ�านกลางไม/มีงบประมาณในการจัดซ้ือถุงยังชีพ ดังนั้น เพ่ือให�การดูแล
ผู�ได�รับผลกระทบจากสถานการณ!ดังกล/าวเปaนไปอย/างมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง เท/าเทียม 
จึงต�องมีการขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพจากหน/วยงาน ห�างร�านต/างๆ  

3) มอบหมาย… 
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3) มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม จัดต้ังจุดตรวจจุดคัดกรอง     
ตามมาตรการป=องกันและควบคุมโรคติดต/อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
(โควิด-19) ก/อนเข�าสํานักงานเทศบาลตําบลบ�านกลางทุกวัน และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ี
สังกัดเทศบาลตําบลบ�านกลางทุกคนหยุดคัดกรองก/อนเข�าปฏิบัติงานทุกครั้ง 

4) มอบหมายให�แต/ละส/วนราชการ จัดเจ�าหน�าท่ีผู�ติดต/อประสานงานระหว/าง
ส/วนราชการ จํานวน 1 คน เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
(โควิด-19) 

5) มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม และงานรักษาความสงบ 
(เทศกิจ) จัดชุดออกตรวจตรา กํากับดูแล พ้ืนท่ีตําบลบ�านกลางให�เปaนไปตามข�อสั่งการ
ตามมาตรการป=องกันการแพร/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

6) มอบหมายให�พนักงานเทศบาลทุกคนใช�งานระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”  

- ท่ีประชุมรับทราบ  

   1.9 การติดตามความเคล่ือนไหวของเงินงบประมาณ 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม มอบหมายให�กองคลัง และงานงบประมาณ กองวิชาการและ
แผนงาน ทําการติดตามความเคลื่อนไหวของเงินงบประมาณท้ังรายรับ และรายจ/าย 
หากพบว/าสถานการณ!คลังเข�าสู/ภาวะผิดปกติให�รายงานให�ปลัดเทศบาลตําบลบ�านกลาง
ทราบทันที 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

   1.10 การเตรียมความพร�อมรับมือพายุฤดูร�อน 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักปลัดเทศบาล เตรียมความพร�อมรับมือพายุ     
ฤดูร�อน 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

   1.11 การเตรียมความพร�อมรับมือกับสถานการณ> PM 2.5 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ประธานในท่ีประชุม มอบหมายให�งานป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด     
เทศบาล จัดทําแผน และวางแนวทางการเตรียมความพร�อมรับมือกับสถานการณ!      
PM 2.5 ให�ดําเนินการโดยไม/ใช�งบประมาณ 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2… 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการ หัวหน�าฝ�าย หัวหน�างาน พนักงาน 
      เทศบาล และลูกจ�างประจํา ประจําเดือน ธันวาคม 2563  ครั้งท่ี  3/2564 
      เม่ือวันอังคาร ท่ี 8 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมศาลา  
      ประชาคม เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล ขอให�ท่ีประชุมพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน�าส/วนราชการ หัวหน�าฝ9าย หัวหน�างาน พนักงาน
เทศบาล และลูกจ�างประจํา ประจําเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือ      
วันอังคาร ท่ี 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมศาลาประชาคม 
เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

- (ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2564) 

- ท่ีประชุมฯ ไม/มีผู�ใดเสนอแก�ไข 

- สรุปท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2564  

- ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 การติดตามงานร�องทุกข>ร�องเรียนของตําบลบ�านกลาง  

- นายธนพนธ! ฟุ=งตระการพันธุ! หัวหน�าฝ9ายบริหารงานท่ัวไป รักษาราชการแทน 
ผู� อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน แจ�งการติดตามงานร�องทุกข!ร�องเรียน          
ของตําบลบ�านกลาง ในรอบเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ 

มีเรื่องร�องทุกข!ร�องเรียนท้ังหมด จํานวน 9 เรื่อง 
ดําเนินการแล�วเสร็จท้ังหมด จํานวน 8 เรื่อง 
คงค�าง    จํานวน 1 เรื่อง  ได�แก/ 
สํานักปลัดเทศบาล เรื่องขอความอนุเคราะห!ตัดต�นไม� หมู/ท่ี 6 บ�านสิงห!เค่ิง 

ประสานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องพบว/าอยู/ระหว/างดําเนินการ 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2 การติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตําบลบ�านกลาง  
- นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน�าฝ9ายบริหารงานคลัง แจ�งสรุปรายรับของ

เทศบาลตําบลบ�านกลาง ประจําปiงบประมาณ พ.ศ.2564 ต้ังแต/วันท่ี 1 ตุลาคม 2563   
ถึง 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

สรุปรายรับไม/รวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถ/ายโอน 
ประมาณการรายรับ    จํานวน  ๑19,000,๐๐๐.00 บาท  
รายรับจริง     จํานวน   15,411,721.08 บาท  
รายจ/ายจริง    จํานวน   16,987,373.58 บาท 
รายรับสูงกว/ารายจ/าย    จํานวน    -1,575,652.50 บาท  

สรุปรายรับ… 
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สรุปรายรับรวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถ/ายโอน 
ประมาณการรายรับ    จํานวน  ๑19,000,๐๐๐.00 บาท  
รายรับจริง     จํานวน   27,504,047.08 บาท  
รายจ/ายจริง    จํานวน   24,519,083.50 บาท 
รายรับสูงกว/ารายจ/าย    จํานวน     2,984,963.58 บาท  

- ท่ีประชุมรับทราบ 

3.3 การติดตามการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน  
- นายพงษ!พินิจ ธิเตจ,ะ นักวิเคราะห!นโยบายและแผนชํานาญการ แจ�งสรุปผล

การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปiงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงต�อง
ดําเนินการในห�วงเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 

1. โครงการเสริมสร�างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบล
บ�านกลาง งบประมาณ 5,000.-บาท 

2. โครงการเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ เรื่องประชาธิปไตยและการมี    
ส/วนร/วมของประชาชน งบประมาณ 5,000.-บาท 

3. โครงการเทศบาลสีขาว ปลอดยาเสพติด งบประมาณ 10,000.-บาท 
4. โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในลําน้ํา งบประมาณ 60,000.-บาท 
5. โครงการส/งเสริมขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู งบประมาณ 

5,000.-บาท 
6. โครงการแข/งขันกีฬานักเรียนองค!กรปกครองส/วนท�องถ่ิน (อปท.) แห/ง

ประเทศไทย งบประมาณ 5,000.-บาท 
7. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท�องถ่ิน ระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ 

งบประมาณ 5,000.-บาท 
8. โครงการแข/งขันคนเก/งในโรงเรียนท�องถ่ิน งบประมาณ 5,000.-บาท 
9. โครงการรณรงค!คัดแยะขยะมูลฝอย เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม

ตําบลบ�านกลาง งบประมาณ 20,000.-บาท 
10. โครงการบ�านกลางลดก,าซเลือนกระจกสู/เมืองคาร!บอนตํ่า งบประมาณ 

5,000.-บาท 
11. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด�าน

สาธารณสุข งบประมาณ 240,000.-บาท 
12. โครงการสงเคราะห!ช/วยเหลือครอบครัว ด�านการส/งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต งบประมาณ 10,000.-บาท 
13. โครงการส/ง เสริมประเพณีประจําวัดป9าม/ วงสันป9าฝ= าย หมู/ ท่ี  4 

งบประมาณ 5,000.-บาท 
 
 
 
 
 

และตามสถานการณ!… 
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และตามสถานการณ!การแพร/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
(โควิด-19) ทําให�สถานการเงินการคลังของเทศบาลไม/คล/องตัว หากส/วนราชการใด     
จะทําการชะลอหรือยกเลิกโครงการ ให�ทําบันทึกขออนุมัติชะลอหรือยกเลิกโครงการ 
พร�อมท้ังแจ�งให�กองวิชาการและแผนงานทราบ เพ่ือเข�าสู/กระบวนการตามแผนต/อไป 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายให�แต/ละส/วนราชการบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการในส/วนท่ีรับผิดชอบ 
ตามความจําเปaนเหมาะสม โดยเน�นไม/ใช�งบประมาณในการดําเนินการ 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

3.4 การติดตามโครงการค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง 
- นายสุริยา  แก�วสว/าง หัวหน�าฝ9ายแบบแผนและก/อสร�าง แจ�งการติดตาม

โครงการค/าท่ีดินและสิ่งก/อสร�าง ดังนี้ 
1) โครงการขุดเจาะบ/อบาดาล หมู/ท่ี 4 บ�านสันป9าฝ=าย งบประมาณ 755,000.-

บาท ขณะนี้อยู/ระหว/างรอดําเนินการ 
2) โครงการขุดเจาะบ/อบาดาล หมู/ ท่ี  12 บ�านแจ/มพัฒนา งบประมาณ 

755,000.-บาท ดําเนินการเสร็จแล�ว 
3) โครงการขุดเจาะบ/อบาดาล หมู/ท่ี 9 บ�านกลาง งบประมาณ 755,000.-บาท 

ขณะนี้อยู/ระหว/างรอดําเนินการ 
4) โครงการขุดเจาะบ/อบาดาล หมู/ท่ี 9 บ�านกลาง งบประมาณ 755,000.-บาท 

ขณะนี้อยู/ระหว/างรอดําเนินการ 
5) โครงการก/อสร�างระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม. จํานวน 1 ถัง 

ภายในศูนย! กีฬาและนันทนาการจามเทวี หมู/ ท่ี  2 บ�านท/าล�อ-ศรี คํา งบประมาณ 
310,000.-บาท ดําเนินการเสร็จแล�ว 

6) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสายบ�านสันป9าฝ=าย-ศรีบุญยืน งบประมาณ 
5,856,000.-บาท  ขณะนี้อยู/ระหว/างดําเนินการ ได� 85% 

7) โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางบ�านสันป9าฝ=าย-บ�านศรีบุญยืน หมู/ท่ี 4 
บ�านสันป9าฝ=าย (หนองเปaด) งบประมาณ 1,656,000.-บาท ขณะนี้อยู/ระหว/างดําเนินการ 
ได� 75% 

8) โครงการเสริมผิวแอสฟBลท!ติกคอนกรีต สายบ�านสันป9าฝ=าย หมู/ท่ี 4 บ�านหอชัย 
หมู/ท่ี 11 งบประมาณ 1,030,000.-บาท ขณะนี้อยู/ระหว/างรอดําเนินการ 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายให�กองช/างเร/งรัด ติดตามการดําเนินงานอย/างใกล�ชิด และแจ�งความคืบหน�าของ
แต/ละโครงการในการประชุมคราวต/อไป  

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

3.5 การติดตาม… 
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3.5 การติดตามการดําเนินงานกิจกรรมถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด�วยความร�วมใจของ
คนท�องถ่ิน จังหวัดลําพูน 

- นางสาววลาสินี  ตะนันกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู�อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม แจ�งการติดตามการดําเนินงานกิจกรรม   
ถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด�วยความร/วมใจของคนท�องถ่ิน จังหวัดลําพูน ประจําปi 2563 
ประจําเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้  

1) สํานักปลัดเทศบาล  ทําการกวดขันวินัยจราจร ติดต้ังป=ายรณรงค!การสวมหมวก
นิรภัยตลอดเส�นทาง 

2) กองคลัง  สนับสนุนการเบิกจ/าย วัสดุอุปกรณ!และเครื่องมือ ท่ีใช�ในกิจกรรม   
จิตอาสา และร/วมกิจกรรมจิตอาสา  

3) กองสวัสดิการสังคม ร/วมรณรงค!กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและทําความสะอาด
ถนน และเก็บขยะในแม/น้ํา ลําคลอง  

4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เก็บขยะลอย ขยะริมสองข�างทาง และติดตาม
ตรวจสอบร�านค�าท่ีมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ในการติดต้ังบ/อดักไขมันและบ/อบําบัด
น้ําเสียก/อนปล/อยลงสู/แหล/งน้ําสาธารณะ เฝ=าระวังจุดเสี่ยงท่ีจะทําให�ทางระบายน้ําอุดตัน
หรือเน/าเสีย 

5) กองช/าง ตัดหญ�าสองข�างทาง และนําเศษวัชพืชออกจากลําคลอง และบังคับใช�
การติดต้ังบ/อดักไขมันในครัวเรือน 

6) กองวิชาการและแผนงาน ประชาสัมพันธ!รณรงค!ห�ามท้ิงขยะในท่ีทางสาธารณะ 
และร/วมกิจกรรมจิตอาสา 

7) กองการศึกษา สนับสนุนและเข�าร/วมกิจกรรมจิตอาสา และร/วมรณรงค!การท้ิง
ขยะให�เปaนท่ีในสถานศึกษา 

8) โรงเรียนเทศบาล 1 บ�านกลาง กวดขันวินัยจราจรภายในโรงเรียน สร�างความ
ตระหนักในโรงเรียน และร/วมกิจกรรมจิตอาสา ดูแลความสะอาดถนนหน�าบริเวณโรงเรียน  

ปBญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
1. ขยะลอย ขยะริมทาง มีจํานวนมากตลอดเส�นทาง ทําให�ขยะอุดตันท/อระบายน้ํา 

ไม/สามารถให�น้ําระบายได� 
2. ท/อน้ําท้ิงเดิมในหมู/บ�าน ร�านค�า และครัวเรือน น้ําท่ีปล/อยลงสู/แหล/งน้ําไม/ได�รับ

การบําบัดก/อนปล/อย ควรมีมาตรการบังคับใช�การติดต้ังบ/อบําบัดน้ําเสียเบ้ืองต�นใน
ครัวเรือน อย/างต/อเนื่อง 

3. อุบัติเหตุในทางร/วมทางแยกในช/วงการจราจรขับขัน ช/วงเช�าและช/วงเย็น 
เนื่องจากมีปริมาณหนาแน/น ไม/มีไฟสัญญาณ หรือการควบคุมจากเจ�าหน�าท่ี เช/น แยกหลัง
ตลาดสันป9าฝ=าย แยกหน�าซุ�มเทศบาลฯ 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

3.6 ติดตาม… 
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3.6 ติดตามการจัดเก็บค�าบริการท่ีจอดรถ หน�าตลาดสันป�าฝFาย  
- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งการติดตามการจัดเก็บ

ค/าบริการท่ีจอดรถ หน�าตลาดสันป9าฝ=าย ซ่ึงตามท่ีงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน   
ได�ทําบันทึกข�อความให�สํานักปลัดเทศบาลดําเนินการตรวจสอบจํานวนรถท่ีวิ่งสัญจร       
ผ/านเส�นทางในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ�านกลางเฉลี่ยวันละก่ีคัน เพ่ือใช�เปaนข�อมูลข�อเท็จจริง
ประกอบการออกข�อบัญญัติท�องถ่ินเก่ียวกับการจัดเก็บค/าจอดรถในพ้ืนท่ีตําบลบ�านกลาง  
ให� เปaนไปตามหลักเกณฑ!และเง่ือนไขท่ีกําหนดนั้น ในการนี้  งานรักษาความสงบ           
สํานักปลัดเทศบาล ได�ดําเนินการจัดเจ�าหน�าท่ีเทศกิจออกตรวจสอบรถท่ีวิ่งสัญจร          
ผ/านเส�นทางหลวงหมายเลข 1147 บริเวณหน�าตลาดสันป9าฝ=ายตําบลบ�านกลาง             
ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 ต้ังแต/เวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยใช�เครื่องมือตัวนับ
จํานวนตัวเลข ได�ข�อมูล ดังนี้ 

 1. จํานวนรถวิ่งสัญจรฝBnงขาเข�า มุ/งหน�าไปอําเภอบ�านธิ มีรถจํานวน 1,257 คัน 
2. จํานวนรถวิ่งสัญจรฝBnงขาออก มุ/งหน�าไปอําเภอเมืองลําพูน มีรถจํานวน 

1,125 คัน 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายสํานักปลัดเทศบาลศึกษาระเบียบท่ีเก่ียวข�องให�ชัดเจนก/อนดําเนินการ 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
   4.1 สรุปผลการดําเนินโครงการรณรงค>ปFองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วง 

      เทศกาลสําคัญ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.2564 (7 วันอันตราย)  
- นางรณิดา  เกตุเต็ม  หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งสรุปผลการดําเนิน

โครงการรณรงค!ป=องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช/วงเทศกาลสําคัญ ประจําปi
งบประมาณ พ.ศ.2564 (7 วันอันตราย) ระหว/างวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 ถึง          
4 มกราคม 2564 การดําเนินการดังกล/าวเปaนไปด�วยความเรียบร�อย และแจ�งสรุปสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุช/วงเทศกาลสําคัญ ประจําปiงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

 
 
 

   
 
 
 
 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

4.2 สรุปผล… 
 

 

จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต 

ท้ังจังหวัด บ�านกลาง ท้ังจังหวัด บ�านกลาง ท้ังจังหวัด บ�านกลาง 

48 5 49 4 1 1 
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4.2 สรุปผลการดําเนินงานจติอาสา หมู�ท่ี 2 บ�านท�าล�อ-ศรีคํา  
- นางรณิดา  เกตุเต็ม  หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งสรุปผลการจัดโครงการ

จิตอาสา “พัฒนาตําบลบ�านกลาง” ประจําปiงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรม          
ทําความสะอาดศาสนสถานและพ้ืนท่ีสาธารณะ ณ ลานกีฬาหน�าวัดศรีคํา หมู/ท่ี 2     
บ�านท/าล�อ-ศรีคํา เม่ือวันศุกร!ท่ี 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เพ่ือดําเนินการ
พัฒนาปรับภูมิทัศน! ทําความสะอาดศาสนสถานและพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน!ในตําบล
บ�านกลาง ถวายเปaนพระราชกุศล และน�อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู/หัว และเปaนการสร�างความสามัคคี สร�างจิตสํานึกให�
ประชาชนทุกคน ทุกฝ9าย ตระหนักและให�ความสําคัญในการช/วยกันพัฒนาตําบล      
บ�านกลาง ให�สะอาด สวยงาม การดําเนินการดังกล/าวเปaนไปด�วยความเรียบร�อย ในการนี้ 
สํานักปลัดเทศบาล ขอขอบคุณทุกส/วนราชการท่ีให�ความร/วมมือในการดําเนินกิจกรรม
จนสําเร็จลุล/วงไปได�ด�วยดี และในเดือนมกราคม 2564 เทศบาลตําบลบ�านกลาง        
มีกําหนดจัดโครงการจิตอาสา “พัฒนาตําบลบ�านกลาง” ประจําปiงบประมาณ         
พ.ศ.2564 กิจกรรมทําความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดศรีชุม หมู/ท่ี 5 บ�านศรีชุม        
ในวันศุกร!ท่ี 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ในการนี้ขอความร/วมมือแต/ละส/วน
ราชการเข�าร/วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล/าวต/อไป 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
เนื่องจากอยู/ในช/วงสถานการณ!การแพร/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
(โควิด-19) มอบหมายให�แต/ละส/วนราชการจัดส/งเจ�าหน�าท่ี จํานวน 5 ราย เข�าร/วมกิจกรรม 
ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกล/าวต�องมีผู�เข�าร/วมกิจกรรมไม/เกิน 50 คน และให�ปฏิบัติตาม
มาตรการการป=องกันและควบคุมโรคติดต/อ 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

4.3 การเตรียมการประชาสัมพันธ>และรณรงค> ฝุ�นละออง ไฟป�าและหมอกควัน 
- นางรณิดา  เกตุเต็ม  หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งการเตรียมการ

ประชาสัมพันธ!และรณรงค! ฝุ9นละออง ไฟป9าและหมอกควัน โดยขอความร/วมมืองาน
ประชาสัมพันธ! กองวิชาการและแผนงานจัดทําสปอร!ตประชาสัมพันธ!เก่ียวกับฝุ9นละออง 
ไฟป9าและหมอกควัน ตามมาตรการห�ามเผาเด็ดขาด ท้ังนี้ เพ่ือให�เปaนไปตามประกาศ
ของจังหวัดลําพูน โดยรายละเอียดและเอกสารต/างๆ สามารถประสานได�ท่ีงานป=องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายให�กองช/างติดตามโครงการก/อสร�างต/างๆ ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ�านกลาง กําชับ
ให�ฉีดพรมน้ํา เพ่ือป=องกันปBญหาฝุ9นละอองฟุ=งกระจาย และมอบหมายงานป=องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล จัดเตรียมแผนและวางแนวทางเตรียมรับ
สถานการณ!ฝุ9นละออง ไฟป9า และหมอกควันต/อไป 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

4.4 รายงานผล… 
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4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการวัยเรียนสดใส ห�างไกลโรคเอดส> โรคติดต�อ 
      ทางเพศสัมพันธ>และการตั้งครรภ>ก�อนวัยอันควร ประจําปLงบประมาณ  
      พ.ศ.2564  

- นางสาววลาสินี  ตะนันกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู�อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม แจ�งรายงานผลการดําเนินโครงการ       
วัยเรียนสดใส ห/างไกลโรคเอดส! โรคติดต/อทางเพศสัมพันธ!และการต้ังครรภ!ก/อนวัย    
อันควร ประจําปiงบประมาณ พ.ศ.2564 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2563 การดําเนิน
โครงการดังกล/าวเปaนไปด�วยความเรียบร�อย ผู�เข�าร/วมโครงการให�ความร/วมมือ และมีความ
พึงพอใจในโครงการอย/างมากท่ีสุด 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

   4.5 การดําเนินโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย  
- นายดํารงค!  บุญกลาง หัวหน�าฝ9ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม แจ�งการดําเนินโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย   
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปaนผู� เข�ามาดําเนินการในพ้ืนท่ีตําบลบ�านกลาง 
ลักษณะโครงการเปaนในรูปแบบของการจ�างงาน แบ/งเปaนประชาชน 1 ส/วน นักศึกษา 1 
ส/วน ขณะนี้ได�รับแจ�งว/ามีบางตําแหน/งท่ียังมีผู�สมัครไม/ครบ กองสวัสดิการสังคม         
ได�มอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบตําแหน/งท่ีว/าง เพ่ือทําการประชาสัมพันธ!ให�ผู�ท่ีมี
คุณสมบัติ และสนใจ สมัครร/วมโครงการดังกล/าวต/อไป ขณะนี้อยู/ระหว/างการรอทํา 
MOU หากได�วันท่ีแน/ชัดแล�วจะแจ�งให�ทราบต/อไป 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

   4.6 รายงานความคืบหน�าตลาดชุมชนคนรักสุขภาพ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.2564 
- นายดํารงค!  บุญกลาง หัวหน�าฝ9ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม แจ�งรายงานความคืบหน�าตลาดชุมชนคนรักสุขภาพ 
ประจําปiงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงสถานการณ!การแพร/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําให�จํานวนพ/อค�าแม/ค�าลดลง แต/ยังมีบางรายท่ีประสงค!  
จะขายต/อไป 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 ข�อสังเกตของหน�วยตรวจสอบภายใน  

- นางสุณี  สุยะเหล็ก  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ แจ�งการ
วิเคราะห!งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  

   ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของเทศบาลตําบลบ�านกลาง (โปรแกรม CFSAWS:ss) 
   มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต/อความเสี่ยง 
    - ทุนดําเนินงานจํานวน 113,366,874.46 บาท 

- ผลตอบแทนต/อส/วนของทุน 11.070 % 
- ทุนสํารอง… 
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- ทุนสํารองต/อสินทรัพย!ท้ังสิ้น 0.797 เท/า (อยู/ในเกณฑ!ดี) 
- สัดส/วนหนี้สินท้ังสิ้นต/อทุน 0.203 เท/า 
- การเติบโตของทุน 17.053 % 
- การเติบโตของหนี้สิน -27.407 % 

มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย! 
- ผลตอบแทนต/อสินทรัพย! 9.616 % 
- อัตราหมุนของสินทรัพย! 1.991 รอบ 
- การเติบโตของสินทรัพย! -11.861 % 

มิติท่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหาร 
- มูลค/าธุรกิจรวม 119,851,902.01 บาท (9,987,658.50 บาท/เดือน) 

มิติท่ี 4 การทํากําไร 
- รายรับสูงกว/ารายจ/าย 11,635,450.29 บาท 
- อัตราค/าใช�จ/ายดําเนินงานต/อกําไรก/อนหักค/าใช�จ/ายดําเนินงาน 930.058 %  
  (อยู/ในเกณฑ!ต�องปรับปรุง) 
- การเติบโตของทุนสํารอง -6.761 %  

มิติท่ี 5 สภาพคล/อง 
- อัตราส/วนทุนหมุนเวียน 8.414 เท/า 

มิติท่ี 6 ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
- ผลกระทบของการดําเนินงาน 

1. นโยบายการเงินภาครัฐ 
2. นโยบายช/วยเหลือของภาครัฐ 
3. ระเบียบ ข�อบังคับ พรบ. ท่ีเก่ียวข�อง 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
6.1 โครงการกํากับติดตาม และประเมินผล “แผนตําบล ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”  
      ประจําปL 2564 

- พันโทสุจริต คําพรหม เจ�าหน�าท่ีสังกัด กอ.รมน.จังหวัดลําพูน นําเสนอการ
ดําเนินโครงการกํากับติดตาม และประเมินผล “แผนตําบล ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
ประจําปi 2564 ในรูปแบบวิดีทัศน! ผ/านเครื่องฉายข�ามศีรษะ 

(ท่ีประชุมรับชมการดําเนินโครงการกํากับติดตาม และประเมินผล “แผนตําบล 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ประจําปi 2564 ในรูปแบบวิดีทัศน! ผ/านเครื่องฉายข�ามศีรษะ) 

และ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดลําพูน จะได�บูรณาการ
ร/วมกับเทศบาลตําบลบ�านกลาง จัดประชุมการดําเนินโครงการกํากับติดตาม และ
ประเมินผล “แผนตําบล ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ประจําปi 2564 เพ่ือพิจารณาโครงการ
ในพ้ืนท่ีตําบลบ�านกลางเข�าสู/แผนฯ ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ! 2564 เวลา 09.00 น.    
ณ ห�องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ�านกลาง โดยจะทําหนังสือเชิญประชุม
มาอีกครั้งหนึ่ง 

- นางรณิดา  เกตุเต็ม...   
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- นางรณิดา  เกตุเต็ม  หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล ขอท่ีประชุมพิจารณา    
“แผนตําบล ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ในส/วนของพ้ืนท่ีตําบลบ�านกลาง  

- มติท่ีประชุม เลือกด�านป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด�านพิทักษ!และ
ฟevนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.2 การหักเงินประกันสังคมของจ�างเหมาบริการ 
- นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน�าฝ9ายบริหารงานคลัง แจ�งว/าตามท่ี

สํานักงานตรวจเงินแผ/นดินจังหวัดลําพูนได�เข�าตรวจงานของเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
และได�ทักท�วงเรื่องการหักเงินและนําส/งเงินประกันสังคมของจ�างเหมาบริการเปaนการ
กระทําท่ีไม/ถูกต�องตามระเบียบ ดังนั้น ต้ังแต/เดือนมกราคม 2564 เปaนต�นไป จ�างเหมา
บริการต�องนําเงินประกันสังคมไปจ/ายด�วยตนเอง ทุกวันท่ี 15 ของเดือน ในการนี้      
ขอความร/วมมือแต/ละส/วนราชการ แจ�งจ�างเหมาบริการในสังกัดทราบด�วย  

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายให�งานการเจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดเทศบาล จัดประชุมชี้แจงให�จ�างเหมาบริการ
ในสังกัดเทศบาลตําบลบ�านกลางทุกคนทราบ 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

6.3 ประชาสัมพันธ>การรับบริจาคถุงยังชีพ 
- นายดํารงค!  บุญกลาง หัวหน�าฝ9ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม แจ�งว/าสืบเนื่องจากในช/วงเทศกาลปiใหม/ได�มีประชาชน
เดินทางมาจากต/างจังหวัดท้ังจากพ้ืนท่ีสีแดง และพ้ืนท่ีควบคุม ต้ังแต/วันท่ี 3-10 
มกราคม 2564 ซ่ึงกองสวัสดิการสั งคม ได� รับการแจ� งยอดผู� ถูก กักตัวจาก              
กองสาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล� อม  จํ านวน  304  ราย  และ ได� รั บน โยบาย                  
จากนายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง   
ให�ออกแบบแนวทางการช/วยเหลือผู�ถูกกักตัว ดังนั้น กองสวัสดิการสังคมจึงได�ออก
ประกาศของเทศบาลตําบลบ�านกลางเชิญชวนประชาชนท่ัวไป บริษัท ห�างร�าน 
ผู�ประกอบการในพ้ืนท่ีตําบลบ�านกลางร/วมบริจาคถุงยังชีพให�กับประชาชนผู�ถูกกักตัว
ตามจิตศรัทธา โดยกองสวัสดิการสังคม จะทําการติดตามและวางแผนร/วมกับ         
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม และ อสม.ตําบลบ�านกลาง คัดเลือกและนําแจก         
ถุงยังชีพแจกให�ผู�ถูกกักตัวต/อไป ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ!เชิญชวนหัวหน�าส/วน
ราชการ หัวหน�าฝ9าย หัวหน�างาน พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และเจ�าหน�าท่ี      
ในสังกัดเทศบาลตําบลบ�านกลางทุกท/านร/วมบริจาคถุงยังชีพให�กับผู�ถูกกักตัวตาม      
จิตศรัทธา โดยแจ�งความประสงค!ได�ท่ีกองสวัสดิการสังคม 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

6.4 การจัดต้ังจุดตรวจ… 
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6.4 การจัดตั้งจุดตรวจ/ด�านตรวจ 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

แจ�งว/าได�รับการประสานงานด/วนจากอําเภอเมืองลําพูนให�องค!กรปกครองส/วนท�องถ่ิน    
จัดต้ังจุดตรวจ/ด/านตรวจในเส�นทางคมนาคมท่ีเปaนเส�นทางหลักในพ้ืนท่ีรอยต/อ ใน           
วันศุกร! ท่ี 15 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ดังนั้น จึงมอบหมายให�นายชูพงศ!    
ธนพรหมาวิวัฒน! รองปลัดเทศบาล เปaนผู�กํากับดูแล และมอบหมายแต/ละส/วนราชการ ดังนี้ 

1. งานรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล ประสานอําเภอเมืองลําพูน เก่ียวกับ
สถานท่ีจัดต้ังจุดตรวจ/ด/านตรวจ พร�อมจัดเจ�าหน�าท่ี และอุปกรณ!ต/างๆ เข�าร/วม 

2. กองช/าง ให�จัดเตรียมโต,ะ เต็นท! เก�าอ้ี สําหรับการจัดต้ังจุดตรวจ/ด/านตรวจ 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม จัดชุดคัดกรองเข�าร/วมการจัดต้ังจุดตรวจ/        

ด/านตรวจ 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
ประธานในท่ีประชุม กล/าวขอบคุณทุกท/านท่ีเข�าร/วมประชุมประจําเดือนมกราคม 
2564 โดยพร�อมเพรียงกัน การประชุมเปaนไปด�วยความเรียบร�อย และมอบหมายให�แต/
ละส/วนราชการนําผลการประชุมแจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีในสังกัดทราบด�วย 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 

 

(ลงชื่อ) ว/าท่ีร�อยตรีหญิง    ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (พิไลวรรณ  เทตินน้ํา) 
  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

 
(ลงชื่อ)               ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

      (นางรณิดา  เกตุเต็ม) 
          หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล 
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ภาพประกอบการประชุมหัวหน�าส�วนราชการ หัวหน�าฝ�าย หัวหน�างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ�างประจํา 
ประจําเดือน มกราคม 2564 ครั้งท่ี 4/2564 

วันอังคาร ท่ี 12 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ ห�องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


