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สรุปรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการ หัวหน�าฝ�าย หัวหน�างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ�างประจํา 
ประจําเดือน กุมภาพันธ$ 2564 ครั้งท่ี 5/2564 

วันพุธ ท่ี 17 กุมภาพันธ$ 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 นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล รณิดา  เกตุเต็ม 
3 นางวาสนา  ธรรมโคร(ง ผู�อํานวยการกองคลัง วาสนา  ธรรมโคร(ง 
4 นายสุรินทร,  จันทร,ต.ะธง ผู�อํานวยการกองช(าง สุรินทร,  จันทร,ต.ะธง 
5 นางขนิษฐา  นุตตะระ ผู�อํานวยการกองการศึกษา ขนิษฐา  นุตตะระ 
6 นายดํารงค,  บุญกลาง หัวหน�าฝ8ายพัฒนาชุมชน 

รก. ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ดํารงค,  บุญกลาง 

7 นายธนพนธ,  ฟุ=งตระการพันธุ, หัวหน�าฝ8ายบริหารงานท่ัวไป  
รก.ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ธนพนธ,  ฟุ=งตระการพันธุ, 

8 นายประจญ  ปAญโญใหญ( ผู�อํานวยการสถานศึกษา  ประจญ  ปAญโญใหญ( 
9 นายธนภัทร  วินันท, รองผู�อํานวยการสถานศึกษา ธนภัทร  วินันท, 

10 นายสุริยา  แก�วสว(าง หัวหน�าฝ8ายแบบแผนและก(อสร�าง สุริยา  แก�วสว(าง 
11 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน�าฝ8ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 
12 นางสาวจิรประภา  มณีขัติย, หัวหน�าฝ8ายอํานวยการ จิรประภา  มณีขัติย, 
13 นายวีระชัย  เจริญทรัพย, หัวหน�างานสาธารณูปโภค วีระชัย  เจริญทรัพย, 
14 นายนพดล  แก�วกาศ หัวหน�างานนิติการ นพดล  แก�วกาศ 
15 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ วไลพร  ไชยมงคล 
16 นางสาวณัฐชฎาพร  อ(องวิลาศ นักประชาสัมพันธ,ชํานาญการ ณัฐชฎาพร  อ(องวิลาศ 
17 นางสาวสุลาวัลย,  พ่ึงทรัพย, นักวิชาการคลังชํานาญการ สุลาวัลย,  พ่ึงทรัพย, 
18 นายพงษ,พินิจ  ธิเตจ.ะ นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการ พงษ,พินิจ  ธิเตจ.ะ 
19 นายสังวาฬ   อนุชัย นักวิชาการคลังชํานาญการ สังวาฬ   อนุชัย 
20 นายกิตติพงษ,  ปาระมี นักวิชาการพัสดุชํานาญการ กิตติพงษ,  ปาระมี 
21 นางสุรภี  พันธุ,ดอน นักวิชาการคลังชํานาญการ สุรภี  พันธุ,ดอน 
22 นางเพ็ญนภา  ปราณีชัย นักวิชาการจัดเก็บรายได�ปฏิบัติการ เพ็ญนภา  ปราณีชัย 
23 สิบโทสราวุฒิ  รวมชัย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สราวุฒิ  รวมชัย 
24 นางสาวพิทยาธร  อินตารักษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พิทยาธร  อินตารักษา 
25 นายวรพงษ,  สุธรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วรพงษ,  สุธรรม 
26 นางสาวเกลียวทิพย,  แกล�วกล�า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เกลียวทิพย,  แกล�วกล�า 
27 นายภูมิพัฒน,  อินต.ะวงค, นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ภูมิพัฒน,  อินต.ะวงค, 

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

28 ว(าท่ี ร.ต.หญิง พิไลวรรณ  เทตินน้ํา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พิไลวรรณ  เทตินน้ํา 
29 นางสุณี  สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี  สุยะเหล็ก 
30 นายวสันต,  มอญแสง นักวิชาการสิ่งแวดล�อมปฏิบัติการ วสันต,  มอญแสง 
31 นางสาวสุดารัตน,  สาลีโนศักด์ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สุดารัตน,  สาลีโนศักด์ิ 
32 นายชาลี  อินกล่ํา เจ�าพนักงานป=องกันฯ ชํานาญงาน ชาลี  อินกล่ํา 
33 นางสุภัทรชา พรหมมินต.ะ เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�ชํานาญงาน สุภัทรชา พรหมมินต.ะ 
34 นายเกรียงไกร กาใจ  เจ�าพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน เกรียงไกร กาใจ 
35 นายสถิตย,  เอ้ือไทย นายช(างโยธาชํานาญงาน สถิตย,  เอ้ือไทย 
36 นางสุรีย, รุ(งโรจน,ทิวัตถ, เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุรีย, รุ(งโรจน,ทิวัตถ, 
37 นายเอกพงษ,  ปAญญาเหล็ก                                                            เจ�าพนักงานพัฒนาชุมปฏิบัติงาน เอกพงษ,  ปAญญาเหล็ก                                                                                                          
38 นางสาวพรพิมล  มณีขัติย, เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พรพิมล  มณีขัติย, 
39 นางอาภรณ,  อินตารักษา เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� อาภรณ,  อินตารักษา 
40 นายประมวล  ณ  ลําพูน นายช(างไฟฟ=า ประมวล  ณ  ลําพูน 
41 นายธีรยุทธ  เทรังษี คนสวน ธีรยุทธ  เทรังษี 
42 นายราชันย,  ปลั่งศรีนนท, ผู�ช(วยช(างโยธา ราชันย,  ปลั่งศรีนนท, 
43 นายเศวตฉัตร  ขันแก�วผาบ นายช(างโยธา เศวตฉัตร  ขันแก�วผาบ 
44 นายดําเนิน  จักคําบาง พนักงานขับรถยนต, ดําเนิน  จักคําบาง 
45 นายนิพนธ,  สาวะจันทร, พนักงานขับรถยนต, นิพนธ,  สาวะจันทร, 
46 นางฐนิตา  สุพารัต เจ�าพนักงานพัสดุ ฐนิตา  สุพารัต 
47 นางสาวธัญญลักษณ,  มาผาบ นักวิชาการวัฒนธรรม ธัญญลักษณ,  มาผาบ 

 
ผู�ไม�มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายชูพงศ,  ธนพรหมาวิวัฒน, รองปลัดเทศบาลตําบลบ�านกลาง ติดภารกิจ 
2 นายทรงกลด  ณ  ลําพูน หัวหน�าฝ8ายแผนงานและงบประมาณ ลาพักผ(อน 
3 นายเกียรติ เกรียงศักด์ิพิชิต นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ ติดภารกิจ 
4 นายนิรุตต, จันทร,มา เจ�าพนักงานพัสดุชํานาญงาน ลาอุปสมบท 
5 นายกิตติคมน,  พรมขาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดภารกิจ 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
1 นายพรชัย  ฆ�องนอก ผู�ช(วยนายช(างไฟฟ=า พรชัย  ฆ�องนอก 

2 นายราชฤทธิ์  ธิแจ� คนงาน ราชฤทธิ์  ธิแจ� 

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 และเปRดประชุมตามหัวข�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 กําชับพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�างในสังกัดเทศบาลตําบล 
      บ�านกลางวางตัวเปAนกลางทางการเมือง 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
ประธานในท่ีประชุม แจ�งว(า ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได�มีมติเห็นชอบแผน     
การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยได�กําหนดให�วันท่ี 28 
มีนาคม 2564 เปVนวันเลือกต้ัง ดังนั้น จึงขอกําชับพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา 
พนักงานจ�างในสังกัดเทศบาลตําบลบ�านกลางวางตัวเปVนกลางทางการเมืองอย(าง
เคร(งครัด 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการ หัวหน�าฝ�าย หัวหน�างาน  
      พนักงานเทศบาล และลูกจ�างประจํา ประจําเดือน มกราคม ครั้งท่ี 4/2564 
      เม่ือวันอังคาร ท่ี 12 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมศาลา  
      ประชาคม เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล ขอให�ท่ีประชุมพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน�าส(วนราชการ หัวหน�าฝ8าย หัวหน�างาน พนักงาน
เทศบาล และลูกจ�างประจํา ประจําเดือน มกราคม ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันอังคาร       
ท่ี 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบล
บ�านกลาง 

- (ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2564) 
- ท่ีประชุมฯ ไม(มีผู�ใดเสนอแก�ไข 
- สรุปท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2564  

- ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3… 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 การติดตามงานร�องทุกข$ร�องเรียนของตําบลบ�านกลาง  

- นายธนพนธ, ฟุ=งตระการพันธุ, หัวหน�าฝ8ายบริหารงานท่ัวไป รักษาราชการแทน 
ผู� อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน แจ�งการติดตามงานร�องทุกข,ร�องเรียน          
ของตําบลบ�านกลาง ในรอบเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 

มีเรื่องร�องทุกข,ร�องเรียนท้ังหมด จํานวน 5 เรื่อง 
ดําเนินการแล�วเสร็จท้ังหมด จํานวน 5 เรื่อง 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
ประธานในท่ีประชุม แจ�งว(า ในช(วงนี้เปVนช(วงหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ดังนั้น ในการร�องทุกข,ร�องเรียน ให�มีการเขียนใบคําร�องทุกครั้ง เพ่ือ
ป=องกันไม(ให�เกิดปAญหาความไม(เปVนกลางทางการเมือง 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2 การติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตําบลบ�านกลาง  
- นางวาสนา  ธรรมโคร(ง ผู�อํานวยการกองคลัง แจ�งสรุปรายรับของเทศบาลตําบล

บ�านกลาง ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.2564 ต้ังแต(วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 
2564 ดังนี้ 

สรุปรายรับรวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถ(ายโอน 
ประมาณการรายรับ    จํานวน  ๑19,000,๐๐๐.00 บาท  
รายรับจริง     จํานวน   43,594,563.63 บาท  
รายจ(ายจริง    จํานวน   32,334,745.06 บาท 
รายรับสูงกว(ารายจ(าย    จํานวน   11,259,818.57 บาท 

สรุปรายรับไม(รวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถ(ายโอน 
ประมาณการรายรับ    จํานวน  ๑19,000,๐๐๐.00 บาท  
รายรับจริง     จํานวน   23,142,757.63 บาท  
รายจ(ายจริง    จํานวน   18,486,463.56 บาท 
รายรับสูงกว(ารายจ(าย    จํานวน     4,656,294.07 บาท  

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายให�แต(ละส(วนราชการทําการจัดซ้ือจัดจ�าง/ เบิกจ(ายเงินงบประมาณตามสรุป    
รายการเงินงบประมาณท่ีกองคลังได�แจ�งแต(ละส(วนราชการเท(านั้น และมอบหมาย           
ให�แต(ละส(วนราชการ ดําเนินการ ดังนี้ 

1. มอบหมายกองคลัง งดซ้ือกระดาษทิชชู ในค(าวัสดุงานบ�านงานครัว 
2. มอบหมายแต(ละส(วนราชการ เก่ียวกับการซ(อมแซมรถส(วนกลาง ให�ซ(อมเฉพาะ

รถยนต,ส(วนกลางท่ีมีความสําคัญ เช(น รถขยะ รถดับเพลิง เปVนต�น 
 
 

3. มอบหมาย… 
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3. มอบหมายให�แต(ละส(วนราชการนํารถส(วนกลางในความรับผิดชอบ มาจอดไว� ณ 
บริเวณลานจอดรถ ท้ังนี้ ต้ังแต(บัดนี้เปVนต�นไป เพ่ือให�อยู(ในความรับผิดชอบของผู�ควบคุมรถ
ส(วนกลางเพียงจุดเดียว โดยจะทําการประเมินประสิทธิภาพ ความคุ�มค(า ของรถส(วนกลาง
แต(ละคัน และจะทําการแจ�งผู�เก่ียวข�องทราบต(อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

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

การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงต�อง
ดําเนินการในห�วงเดือนกุมภาพันธ, 2564 ดังนี้ 

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

2. โครงการรณรงค,ป=องกันและแก�ไขปAญหาไฟป8าและหมอกควัน งบประมาณ 
10,000.-บาท 

3. โครงการเสริมสร�างความร(วมมือ การจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเปVนฐาน
งบประมาณ 5,000.-บาท 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย,ฉุกเฉินเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
งบประมาณ 5,000.-บาท 

5. โครงการรณรงค,คัดแยะขยะมูลฝอย เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม
ตําบลบ�านกลาง งบประมาณ 20,000.-บาท 

6. โครงการบ�านกลางลดก.าซเลือนกระจกสู(เมืองคาร,บอนตํ่า งบประมาณ 
5,000.-บาท 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

3.4 การติดตามโครงการค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง 
- นายสุริยา  แก�วสว(าง หัวหน�าฝ8ายแบบแผนและก(อสร�าง แจ�งการติดตาม

โครงการค(าท่ีดินและสิ่งก(อสร�าง ดังนี้ 
1) โครงการขุดเจาะบ(อบาดาล หมู(ท่ี 4 บ�านสันป8าฝ=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) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสายบ�านสันป8าฝ=าย-ศรีบุญยืน งบประมาณ 

5,856,000.-บาท  ดําเนินการเสร็จแล�ว 

6) โครงการ… 
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6) โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางบ�านสันป8าฝ=าย-บ�านศรีบุญยืน หมู(ท่ี 4 
บ�านสันป8าฝ=าย (หนองเปVด) งบประมาณ 1,656,000.-บาท ดําเนินการเสร็จแล�ว 

7) โครงการเสริมผิวแอสฟAลท,ติกคอนกรีต สายบ�านสันป8าฝ=าย หมู(ท่ี 4 บ�านหอชัย 
หมู(ท่ี 11 งบประมาณ 1,030,000.-บาท ขณะนี้อยู(ระหว(างรอดําเนินการ 

- นายสุรินทร,  จันทร,ต.ะธง  ผู�อํานวยการกองช(าง แจ�งโครงการค(าท่ีดินและ
สิ่งก(อสร�าง ดังนี้ 

1. ได�รับแจ�งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เก่ียวกับการแก�ไขปAญหาน้ําท(วมชุมชน 
ระยะท่ี 2 (เฟส 2) โดยได�รับอนุมัติ จํานวน 3 จุด คือ  

1) บริเวณถนนซุปเปอร,ลงลําน้ํากวง  
2) บริเวณหน�าวัดข้ีเหล็กถึงลําน้ําแม(ยาก   
3) ต้ังแต(หน�าโรงแรมเดอะรีเจนท, หมู( 4  ต.บ�านกลาง ถึง ถนนทางหลวง

หมายเลข 1147 
2. โครงการท่ีขอรับงบประมาณจากจังหวัดลําพูน จํานวน 5 โครงการ ท่ีเข�าสู(

กระบวนการพิจารณาของผู�ว(าราชการจังหวัดลําพูน ดังนี้ 
  1) โครงการติดต้ังเสาไฟ LED ถนนเส�นหนองเปVด 
  2) โครงการติดต้ังเสาไฟ LED ศูนย,ราชการ หมู( 10 บ�านประตูโขง 
  3) โครงการก(อสร�างถนน คสล. หมู( 5 บ�านศรีชุม 
  4) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟAลท,ติกคอนกรีต หมู( 2 บ�านท(าล�อศรีคํา 
  5) ติดต้ังเสาไฟ LED ต้ังแต(บ(อขยะ ถึง หมู( 5 บ�านศรีชุม 

  - ท่ีประชุมรับทราบ 

3.5 การติดตามการดําเนินงานกิจกรรมถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด�วยความร�วมใจของ
คนท�องถ่ิน จังหวัดลําพูน 

- นายวสันต,  มอญแสง นักวิชาการสิ่งแวดล�อมปฏิบัติการ แจ�งการติดตาม     
การดําเนินงานกิจกรรมถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด�วยความร(วมใจของคนท�องถ่ิน จังหวัด
ลําพูน ประจําปW 2564 ประจําเดือนมกราคม 2564 ดังนี้  

1) สํานักปลัดเทศบาล  ทําการกวดขันวินัยจราจร ติดต้ังป=ายรณรงค,การสวมหมวก
นิรภัย และขุดลอกคลองชลประทาน 

2) กองคลัง  สนับสนุนการเบิกจ(าย วัสดุอุปกรณ,และเครื่องมือ ท่ีใช�ในกิจกรรม   
จิตอาสา และร(วมกิจกรรมจิตอาสา  

3) กองช(าง ตัดหญ�าสองข�างทาง ขุดลอกคลองชลประทาน และบังคับใช�การติดต้ัง
บ(อดักไขมันในครัวเรือน 

4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เก็บขยะลอย ขยะริมสองข�างทาง และติดตาม
ตรวจสอบร�านค�า ในการติดต้ังบ(อดักไขมันและบ(อบําบัดน้ําและขุดลอกคลองชลประทาน 

5) กองวิชาการและแผนงาน ประชาสัมพันธ,รณรงค,ห�ามท้ิงขยะในท่ีทางสาธารณะ 
และร(วมกิจกรรมจิตอาสา 

 
6) กองการศึกษา... 
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6) กองการศึกษา สนับสนุนและเข�าร(วมกิจกรรมจิตอาสา และร(วมรณรงค,การท้ิง
ขยะให�เปVนท่ีในสถานศึกษา 

7) กองสวัสดิการสังคม ร(วมรณรงค,กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและทําความสะอาด
ถนน และเก็บขยะในแม(น้ํา ลําคลอง  

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

ปAญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
มีการท้ิงขยะริมทางตลอดเส�นทาง ทําให�ขยะอุดตันท(อระบายน้ําไม(สามารถให�น้ํา

ระบายไปได� และน้ําเสียจากครัวเรือน ร�านค�า หอพัก บางส(วนต(อท(อตรงลงสู(ลําน้ําซ่ึงไม(มี
การบําบัด 

การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งต(อไป จะมีข้ึนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ, 2564 เวลา 
09.00 น. ณ ถนนเส�นคันคลอง ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกส(วนราชการเข�าร(วมกิจกรรม    
ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล(าวต(อไป 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

3.6 การติดตามการเตรียมความพร�อมรับมือพายุฤดูร�อน 
- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งการติดตามการเตรียม  

ความพร�อมรับมือพายุฤดูร�อน สํานักปลัดเทศบาล ได�มอบหมายให�งานป=องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร�อมรับมือพายุฤดูร�อนเรียบร�อยแล�ว 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
   4.1 สรุปผลการดําเนินโครงการจิตอาสา “พัฒนาตําบลบ�านกลาง” ประจําปH 

      งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดศรีชุม หมู�ท่ี 5 บ�านศรีชุม 
- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งสรุปผลการดําเนินโครงการ

จิตอาสา “พัฒนาตําบลบ�านกลาง” ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดศรีชุม หมู(ท่ี 5 
บ�านศรีชุม เม่ือวันศุกร, ท่ี 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เพ่ือดําเนินการพัฒนา
ปรับภูมิทัศน, ทําความสะอาดศาสนสถานและพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน,ในตําบลบ�านกลาง 
ถวายเปVนพระราชกุศล และน�อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ    
พระวชิรเกล�าเจ�าอยู(หัว และเปVนการสร�างความสามัคคี สร�างจิตสํานึกให�ประชาชน    
ทุกคน ทุกฝ8าย ตระหนักและให�ความสําคัญในการช(วยกันพัฒนาตําบลบ�านกลาง ให�
สะอาด สวยงาม ในการนี้ สํานักปลัดเทศบาล ขอขอบคุณทุกส(วนราชการท่ีให�ความ
ร(วมมือในการดําเนินกิจกรรมจนสําเร็จลุล(วงไปได�ด�วยดี  

 
 
 

และในเดือนกุมภาพันธ,… 
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และในเดือนกุมภาพันธ, 2564 เทศบาลตําบลบ�านกลางมีกําหนดจัดโครงการ
จิตอาสา “พัฒนาตําบลบ�านกลาง” ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมทําความ
สะอาดศาสนสถาน ณ วัดป8าม(วง หมู(ท่ี 4 บ�านสันป8าฝ=าย ในวันศุกร,ท่ี 19 กุมภาพันธ, 
2564 เวลา 09.00 น. และเพ่ือให�การดําเนินการตามโครงการดังกล(าว เปVนไปด�วยความ
เรียบร�อย สํานักปลัดเทศบาล ขอความร(วมมือแต(ละส(วนราชการจัดส(งจิตอาสาในสังกัด 
จํานวน 5 คน เข�าร(วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล(าวต(อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

4.2 การประชุมการแก�ไขปIญหาไฟป�าและหมอกควัน  
- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งการประชุมการแก�ไขปAญหา

ไฟป8าและหมอกควัน ด�วยอําเภอเมืองลําพูน จะได�จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร�อมการ
ป=องกันและแก�ไขปAญหาไฟป8าหมอกควัน ประจําปW พ.ศ.2564 ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ, 
2564 ต้ังแต(เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
ในการนี้ ขอเชิญหัวหน�าส(วนราชการเข�าร(วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล(าว 
พร�อมนี้ ขอความอนุเคราะห,ผู�อํานวยการกองคลัง จัดส(งเจ�าหน�าท่ีออกสํารวจพ้ืนท่ี     
รกร�างในพ้ืนท่ีตําบลบ�านกลางร(วมกับงานป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันท่ี 19 
กุมภาพันธ, 2564 เพ่ือนําข�อมูลดังกล(าวเข�าชี้แจงในท่ีประชุม 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายให�สํานักปลัดเทศบาล บูรณางานการแก�ไขปAญหาไฟป8าและหมอกควัน 
ร(วมกับอําเภอเมืองลําพูนต(อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

   4.3 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
- นายพงษ,พินิจ ธิเตจ.ะ นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการ แจ�งว(า

กระทรวงมหาดไทยได�แจ�งแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ซ่ึงต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห,
แต(ละส(วนราชการ จัดเตรียมข�อมูลในส(วนท่ีรับผิดชอบเพ่ือนําข�อมูลเข�าบรรจุใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ซ่ึงกองวิชาการและแผนงานจะทําบันทึกแจ�ง
แบบฟอร,มให�แต(ละส(วนราชการทราบต(อไป และขอความร(วมมือแต(ละส(วนราชการ    
งดการเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม(มี
งบประมาณดําเนินการ ในส(วนของแผนงาน/โครงการท่ีจะนําเข�าบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ(าย ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.2565 ให�รอนโยบายของผู�บริหารท่ีเข�า
เข�ามาในช(วงเดือนพฤษภาคม  

- ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5… 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 ข�อสังเกตของหน�วยตรวจสอบภายใน  

- นางสุณี  สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ แจ�งข�อสังเกตของ
หน(วยตรวจสอบภายใน ได�แก( การเบิกจ(ายน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงกรณีการเบิกจ(ายน้ํามัน
เชื้อเพลิง จากถัง 200 ลิตร เพ่ือใช�กับเครื่องมือต(างๆ ผลการเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช�
กับเครื่องตัดหญ�า จํานวน 2 เครื่อง ท่ีอยู(ในความดูแลของกองช(าง ณ เดือนตุลาคม 
2563 - มกราคม 2564 จํานวน 4 เดือน ดังนี้ 

เดือน   จํานวนลิตร  ความถ่ีในการเบิก 
ตุลาคม 2563  139 ลิตร  19 ครั้ง (ทุกวันทําการ) 
พฤศจิกายน 2563 143 ลิตร  22 ครั้ง (ทุกวันทําการ) 
ธันวาคม 2563  119 ลิตร  17 ครั้ง (ทุกวันทําการ) 
มกราคม 2564  94 ลิตร   17 ครั้ง (ทุกวันทําการ) 

จากการวิเคราะห,และประเมินจํานวนปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีเบิกจ(าย
เปรียบเทียบกับปริมาณงานแล�ว มีความไม(สมดุลกันและไม(ได�ปฏิบัติให�เปVนไปตาม
นโยบายการประหยัดและให�เกิดประโยชน,คุ�มค(าสูงสุดของเทศบาลตําบลบ�านกลาง     
ณ สถานการณ,ปAจจุบัน 

- มติท่ีประชุม ต้ังแต(เดือนมีนาคม เปVนต�นไป ให�งานพัสดุ กองคลัง เปVนผู�
ควบคุมการเบิกจ(ายน้ํามันเชื้อเพลิงจากถัง 200 ลิตร แล�วนํามาเปรียบเทียบกับการ
เบิกจ(ายในช(วงก(อนหน�านั้น หากปริมาณการใช�จ(ายน้ํามันเชื้อเพลิงยังคงเดิม ให�กองช(าง
กลับมาควบคุมการเบิกจ(ายน้ํามันเชื้อเพลิงจากถัง 200 ลิตร เหมือนเดิม 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

5.2 การจัดทําหลักเกณฑ$ค�าธรรมเนียมหรือค�าใช�จ�าย กรณีการขอใช�รถบรรทุกน้ํา  
- นายชาลี  อินกล่ํา เจ�าพนักงานป=องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

แจ�งการจัดทําหลักเกณฑ,ค(าธรรมเนียมหรือค(าใช�จ(าย กรณีการขอใช�รถบรรทุกน้ํา       
ซ่ึงผู�ท่ีขอความอนุเคราะห,น้ํา แยกเปVน 3 ประเภท ได�แก( 1) รายบุคคล 2) หอพัก/
สถานประกอบการณ, และ 3) หมู(บ�าน โดยนําไปใช�ในการอุปโภค และใช�สําหรับ       
ทําความสะอาดอาคารสถานท่ี (ล�างถนน/ ล�างลานจอดรถ/ ล�างรางระบายน้ํา/ดันท(อ
ระบายน้ํา/ ล�างฌาปนสถาน) งานป=องกันและบรรเทาสาธารณภัยได�สอบถามอัตรา     
ค(าน้ําประปาแต(ละหมู(บ�าน ดังนี้  

อัตราค(าน้ําประปาส(วนภูมิภาค  ประมาณ 16 บาท / ลูกบาศก,เมตร 
อัตราค(าน้ําประปาหมู(บ�าน  ประมาณ   7 บาท / ลูกบาศก,เมตร 

ขอมติท่ีประชุมพิจารณาการจัดทําหลักเกณฑ,ค(าธรรมเนียมหรือค(าใช�จ(าย กรณี
การขอใช�รถบรรทุกน้ํา ต(อไป 

 

- นายอภิชาติ… 
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- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายงานนิติการศึกษาและจัดทําระเบียบท่ีเก่ียวข�อง ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) น้ําเพ่ือการอุปโภค 
1.1) รายบุคคล พิจารณาตามความเหมาะสม 
1.2) หอพัก/สถานประกอบการณ, พิจารณาตามราคาอัตราค(าบริการ

ของหมู(บ�าน แต(ต�องมีคําร�องขอ 
1.3) หมู(บ�าน พิจารณาอัตราค(าบริการ ประมาณ 80% ของอัตราค(า

บริหารในหมู(บ�าน 
2) น้ําเพ่ือทําความสะอาดอาคารสถานท่ี  

2.1) ล�างถนน งดให�บริการหอพัก/สถานประกอบการณ, ยกเว�น
สถานท่ีราชการ 

2.2) ล�างลานจอดรถ งดให�บริการหอพัก/สถานประกอบการณ, 
ยกเว�นสถานท่ีราชการ 

2.3) ล�างรางระบายน้ํา ให�ดําเนินการตามปกติ 
2.4) ดันท(อระบายน้ํา ให�ดําเนินการตามปกติ 
2.5) ล�างฌาปนสถาน ให�ดําเนินการตามปกติ 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

   5.3 การปรับอัตราว�างจ�างเหมาประจําท�ายรถขยะ 
- นายวสันต,  มอญแสง นักวิชาการสิ่งแวดล�อมปฏิบัติการ ขอท่ีประชุม

พิจารณาการปรับอัตราว(างจ�างประจําท�ายรถขยะ เนื่องจากมีรถขยะจํานวน 1 คัน      
ท่ีขาดผู�ปฏิบัติงานท�ายรถขยะ  

- มติท่ีประชุม ให�ดําเนินการจ�างเหมาบุคลากรท่ีถูกปรับลดจากรถขยะลอย      
มาปฏิบัติงานในส(วนนี้แทน 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
6.1 มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟNา  

- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งมาตรการการประหยัด
พลังงานไฟฟ=า ดังนี้ 

     1. เปRดเครื่องปรับอากาศหลังเท่ียงวัน 
    2. ปRดหน�าจอคอมพิวเตอร,ขณะพักเท่ียงและหลังใช�งาน หรือต้ังค(าปRด

หน�าจออัตโนมัติ 
   3. ปRดไฟในสํานักงานช(วงเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. โดยให�เปRดได�
เท(าท่ีจําเปVน 

    4. การเปRดเครื่องปรับอากาศสําหรับการจัดประชุมต(าง ๆ ให�พิจารณา
ตามความเหมาะสม  

5. เครื่องใช�ไฟฟ=า… 
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    5. เครื่องใช�ไฟฟ=าทุกชนิดให�ถอดปลั๊ก หรือปRดสวิตช,ทุกครั้งหลัง
เลิกใช�งาน เช(น กระติกน้ําร�อน, พัดลม ฯลฯ 

    6. งดเปRดไฟในอาคารสํานักงานในช(วงกลางคืน จะทําการเปRดเฉพาะ
บริเวณถนน โดยเปRดดวงเว�นดวง 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

6.2 การทําบุญครบรอบ 15 ปH การก�อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ�านกลาง  
- นายประจญ  ปAญโญใหญ( ผู� อํานวยการสถานศึกษา ได�แจ�งการทําบุญ

ครบรอบ 15 ปW การก(อต้ังโรงเรียนเทศบาล 1 บ�านกลาง ซ่ึงมีกําหนดทําบุญในวันท่ี 24 
กุมภาพันธ, 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ�านกลาง ในการนี้ขอเชิญ
หัวหน�าส(วนราชการ เข�าร(วมพิธีทําบุญครบรอบ 15 ปW การก(อต้ังโรงเรียนเทศบาล 1 
บ�านกลาง ในวันเวลา สถานท่ีดังกล(าว 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.3 การรับมอบของบริจาค เครื่องอุปโภค ถุงยังชีพ เพ่ือช�วยเหลือประชาชน 
      ผู�ได�รับผลกระทบ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�า 2019 (กักตัว 14 วัน)   

- นายดํารงค,  บุญกลาง หัวหน�าฝ8ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 
ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม แจ�งว(า ตามท่ีกองสวัสดิการสังคมได�รับมอบหมาย    
ให�ดําเนินการเก่ียวกับการรับมอบของบริจาค เครื่องอุปโภค ถุงยังชีพ เพ่ือช(วยเหลือ
ประชาชนผู�ได�รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน(า 2019 (กักตัว 14 วัน)  โดย
เริ่มต้ังแต(วันท่ี 13 มกราคม 2564 ซ่ึงได�รับของบริจาคจากหน(วยงานราชการ บริษัท
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ร�านค(า เจ�าของหอพักในพ้ืนท่ีตําบล     
บ�านกลาง และสภากาชาดไทย รวมจํานวน 300 ชุด และได�ดําเนินการมอบให� อสม. 
ประจําหมู(บ�าน นําไปมอบให�ผู�กักตัวเรียบร�อยแล�ว  

- ท่ีประชุมรับทราบ 

6.4 การรับสมัครคัดเลือกองค$กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี     
      ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2564  

- นายพงษ,พินิจ ธิเตจ.ะ นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการ แจ�งว(า    
ตามท่ีได�มอบหมายให�กองวิชาการและแผนงานเข�าร(วมการสมัครคัดเลือกองค,กร
ปกครองส(วนท�องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.2564       
ขอแจ�งว(า กรมส(งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ได�ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันท่ี 14 
กุมภาพันธ, 2564 ขณะนี้ได�เลยห�วงระยะเวลาการรับสมัครแล�ว  

- ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

6.5 การเตรียมความพร�อม… 
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   6.5 การเตรียมความพร�อมรับศูนย$เจริญวัย (เนอร$สเซอรี่) เข�าสู�ศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก 
- นางขนิษฐา  นุตตะระ ผู�อํานวยการกองการศึกษา แจ�งว(ากองการศึกษา ได�

ดําเนินการปรับพ้ืนท่ี/ ปรับภูมิทัศน,ของศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเตรียมพร�อมในการรับ
ศูนย,เจริญวัย (เนอร,สเซอรี่) เข�าสู(ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กเสร็จเปVนท่ีเรียบร�อยแล�ว 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.6 การบริหารงานรถรับ-ส�งผู�ป�วย 
- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งว(าจากภารกิจรับ-ส(ง

ผู�ป8วยของงานเทศกิจท่ีมีเปVนประจําทุกวัน และตามแผนได�มีการปรับลดจ�างเหมาบริการ
งานเทศกิจลง คงเหลือเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน จํานวน 2 คน ดังนั้น ในการรับส(งผู�ป8วยได�
มอบหมายให�หัวหน�างานเทศกิจประสานงานกับพระมหาสุทธพันธ, สิริยาโน เจ�าอาวาส
วัดฆ�องคํา หมู(ท่ี 9 บ�านกลาง ในการรับส(งผู�ป8วยเรื้อรัง ในส(วนของผู�ป8วยท่ีมีฐานะ
ยากจน ให�มาเขียนใบคําร�องล(วงหน�า 3 วัน และให�ดําเนินการรับส(งพร�อมกันท่ีเดียว
หลายๆ ราย 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.7 การรณรงค$ประชาสัมพันธ$การเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถ่ิน และนายกเทศมนตรี  
- นางสาวณัฐชฎาพร  อ(องวิลาศ นักประชาสัมพันธ,ชํานาญการ แจ�งว(าขณะนี้ 

กองวิชาการและแผนงาน ได�จัดเตรียมแผนการรณรงค,ประชาสัมพันธ,การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ซ่ึงต�องลงพ้ืนท่ีในการให�ความรู�แก(ประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบลบ�านกลาง โดยจะลงพ้ืนท่ีในช(วงกลางเดือนมีนาคม กองวิชาการและ
แผนงาน จะได�แบ(งทีมลงพ้ืนท่ีออกเปVน 4 ชุด 4 หมู(บ�าน/วัน งานประชาสัมพันธ,จะ
ดําเนินการจัดแบ(งทีม และคัดเลือกบุคลากรของแต(ละส(วนราชการเข�าร(วม แล�วแจ�งให�
แต(ละส(วนราชการทราบ ในส(วนของการรณรงค,เคาะประตูบ�าน เชิญชวนประชน       
ไปใช�สิทธิเลือกต้ัง จะได�ประสานขอความร(วมมือโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านกลาง 
จํานวน 3 โรงเรียนเข�าร(วมโครงการต(อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.8 การทบทวนการจ�างเหมาบริการ 
- นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�าน

กลาง มอบหมายให�แต(ละส(วนราชการการพิจารณาทบทวนปริมาณงานท่ีมีความจําเปVน 
หาก   มีการปรับลดบุคลากรในสายงานจะส(งผลกระทบต(อการปฏิบัติงาน ทํางานงาน
ล(าช�า การปฏิบัติงานไม(เต็มประสิทธิภาพ เกิดความเสียหายต(อราชการ และอาจ
ก(อให�เกิดความสูญเสียต(อชีวิตและทรัพย,สินของประชาชน ซ่ึงต�องมีความจําเปVนจริงๆ 
โดยให�ทําบันทึกถึงปลัดเทศบาลโดยตรง ภายในวันศุกร, ท่ี 19 กุมภาพันธ, 2564 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

6.9 การประชุม… 
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   6.9 การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบล 
      บ�านกลาง 

- นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�าน
กลาง มอบหมายให�กองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
บริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลบ�านกลาง กลุ(มเป=าหมายคือ กํานันตําบลบ�าน
กลาง ผู�ใหญ(บ�าน ผู�นําชุมชน ภายในวันท่ี 22-25 กุมภาพันธ, 2564  

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.10 การขุดดินถมดิน     
- นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�าน

กลาง มอบหมายให�กองช(างติดตามเรื่องขุดดินถมดิน ของหมู( 6 บ�านสิงห,เค่ิง แล�ว
รายงานให�ปลัดทราบโดยตรง  

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.11 การให�ข�อมูลสนามกีฬา 
- นายสุรินทร,  จันทร,ต.ะธง ผู�อํานวยการกองช(าง แจ�งว(า วันนี้ เวลา 13.30 น. 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได�เข�ามาขอข�อมูลเก่ียวกับสนามกีฬา ท่ีจะของบประมาณ
ในการปลูกป8าในเมืองอุตสาหกรรม ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านกลาง ดังนั้น 
จึงขอเรียนเชิญท(านปลัดเข�าร(วมให�ข�อมูลดังกล(าว 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
ประธานในท่ีประชุม กล(าวขอบคุณทุกท(านท่ีเข�าร(วมประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ, 
2564 โดยพร�อมเพรียงกัน การประชุมเปVนไปด�วยความเรียบร�อย และมอบหมายให�  
แต(ละส(วนราชการนําผลการประชุมแจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีในสังกัดทราบด�วย 

เลิกประชุมเวลา 11.15 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 กุมภาพันธ$ 2564 ครั้งท่ี 5/2564 

วันพุธ ท่ี 17 กุมภาพันธ$ 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ ห�องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

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


