
~ 1 ~ 
 

สรุปรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการ หัวหน�าฝ�าย หัวหน�างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ�างประจํา 
ประจําเดือน มีนาคม 2564 ครั้งท่ี 6/2564 

วันอังคาร ท่ี 16 มีนาคม 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 นางวาสนา  ธรรมโคร-ง ผู�อํานวยการกองคลัง วาสนา  ธรรมโคร-ง 
5 นายสุรินทร!  จันทร!ต1ะธง ผู�อํานวยการกองช-าง สุรินทร!  จันทร!ต1ะธง 
6 นางขนิษฐา  นุตตะระ ผู�อํานวยการกองการศึกษา ขนิษฐา  นุตตะระ 
7 นายดํารงค!  บุญกลาง หัวหน�าฝ;ายพัฒนาชุมชน 

รก. ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ดํารงค!  บุญกลาง 

8 นายธนพนธ!  ฟุ?งตระการพันธุ! หัวหน�าฝ;ายบริหารงานท่ัวไป  
รก.ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ธนพนธ!  ฟุ?งตระการพันธุ! 

9 นายวสันต!  มอญแสง นักวิชาการสิ่งแวดล�อมปฏิบัติการ 
รก.ผู�อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

วสันต!  มอญแสง 

10 นายประจญ  ปEญโญใหญ- ผู�อํานวยการสถานศึกษา  ประจญ  ปEญโญใหญ- 
11 นายธนภัทร  วินันท! รองผู�อํานวยการสถานศึกษา ธนภัทร  วินันท! 
12 นายสุริยา  แก�วสว-าง หัวหน�าฝ;ายแบบแผนและก-อสร�าง สุริยา  แก�วสว-าง 
13 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน�าฝ;ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 
14 นางสาวจิรประภา  มณีขัติย! หัวหน�าฝ;ายอํานวยการ จิรประภา  มณีขัติย! 
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  ธิเตจ1ะ นักวิเคราะห!นโยบายและแผนชํานาญการ พงษ!พินิจ  ธิเตจ1ะ 
21 นายสังวาฬ   อนุชัย นักวิชาการคลังชํานาญการ สังวาฬ   อนุชัย 
22 นายกิตติพงษ!  ปาระมี นักวิชาการพัสดุชํานาญการ กิตติพงษ!  ปาระมี 
23 นางเพ็ญนภา  ปราณีชัย นักวิชาการจัดเก็บรายได�ปฏิบัติการ เพ็ญนภา  ปราณีชัย 
24 สิบโทสราวุฒิ  รวมชัย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สราวุฒิ  รวมชัย 
25 นางสาวพิทยาธร  อินตารักษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พิทยาธร  อินตารักษา 
26 นายวรพงษ!  สุธรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วรพงษ!  สุธรรม 

ผู�มาประชุม (ต-อ)... 



~ 2 ~ 
 

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

27 นายภูมิพัฒน!  อินต1ะวงค! นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ภูมิพัฒน!  อินต1ะวงค! 
28 ว-าท่ี ร.ต.หญิง พิไลวรรณ  เทตินน้ํา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พิไลวรรณ  เทตินน้ํา 
29 นางสุณี  สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี  สุยะเหล็ก 
30 นางสาวสุดารัตน!  สาลีโนศักด์ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สุดารัตน!  สาลีโนศักด์ิ 
31 นายกิตติคมน!  พรมขาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กิตติคมน!  พรมขาว 
32 นายนิรุตต! จันทร!มา เจ�าพนักงานพัสดุชํานาญงาน นิรุตต! จันทร!มา 
33 นางสุภัทรชา พรหมมินต1ะ เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�ชํานาญงาน สุภัทรชา พรหมมินต1ะ 
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!  ปEญญาเหล็ก                              เจ�าพนักงานพัฒนาชุมปฏิบัติงาน เอกพงษ!  ปEญญาเหล็ก                                                                                               
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 นางสาวธัญญลักษณ!  มาผาบ นักวิชาการวัฒนธรรม ธัญญลักษณ!  มาผาบ 

 
ผู�ไม�มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายเกียรติ เกรียงศักด์ิพิชิต นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ ติดภารกิจ 
2 นางสุรภี  พันธุ!ดอน นักวิชาการคลังชํานาญการ ติดภารกิจ 
3 นางสาวเกลียวทิพย!  แกล�วกล�า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ติดภารกิจ 
4 นายชาลี  อินกล่ํา เจ�าพนักงานป?องกันฯ ชํานาญงาน ติดภารกิจ 
5 นางฐนิตา  สุพารัต เจ�าพนักงานพัสดุ 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 13.30 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 และเปSดประชุมตามหัวข�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�านกลางวางตัวเป>นกลางทางการเมือง 

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

- ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการ หัวหน�าฝ�าย หัวหน�างาน  
      พนักงานเทศบาล และลูกจ�างประจํา ประจําเดือน กุมภาพันธ@ ครั้งท่ี 5/2564 
      เม่ือวันพุธ ท่ี 17 กุมภาพันธ@ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมศาลา  
      ประชาคม เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล ขอให�ท่ีประชุมพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน�าส-วนราชการ หัวหน�าฝ;าย หัวหน�างาน พนักงาน
เทศบาล และลูกจ�างประจํา ประจําเดือน กุมภาพันธ! ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันพุธ ท่ี 17 
กุมภาพันธ! 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบล
บ�านกลาง 

- (ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2564) 
- ท่ีประชุมฯ ไม-มีผู�ใดเสนอแก�ไข 
- สรุปท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2564  

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

- นายธนพนธ! ฟุ?งตระการพันธุ! หัวหน�าฝ;ายบริหารงานท่ัวไป รักษาราชการแทน 
ผู� อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน แจ�งการติดตามงานร�องทุกข!ร�องเรียน          
ของตําบลบ�านกลาง ในรอบเดือนกุมภาพันธ! 2564 ดังนี้ 

มีเรื่องร�องทุกข!ร�องเรียนท้ังหมด จํานวน 33 เรื่อง 
ดําเนินการแล�วเสร็จท้ังหมด จํานวน 25 เรื่อง 
คงค�าง    จํานวน   8 เรื่อง แยกเปWน 
1. สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
    1.1 ขอความอนุเคราะห!ตัดก่ิงไม� หมู-ท่ี 1 บ�านพญาผาบ ประสานเจ�าหน�าท่ี    

ท่ีเก่ียวข�องพบว-า ดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�ว 
1.2 ขอความอนุเคราะห!ตัดต�นไม� หมู-ท่ี 6 บ�านสิงห!เค่ิง ประสานเจ�าหน�าท่ี     

ท่ีเก่ียวข�องพบว-า ดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�ว 
    2. กองช-าง จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

    2.1 ขอความอนุเคราะห!ให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบการท้ิงน้ําเสียลงบนขอบถนน
ชุมชน หมู-ท่ี 8 บ�านแม-ยาก ประสานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องพบว-า กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อมเปWนผู�ดําเนินการ 

    2.2 ขอความอนุเคราะห!ตัดหญ�าในเขต หมู- 8 บ�านแม-ยาก ประสานเจ�าหน�าท่ี
ท่ีเก่ียวข�องพบว-าดําเนินการเรียบร�อยแล�ว 

    3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
    3.1 ขอความอนุเคราะห!ให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบการท้ิงน้ําเสียลงบนขอบถนน

ชุมชน หมู-ท่ี 8 บ�านแม-ยาก ประสานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องพบว-า อยู-ระหว-างดําเนินการ 
    3.2 ขอความอนุเคราะห!ให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบเสียงรบกวนของสุนัข หมู-ท่ี 6 

บ�านสิงห!เค่ิง ประสานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องพบว-า อยู-ระหว-างดําเนินการแก�ไขปรับปรุง 
    3.3 ขอความอนุเคราะห!ให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบกลิ่นเหม็น หมู- ท่ี 11      

บ�านหอชัย ประสานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องพบว-า อยู-ระหว-างดําเนินการแก�ไขปรับปรุง 
    3.4 ขอความอนุเคราะห!ให�เจ�าหน�าท่ีประสานเจ�าของสุนัขไล-กัด หมู-ท่ี 8     

บ�านแม-ยาก ประสานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องพบว-า อยู-ระหว-างดําเนินการแก�ไขปรับปรุง 
    4. กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

    4.1 ขอความอนุเคราะห!ให�ท่ีดินข�างเคียงนําขยะ (เศษคอนกรีต) ออกจากท่ีดิน 
หมู-ท่ี 1 บ�านพญาผาบ ประสานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องพบว-า ค�นหาเอกสารท่ีเก่ียวข�องและ
ประสานท่ีดินแล�ว 

          - นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายให�แต-ละส-วนราชการท่ีมีเรื่องคงค�าง ให�ดําเนินการในส-วนท่ีเก่ียวข�องต-อไป  

- ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 
3.2 การติดตาม… 
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3.2 การติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตําบลบ�านกลาง  
- นางสาวแคทรียา  ไชยมงคล หัวหน�าฝ;ายบริหารงานคลัง แจ�งสรุปรายรับของ

เทศบาลตําบลบ�านกลาง ประจําปXงบประมาณ พ.ศ.2564 ต้ังแต-วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 12 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

สรุปรายรับไม-รวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถ-ายโอน 
ประมาณการรายรับ    จํานวน  ๑19,000,๐๐๐.00 บาท  
รายรับจริง     จํานวน   27,972,557.21 บาท  
รายจ-ายจริง    จํานวน   24,027,074.21 บาท 
รายรับสูงกว-ารายจ-าย    จํานวน     3,945,483.00 บาท  

- ท่ีประชุมรับทราบ 

3.3 การติดตามการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน  
- นายพงษ!พินิจ ธิเตจ1ะ นักวิเคราะห!นโยบายและแผนชํานาญการ แจ�งสรุปผล

การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปXงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงต�อง
ดําเนินการในห�วงเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 

1. โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณ 10,000.-บาท 
2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน งบประมาณ 5,000.-บาท  
3. โครงการเทศบาลตําบลบ�านกลางพบประชาชน งบประมาณ 3,000.-บาท 
4. โครงการฝ\กอบรมทบทวนความรู�เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให�แก-

เจ�าหน�าท่ีป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ�าหน�าท่ีเทศกิจ และสมาชิกอาสาสมัคร
ป?องกันภัยฝ;ายพลเรือน (อปพร.) งบประมาณ 10,000.-บาท 

5. โครงการตําบลขับข่ีปลอดภัย รักษากฎวินัยจราจร งบประมาณ 10,000.-
บาท 

6. โครงการเสริมสร�างความร-วมมือ การจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเปWนฐาน
งบประมาณ 5,000.-บาท 

7. โครงการสัตว!ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย! ดร.สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟ?าจุฬาภรณวลัยลักษณ! อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน! วรขัติยราชนารี งบประมาณ 30,930.-บาท 

8. โครงการเฝ?าระวั ง คุณภาพน้ํ าประปา น้ํ า ด่ืม และตู�หยอดเหรียญ 
งบประมาณ 5,000.-บาท 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย!ฉุกเฉินเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
งบประมาณ 5,000.-บาท 

11. โครงการรณรงค!คัดแยะขยะมูลฝอย เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย             
ท่ีเหมาะสมตําบลบ�านกลาง งบประมาณ 20,000.-บาท 

12. โครงการบ�านกลางลดก1าซเลือนกระจกสู-เมืองคาร!บอนตํ่า งบประมาณ 
5,000.-บาท 

13. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ   
ด�านสาธารณสุข งบประมาณ 240,000.-บาท 

หากแต-ละส-วนราชการ… 
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หากแต-ละส-วนราชการ มีการเปลี่ยน หรือยกเลิกโครงการ หรือเลื่อนการ
ดําเนินโครงการ หรือมีการจัดทําโครงการโดยไม-ใช�งบประมาณ ให�แต-ละส-วนราชการ
แจ�งข�อมูลให�กองวิชาการและแผนงานทราบด�วย เพ่ือจะได�มีการปรับแผนต-อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

3.4 การติดตามโครงการค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง 
- นายสุริยา  แก�วสว-าง หัวหน�าฝ;ายแบบแผนและก-อสร�าง แจ�งการติดตาม

โครงการค-าท่ีดินและสิ่งก-อสร�าง ดังนี้ 
1) โครงการขุดเจาะบ-อบาดาล หมู-ท่ี 4 บ�านสันป;าฝ?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 (บ-อขยะ) งบประมาณ 

755,000.-บาท ขณะนี้ยังไม-ได�ดําเนินการ 
4) โครงการขุดเจาะบ-อบาดาล หมู-ท่ี 9 บ�านกลาง (สนง.เทศบาลตําบลบ�านกลาง) 

งบประมาณ 755,000.-บาท ขณะนี้อยู-ระหว-างรอดําเนินการได� 90% 
5) โครงการเสริมผิวแอสฟEลท!ติกคอนกรีต สายบ�านสันป;าฝ?าย หมู-ท่ี 4 บ�านหอชัย 

หมู-ท่ี 11 งบประมาณ 1,030,000.-บาท ขณะนี้อยู-ระหว-างดําเนินการ 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายให�กองช-างติดตามโครงการขุดเจาะบ-อบาดาล หมู- ท่ี 4 บ�านสันป;าฝ?าย 
งบประมาณ 755,000.-บาท อย-างใกล�ชิด 

  - ท่ีประชุมรับทราบ 

3.5 การติดตามการดําเนินงานกิจกรรมถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด�วยความร�วมใจของ
คนท�องถ่ิน จังหวัดลําพูน 

- นายวสันต!  มอญแสง นักวิชาการสิ่งแวดล�อมปฏิบัติการ แจ�งการติดตาม     
การดําเนินงานกิจกรรมถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด�วยความร-วมใจของคนท�องถ่ิน จังหวัด
ลําพูน ประจําปX 2564 ประจําเดือนกุมภาพันธ! 2564 ดังนี้  

1) สํานักปลัดเทศบาล  กวดขันวินัยจราจร เฝ?าระวังและติดตามตรวจสอบ          
ผู�ลักลอบท้ิงขยะในท่ีทางสาธารณะ ขุดลอกคลอง และร-วมกิจกรรมจิตอาสา 

2) กองคลัง  สนับสนุนการเบิกจ-าย วัสดุอุปกรณ! เครื่องมือ ถุงขยะท่ีใช�ในกิจกรรม   
จิตอาสา และร-วมกิจกรรมจิตอาสา  

3) กองช-าง ตัดหญ�าสองข�างทาง ขุดลอกคลอง บังคับใช�การติดต้ังบ-อดักไขมันใน
ครัวเรือน และร-วมกิจกรรมจิตอาสา 

4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เก็บขยะลอยสองข�างทาง ติดตามตรวจสอบ
ร�านค�าในการติดต้ังบ-อดักไขมัน บ-อบําบัดน้ําเสีย ขุดลอกคลอง และเฝ?าระวังการลักลอบ   
ท้ิงขยะในท่ีทางสาธารณะ 

5) กองวิชาการและแผนงาน… 
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5) กองวิชาการและแผนงาน ประชาสัมพันธ!รณรงค!ห�ามท้ิงขยะในท่ีทางสาธารณะ 
ร-วมกันรักษาความสะอาดตลอดเส�นทาง และร-วมกิจกรรมจิตอาสา 

6) กองการศึกษา สนับสนุนและเข�าร-วมกิจกรรมจิตอาสา และร-วมรณรงค!การท้ิง
ขยะให�เปWนท่ีในสถานศึกษา 

7) กองสวัสดิการสังคม ร-วมรณรงค!กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและทําความสะอาด
ถนน และเก็บขยะในแม-น้ํา ลําคลอง  

8) โรงเรียนเทศบาล 1 บ�านกลาง กวดขันวินัยจราจรภายในโรงเรียน สร�างความ
ตระหนักให�แก-นักเรียนดูแลความสะอาดถนนหน�าบริเวณโรงเรียน และร-วมกิจกรรมจิตอาสา  

ปEญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
มีการลักลอบท้ิงขยะบริเวณท่ีเปWนพ้ืนท่ีรกร�างริมทาง ขยะตกค�างปลิวอุดตันราง

ระบายน้ํา ซ่ึงได�ดําเนินการขออนุเคราะห!กองช-างในการจัดทําป?ายเพ่ือติดต้ังประชาสัมพันธ!
ห�ามท้ิงขยะในบริเวณดังกล-าวต-อไป 

การจัดกิจกรรมฯ ในครั้ งต-อไป จะมี ข้ึนในวันพุธท่ี  31 มีนาคม 2564            
เวลา 09.00 น. ณ ถนนเส�นคันคลอง ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกส-วนราชการเข�าร-วม
กิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล-าวต-อไป 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
   4.1 สรุปผลการดําเนินโครงการจิตอาสา “พัฒนาตําบลบ�านกลาง” ประจําปG 

      งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดป�าม�วง หมู�ท่ี 4 บ�านสันป�าฝHาย  
- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งสรุปผลการดําเนินโครงการ

จิตอาสา “พัฒนาตําบลบ�านกลาง” ประจําปXงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดป;าม-วง หมู-ท่ี 4 
บ�านสันป;าฝ?าย เม่ือวันศุกร! ท่ี 19 กุมภาพันธ! 2564 เวลา 09.00 น. เพ่ือดําเนินการ
พัฒนาปรับภูมิทัศน! ทําความสะอาดศาสนสถานและพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน!ในตําบล
บ�านกลาง ถวายเปWนพระราชกุศล และน�อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู-หัว และเปWนการสร�างความสามัคคี สร�างจิตสํานึกให�
ประชาชนทุกคน ทุกฝ;าย ตระหนักและให�ความสําคัญในการช-วยกันพัฒนาตําบล     
บ�านกลาง ให�สะอาด สวยงาม ในการนี้ สํานักปลัดเทศบาล ขอขอบคุณทุกส-วนราชการท่ี
ให�ความร-วมมือในการดําเนินกิจกรรมจนสําเร็จลุล-วงไปได�ด�วยดี  

และในเดือนมีนาคม 2564 เทศบาลตําบลบ�านกลางมีกําหนดจัดโครงการ    
จิตอาสา “พัฒนาตําบลบ�านกลาง” ประจําปXงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมทําความ
สะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน! ณ สุสานบ�านสิงห!เค่ิง หมู-ท่ี 6 บ�านสิงห!เค่ิง ในวันศุกร!
ท่ี 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. และเพ่ือให�การดําเนินการตามโครงการดังกล-าว 
เปWนไปด�วยความเรียบร�อย สํานักปลัดเทศบาล ขอความร-วมมือแต-ละส-วนราชการจัดส-ง  
จิตอาสาในสังกัด จํานวน 5 คน เข�าร-วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล-าวต-อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2 สรุปผล… 
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4.2 สรุปผลการประชุมการแก�ไขปIญหาไฟป�าและหมอกควัน  
- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งสรุปผลการประชุมการ

แก�ไขปEญหาไฟป;าและหมอกควัน  

- ท่ีประชุมรับชมสรุปผลการประชุมการแก�ไขปEญหาไฟป;าและหมอกควัน    
ผ-านเครื่องฉายโปรเจคเตอร! 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

4.3 แจ�งคําส่ังแต�งตั้งการปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง  
- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งคําสั่งแต-งต้ังการปฏิบัติ

หน�าท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง  

- ท่ีประชุมรับชมคําสั่งแต-งต้ังการปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง ผ-านเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร! 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายให�ฝ;ายเลขาฯ พิจารณารายชื่อการแต-งต้ังเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสม 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

4.4 กิจกรรมส�งเสริมความรู�แก�ประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ 
      นายกเทศมนตรี ระหว�างวันท่ี 16-18 มีนาคม 2564  

- นางสาวณัฐชฎาพร  อ-องวิลาศ นักประชาสัมพันธ!ชํานาญการ  แจ�งกิจกรรม
ส-งเสริมความรู�แก-ประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
ระหว-างวันท่ี 16-18 มีนาคม 2564  

- ท่ีประชุมรับชมตารางการลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ! กิจกรรมส-งเสริมความรู�แก-
ประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว-างวันท่ี 16-18 
มีนาคม 2564 ผ-านเครื่องฉายโปรเจคเตอร! 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   4.5 แจ�งการดําเนินงานตามโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน 
      กุมภาพันธ@ 2564  

- นายดํารงค!  บุญกลาง หัวหน�าฝ;ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 
ผู� อํานวยการกองสวัสดิการสังคม แจ�งการดําเนินงานตามโครงการ 1 ตําบล 1 
มหาวิทยาลัย ประจําเดือนกุมภาพันธ! 2564  

- ท่ีประชุมรับชมการดําเนินงานตามโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 
ประจําเดือนกุมภาพันธ! 2564 ผ-านเครื่องฉายโปรเจคเตอร! 

- ท่ีประชุมรับทราบ 
4.6 แจ�งการดําเนินงาน… 
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4.6 แจ�งการดําเนินงานศูนย@บริการคนพิการท่ัวไป ประจําปG 2564  
- นายดํารงค!  บุญกลาง หัวหน�าฝ;ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 

ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม แจ�งการดําเนินงานศูนย!บริการคนพิการท่ัวไป 
เทศบาลตําบลบ�านกลาง ประจําปX 2564 ซ่ึงเทศบาลตําบลบ�านกลางได�รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ ท้ังสิ้นจํานวน 31,040.-บาท และสืบเนื่องจาก
ผลการดําเนินงานในปXงบประมาณ 2563 ทําให�เทศบาลตําบลบ�านกลางได�รับมอบ    
ใบประกาศเกียรติคุณท่ีเอ้ือต-อคนพิการ และได�รับป?ายประกาศสถานท่ีท่ีเปWนมิตร       
ต-อคนพิการ ประจําปXงบประมาณ 2563 ซ่ึงท-านปลัดอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล          
ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง จะได�เข�ารับมอบในวันท่ี 17 มีนาคม 
2564 เวลา 09.00 น. ณ องค!การบริหารส-วนจังหวัดลําพูน 

- นางสาวสุดารัตน!  สาลีโนศักด์ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ แจ�งว-าเทศบาล
ตําบลบ�านกลางได�รับงบประมาณในการดําเนินงานศูนย!บริการคนพิการท่ัวไป เทศบาล
ตําบลบ�านกลาง ประจําปX 2564 ท้ังสิ้นจํานวน 31,040.-บาท เพ่ือเปWนค-าใช�จ-าย ดังนี้  

1) ค-าจัดทําป?ายศูนย!บริการคนพิการท่ัวไป จํานวน 5,000.-บาท ดําเนินการ
เสร็จเรียบร�อยแล�ว  

2) ค-าวัสดุอุปกรณ!สํานักงาน  จํานวน 10,000.-บาท 
3) ค-าจัดประชุมคณะกรรมการศูนย!ฯ (4 ครั้ง) จํานวน 16,040.-บาท 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

4.7 สรุปการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลบ�านกลาง (ชุดใหม�)  
- นางสาวธัญญลักษณ!  มาผาบ นักวิชาการวัฒนธรรม แจ�งสรุปการคัดเลือก

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลบ�านกลาง (ชุดใหม-) ซ่ึงมีท้ังสิ้นจํานวน 21 คน      
(ท่ีประชุมรับชมรายชื่อคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลบ�านกลาง (ชุดใหม-) ผ-าน
เครื่องฉายโปรเจคเตอร!) และมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาสภาวัฒนธรรมตําบลบ�านกลาง 
อีก 1 คณะ ท่ีแต-งต้ังจากเทศบาลตําบลบ�านกลาง โดยคณะกรรมการชุดนี้ต�องรอให�มี
ผู�บริหารจึงจะสามารถดําเนินการแต-งต้ังได� 

- ท่ีประชุมรับทราบ  

4.8 การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต@และรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ  
- นางสาวธัญญลักษณ!  มาผาบ นักวิชาการวัฒนธรรม แจ�งการจัดกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต!และรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ ซ่ึงกองการศึกษาได�วางแนวทางการจัดงาน
ไว�ในวันท่ี 20 เมษายน 2564  

- ท่ีประชุมรับชมแนวทางการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต! ประจําปX 
2564 / รายการสิ่งของท่ีเชิญร-วมรับเปWนเจ�าภาพรดน้ําดําหัวพระสงฆ!และผู�สูงอายุ/ 
รายการสิ่งของท่ีเชิญชวนร-วมนํามาสักการะสรงน้ําอนุสาวรีย!พระนางจามเทวี         
ผ-านเครื่องฉายโปรเจคเตอร! 

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

- นางสุณี  สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ แจ�งข�อสังเกตของ
หน-วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ จากการตรวจสอบการเบิกจ-ายเงินของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลบ�านกลาง (สปสช.) ประจําปXงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวนท้ังสิ้น 45 
โครงการ มีการรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 44 โครงการ พบข�อสังเกต ดังนี้  

1) เอกสารหลักฐานการเบิกจ-ายไม-ครบถ�วนสมบูรณ! เช-น ไม-พบหลักฐาน      
ในการรับเงินอุดหนุนจากกองทุน (44 โครงการ) / ไม-พบเอกสารใบสําคัญรับเงินในการ
จ-ายค-าตอบแทนการประชุมอนุกรรมการกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ (จํานวน 
8 ครั้ง)  

2) ไม-พบการรายงานผลการดําเนินงานชื่อโครงการเฝ?าระวังส-งเสริมพัฒนาการ
และโภชนาการเด็กอ-อนก-อนวัยเรียน (ศูนย!พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ�านกลาง) 
ดําเนินการต้ังแต-วันท่ี 30 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว�     
(ตามบันทึกข�อตกลงฯ ต�องรายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน หลักจาก
ดําเนินการเสร็จแล�ว) 

ดังนั้น จึงขอให�เจ�าหน�าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบติดตามเอกสารหลักฐานให�ครบถ�วน
สมบูรณ! เพ่ือนํามาใช�เปWนหลักฐานให�ถูกต�องตามระเบียบฯ ต-อไป 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
มอบหมายให�กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมดําเนินการในส-วนท่ีเก่ียวข�องต-อไป  

- ท่ีประชุมรับทราบ 

5.2 หารือการจัดโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2564  
- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล หารือการจัดโครงการจัดงาน

วันเทศบาล ประจําปXงบประมาณ พ.ศ.2564 
- มติท่ีประชุม ให�จัดโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปXงบประมาณ       

พ.ศ.2564 ในวันศุกร! ท่ี 23 เมษายน 2564 โดยไม-ใช�งบประมาณ 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   5.3 หารือการจัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง 
      ของเทศบาลตําบลบ�านกลางผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ 
      บริการประชาชนดีเด�น ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2564  

- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล หารือการจัดโครงการ      
เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ของเทศบาลตําบล   
บ�านกลางผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด-น 
ประจําปXงบประมาณ พ.ศ.2564 

- มติท่ีประชุม ให�จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลฯ ร-วมกับโครงการ
จัดงานวันเทศบาล ในวันศุกร! ท่ี 23 เมษายน 2564  

- ท่ีประชุมรับทราบ 
5.4 กิจกรรม… 



~ 11 ~ 
 

5.4 กิจกรรมขบวนคาราวานเคาะประตูบ�าน เชิญชวนไปใช�สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา 
      เทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว�างวันท่ี 22-26 มีนาคม 2564  

- นางสาวณัฐชฎาพร  อ-องวิลาศ นักประชาสัมพันธ!ชํานาญการ หารือการจัด
กิจกรรมขบวนคาราวานเคาะประตูบ�าน เชิญชวนไปใช�สิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ระหว-างวันท่ี 22-26 มีนาคม 2564  

- ท่ีประชุมรับชมการบรรยายกิจกรรมขบวนคาราวานเคาะประตูบ�าน เชิญชวนไป
ใช�สิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว-างวันท่ี 22-26 มีนาคม 
2564 ผ-านเครื่องฉายโปรเจคเตอร! 

- นายประจญ  ปEญโญใหญ-  ผู�อํานวยการสถานศึกษา ขอปรับเปลี่ยนเส�นทางของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ�านกลาง 

-มติท่ีประชุม ให�ดําเนินการปรับผังเดินขบวนตามท่ีผู�อํานวยการสถานศึกษา     
เสนอขอปรับเปลี่ยน และมอบหมายให�กองวิชาการและแผนงาน ดําเนินการกิจกรรมตาม
แผนงานท่ีวางไว� 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
   6.1 โครงการจิตอาสารักษ@แม�น้ําในลุ�มน้ําแม�กวง 

- นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล แจ�งว-าสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลําพูน ร-วมกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน เทศบาลตําบล
อุโมงค! เทศบาลตําบลป;าสัก เทศบาลตําบลมะเขือแจ� เทศบาลตําบลบ�านกลาง และ
บริษัทเป̀ปซ่ี-โคล-า (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด จะได�จัดทํากิจกรรมจิตอาสารักษ!แม-น้ํา ภายใต�
โครงการจิตอาสารักษ!แม-น้ําในลุ-มน้ําแม-กวง จังหวัดลําพูน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู-หัว ประจําปX 2564 ในวันท่ี 2 เมษายน 2564 
ต้ังแต-เวลา 09.30 น. เปWนต�นไป ณ บริเวณแม-น้ํากวง ฝEaงสะพานศรีวิชัย 2 (บ�านหนองเปWด) 
ต.บ�านกลาง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน ดังนั้น จึงขอความร-วมมือหัวหน�าส-วนราชการ 
พร�อมเจ�าหน�าท่ีกองละ 2 คน เข�าร-วมกิจกรรมตามวันเวลา และสถานท่ีดังกล-าวต-อไป 

- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
แจ�งว-าได�รับการประสานงานจากจังหวัดลําพูน ขอความร-วมมือเทศบาลตําบลบ�านกลาง
ให�การสนับสนุน ช-วยเหลือการดําเนินกิจกรรมดังกล-าว ดังนั้น จึงมอบหมายให�      
สํานักปลัดเทศบาล เปWนหน-วยงานหลักในการประสานงาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ! และ  
จัดเจ�าหน�าท่ีในการช-วยเหลือการตกแต-งสถานท่ีจัดงานให�เรียบร�อย 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

 

6.2 สรุปยอดเงินทําบุญ… 
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   6.2 สรุปยอดเงินทําบุญครบรอบ 15 ปG การก�อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ�านกลาง 
- นายประจญ  ปEญโญใหญ- ผู�อํานวยการสถานศึกษา สรุปยอดเงินทําบุญ

ครบรอบ 15 ปX การก-อต้ังโรงเรียนเทศบาล 1 บ�านกลาง เม่ือวันพุธ ท่ี 24 กุมภาพันธ! 
2564 ดังนี้ 

ยอดทําบุญ    จํานวน   169,700.-บาท 
บอกยอดเพ่ิมเติม   จํานวน       2,891.-บาท 
รวมเปWนเงินท้ังสิ้น   จํานวน  172,591.-บาท 
 
หักค-าซองฎีกาผ�าป;า  จํานวน       3,750.-บาท 
คงเหลือเงินท้ังสิ้น   จํานวน  168,841.-บาท 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ประจําปG 2564 
- นายประจญ  ปEญโญใหญ- ผู�อํานวยการสถานศึกษา แจ�งว-า ด�วยโรงเรียน

เทศบาล 1 บ�านกลาง จะได�มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ในวันท่ี 19 
มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. เพ่ือดําเนินการกําจัดผักตบชวา ทําความสะอาดพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน!ภายในบริเวณโรงเรียน สร�างความสามัคคีในโรงเรียน สร�างจิตสํานึก
ให�นักเรียนได�ตระหนักและให�ความสําคัญในการช-วยกันพัฒนาโรงเรียนให�สะอาด 
สวยงาม ดังนั้น จึงขอเชิญหัวหน�าส-วนราชการทุกท-านเข�าร-วมพิธีเปSดกิจกรรมตามวัน 
เวลา และสถานท่ีดังกล-าว 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.4 การจัดกิจกรรม Open house  
- นายประจญ  ปEญโญใหญ- ผู�อํานวยการสถานศึกษา แจ�งว-า ด�วยโรงเรียน

เทศบาล 1 บ�านกลาง จะได�จัดกิจกรรม Open house เปSดบ�านกลางร-วมกันสร�าง    
งานวิชาการ ประจําปXการศึกษา 2563 ในวันเสาร! ท่ี 3 เมษายน 2564 ต้ังแต-เวลา 
15.00 น. เปWนต�นไป ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ�านกลาง ดังนั้น จึงขอเชิญหัวหน�าส-วน
ราชการทุกท-านเข�าร-วมพิธีเปSดกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล-าว 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.5 การประเมินความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
- นายธนพนธ! ฟุ?งตระการพันธุ! หัวหน�าฝ;ายบริหารงานท่ัวไป รักษาราชการแทน 

ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน แจ�งการประเมินความโปร-งใสในการดําเนินงาน
ของหน-วยงานภาครัฐ (ITA) โดยขอความร-วมมือหัวหน�าส-วนราชการ พนักงานเทศบาล 
ตอบแบบประเมินฯ ซ่ึงกองวิชาการและแผนงานจะได�แจ�งให�แต-ละส-วนราชการทราบ
ต-อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

                          6.6 การฉีดวัคซีน… 
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   6.6 การฉีดวัคซีนปHองกันโรคพิษสุนัขบ�าให�แก�สัตว@ควบคุม 
- นายกิตติคมน!  พรมขาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แจ�งตารางการฉีด

วัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าให�แก-สัตว!ควบคุม ดังนี้ 
 

วัน เดือน ปG เวลา หมู�บ�าน สถานท่ี 

23 มี.ค.64 
09.00-11.30 น. หมู- 1 บ�านพญาผาบ ศาลาอเนกประสงค! 
13.30-16.00 น. หมู- 12 บ�านแจ-มพัฒนา ศาลาอเนกประสงค! 

24 มี.ค.64 
09.00-11.30 น. หมู- 9 บ�านกลาง ศาลาอเนกประสงค! 
13.30-16.00 น. หมู- 4 บ�านสันป;าฝ?าย ศาลาอเนกประสงค! 

25 มี.ค.64 
09.00-11.30 น. หมู- 3 บ�านข้ีเหล็ก ศาลาอเนกประสงค! 
13.30-16.00 น. หมู- 11 บ�านหอชัย ศาลาอเนกประสงค! 

29 มี.ค.64 
09.00-11.30 น. หมู- 6 บ�านสิงห!เค่ิง ศาลาอเนกประสงค! 
13.30-16.00 น. หมู- 10 บ�านประตูโขง ศาลาอเนกประสงค! 

30 มี.ค.64 
09.00-11.30 น. หมู- 7 บ�านร-องส�าง ศาลาวัดร-องส�าว 
13.30-16.00 น. หมู- 2 บ�านท-าล�อ-ศรีคํา ศาลาวัดศรีคํา 

31 มี.ค.64 
09.00-11.30 น. หมู- 8 บ�านแม-ยาก ศาลาวัดแม-ยาก 

13.30-16.00 น. หมู- 5 บ�านศรีชุม ศาลาวัดศรีชุม 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.7 ตารางการใช�รถส�วนกลางในการรับส�งหนังสือ ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
- นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

แจ�งตารางการใช�รถส-วนกลางในการรับส-งหนังสือ ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 ส-วนราชการใดท่ีมีหนังสือนําส-งให�นํามาไว�ท่ีสํานักปลัดเทศบาล เพ่ือให�ระบบการส-ง

หนังสือกลางของเทศบาลดําเนินการในส-วนท่ีเก่ียวข�องต-อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วัน   
รับ-ส�งหนังสืออําเภอ/ จังหวัด รับ-ส�งหนังสือภาย 

ในตําบลบ�านกลาง เช�า  (เวลา 09.30 น.) บ�าย (เวลา 14.00 น.) 

วันจันทร! นายธีระพงษ!  ติ๊บพิงค! นายคมสันต!  พรมสนธิ นายเอกชัย  ไชยโย 

วันอังคาร นายเอกชัย  ไชยโย นายธีระพงษ!  ติ๊บพิงค! นายคมสันต!  พรมสนธิ 

วันพุธ นายคมสันต!  พรมสนธิ นายเอกชัย  ไชยโย นายธีระพงษ!  ติ๊บพิงค! 

วันพฤหัสบด ี นายธีระพงษ!  ติ๊บพิงค! นายคมสันต!  พรมสนธิ นายเอกชัย  ไชยโย 

วันศุกร! นายเอกชัย  ไชยโย นายธีระพงษ!  ติ๊บพิงค! นายคมสันต!  พรมสนธิ 
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   6.8 การเปล่ียนแปลงกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
- นายนพดล  แก�วกาศ หัวหน�างานนิติการ แจ�งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของ

การนิคมอุตสาหกรรมแห-งประเทศไทย เดิมพ้ืนท่ีของการนิคมฯ ในการขออนุญาต
ก-อสร�างต-างๆ ตามกฎหมายเก่ียวด�วยการควบคุมอาคาร การอนุมัติ/อนุญาตให�เปWน
อํานาจของ ผอ.การนิคมฯ ต-อมาในปX 2562 การนิคมฯ ได�มีการแก�ไขกฎหมายใหม- 
กําหนดให�นอกจาก การขออนุญาตตามกฎหมายเก่ียวด�วยควบคุมอาคาร แล�ว ยังมี
กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข กฎหมายเก่ียวด�วยการขุดดินถมดิน และกฎหมาย
เก่ียวด�วยโรงงาน การอนุมัติ/อนุญาต/พิจารณาต-าง ให�เปWนอํานาจของ ผอ.การนิคมฯ 
ในเขตนิคมฯ ซ่ึงเก่ียวข�องกับเทศบาลในส-วนของการอนุญาตตามกฎหมายท้ัง 4 ฉบับ  
จะมีการเรียกเก็บค-าธรรมเนียมเกิดข้ึน ซ่ึงกฎหมายท้ัง 4 ฉบับได�กําหนดให�การนิคมฯ 
เปWนผู� ดําเนินการจัดเก็บ และจะมีการนําส-งเงินให� อปท. ในสังกัดจํานวนหนึ่ ง            
โดยสามารถหักค-าบริการไม-เกินอัตราร�อยละ 10 ซ่ึงจะนําข�อมูลดังกล-าวเข�าร-วมการ
ประชุมกับการนิคมต-อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

   6.9 การประชาคมกรณีพิเศษผู�ป�วยถูกท้ิง 
- นายดํารงค!  บุญกลาง หัวหน�าฝ;ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 

ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม แจ�งว-าในวันท่ี 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
จะได�มีการประชาคมกรณีพิเศษผู�ป;วยถูกท้ิงไว�ท่ีโรงพยาบาล ณ ศาลาประชาคมประจํา
หมู-บ�าน หมู-ท่ี 12 บ�านแจ-มพัฒนา โดยมีนายอําเภอเมืองลําพูนเปWนประธานในการ
ประชุม ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญหัวหน�าส-วนราชการทุกท-านเข�าร-วมประชุมประชาคม 
ตามวันเวลา และสถานท่ีดังกล-าวต-อไป 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ี นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 
ประธานในท่ีประชุม กล-าวขอบคุณทุกท-านท่ีเข�าร-วมประชุมประจําเดือนมีนาคม 2564 
โดยพร�อมเพรียงกัน การประชุมเปWนไปด�วยความเรียบร�อย และมอบหมายให�  แต-ละ
ส-วนราชการนําผลการประชุมแจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีในสังกัดทราบด�วย 

เลิกประชุมเวลา 15.35 น. 

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

(ลงชื่อ)               ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางรณิดา  เกตุเต็ม) 

          หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล 
 

ภาพประกอบ... 
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ภาพประกอบการประชุมหัวหน�าส�วนราชการ หัวหน�าฝ�าย หัวหน�างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ�างประจํา 
ประจําเดือน มีนาคม 2564 ครั้งท่ี 6/2564 

วันอังคาร ท่ี 16 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ ห�องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

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


