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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดง  
สมัยวิสามัญประจำปี 2564  สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 20 เดือน กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ  หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกลางดง  

………................................... 
ผู้มาประชุม 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวรพจน ์  ใจมูลวงศ์ นายกเทศบาลตำบลกลางดง 
2. นายจำลอง  จิ๋วเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางดง 
3 นางสังวาลย์  ปรัชญานุกลุ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลกลาดง 
4. นางลำพร  คำภีระ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกลาดง 
5. นายแสวง   ฤกษ์ด ี รองปลัดเทศบาล 
6. นางสาวณัฐธิดา  สิทธิวงค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
7. นางสาวกมลรัตน์  จันทมิา ผู้อำนวยการกองคลงั 
8. นายยุทธพงษ์   จงแจม่ฟ้า ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นายพิเชฐ   สุวรรณรินทร ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

10. นางสาววิภารัตน์  วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
11. นางสาวอมรรัตน์  ชูเชิด ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นางสาวพรรณิภา  เข็มทอง หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง 
13. นางกัลยรัตน์  สุวรรณริน หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย ์
14. จ.ส.อ.กิตติกรณ์ ดาดี  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
15. นางสาวปนัดดา บัวงาม หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได ้
16. นางสุรี  จองปอ้  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
17 นางสาวประภัสสร  บัวงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

 

1. นางเบญจวรรณ   คำเสน ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
2. นายทศพล   ชุมภู รองประธานสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
3. นางน้อย  ชุมภูสุวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
4. นายสำราญ  จิ๋วเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
5. นายประจักษ์  สุวรรณริน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
6. นายนัฐพงษ์    ติ๊บปะละวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
7. นางบุญเรือน   หอมบุบผา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
8. นายสายัณห์    วงศ์เครือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
9. นายสงวน       ปิงทิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง 

10. นายคนอง   จองตามา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
11. นายสุพัฒน์  คำภิระยศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
12. นายสุวัฒน์   รอดฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง 
13. นายปิยราช  เสรมิสมรรถ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกลางดง 

2 / ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

18 ว่าที่ร้อยตรี นำโชค เดียวสกลุ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
19 นางสาวเวธกา  จันทรส์ุพฒัน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เริ่มประชมุเวลา  10.00  น. 

   เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานสภาเทศบาลทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดงสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2564  สมัยที่  2 ครั้งที่  1 
ตามระเบียบวาระ  ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ ไม่มี  
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดงสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.
2564  สมัยที่  1 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน  2564 

ประธานสภาฯ อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 33  กำหนดให้รายงานการประชุม
สภาท้องถ่ินทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
แล้วเสนอให้สภาท้องถ่ินรับรองรายงานการประชุมสภาฯ จึงให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดง  สมัย
สามัญประจำปี  2564  สมัยที่  1   ครั้งที่  3  ว่ามีข้อความจะเพิ่มเติมหรือแก้ไข
หรือไม่   

คณะกรรมการฯ นำเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.
2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3    ไม่มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ 

ประธานสภาฯ      ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลอีกครั้ง 
ที่ประชุม พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ เมื่อพิจารณาแล้ว  ดิฉันขอมติที่ประชุมรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบล

กลางดง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่  1  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่   30  
กรกฎาคม   2564 

ที่ประชุม มีมติรบัรองรายงานการประชุมดังกล่าว 12 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ      ไม่มีกระทู้ถาม 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ ไม่มีเรื่องคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
1.ญัตตพิิจารณาเห็นชอบขอโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือจ่ายเงินหมวดเงิน
อุดหนุน ตามมาตรา 67 (ทวิ) แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 14  พ.ศ. 2562   “โครงการจัดต้ังสถานที่กกักัน (State Quatantine) 
สำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า  2019  (Covid-19)     อำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย” 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลกลางดง 
นายกเทศมนตรี  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง  รอง

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลทุกท่าน  
ผมในนามนายกเทศมนตรีได้ย่ืนญัตติ พิจารณาเห็นชอบการจา่ยเงนิหมวดเงนิอุดหนุน 
ตามมาตรา 67 (ทวิ) แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  
พ.ศ. 2562   “โครงการจัดต้ังสถานที่กักกัน (State Quatantine) สำหรับผู้มีความ
เสี่ยงสูงต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า  2019 (Covid-19) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย” ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเอกสารแนบโครงการ ที่ได้แจกให้แล้วนั้น  ก็ขอ
ช้ีแจงว่า  ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เห็นชอบให้อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จัดต้ังสถานที่กักกัน (State Quatantine) สำหรับผู้มีความเสี่ยงสงูต่อโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า  2019 เพื่อเป็นสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรน่า  2019 ณ โรงเรียนบ้านแสงสว่าง หมู่ 3 ตำบล
บ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ  1,201,000 บาท 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน  6 แห่ง อุดหนุน
งบประมาณแห่งละ 200,000 บาท อำเภอทุ่งเสลี่ยมสมทบ จำนวน  1,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หลายหน่วยงาน ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเสลี่ยม,องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แห่ง ,โรงพยาบาล
ทุ่งเสลี่ยม ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลีย่ม และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำหรับรายละเอียดประมาณการใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น ค่าจัดทำห้องน้ำช่ัวคราว ค่าปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ค่าปรับปรุงห้องพัก ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ เป็นเงิน 
250,000 บาท 

2. ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน/ประจำสถานที่กักกัน เช่นพัดลมสำหรับผู้เข้า
รับการกักกัน เครื่องตรวจอุณหภูมิ เครื่องพ้นยาฆ่าเช้ือ กล้องวงจรปิด 
เครื่องวัดความดัน  ฯลฯ  เป็นเงิน  150,000  บาท 

3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ วัสดุเครื่องแต่งกายหรือวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่และผู้กักกันตน เป็นเงิน 
250,000  บาท 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับผูก้ักกนั เช่น เครื่องใช้ต่างๆ เครื่องนอน หรือวัสดุอื่นๆที่
จำเป็น ในสถานที่กักกัน ฯลฯ เป็นเงิน  100,000  บาท 

4 / 5.ค่าอาหารสำหรบั 
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5. ค่าอาหารสำหรับผู้กักกันตน คนละไม่เกิน  50  บาท/มื้อ ไม่เกิน 3 มื้อ/วัน 
เป็นเงิน  150,000  บาท 

6. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่คนละไม่เกิน 120 บาท/วัน 
เป็นเงิน  200,000  บาท   

7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น  ป้ายต่างๆ ค่าจัดเก็บขยะติด
เช้ือ ค่าทำความสะอาด  ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ  เป็นเงิน  100,000  บาท 

8. งบประมาณสมทบ เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุ 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นเงิน  1,000  บาท 
   รวมงบประมาณ  1,201,000 บาท   (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

นายกเทศมนตรี  ตามมติที่ประชุม หากงบประมาณที่ตั้งไว้ใช้จ่ายไม่หมด เหลือจ่ายก็จะเฉลี่ยคืนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่าๆกัน ครับ สำหรับการประสานงานหน่วยดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นของอำเภอทุ่งเสลี่ยม รายละเอียดของโครงการจัดต้ังสถานที่กักกัน 
(State Quatantine) ตามที่ผมได้ช้ีแจง ดังนั้นจึงความเห็นชอบโอนลด – โอนเพิ่ม 
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 (ทวิ)  รายละเอียดดังนี้  

  โอนลดงบประมาณ 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบดำเนินงาน
 หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่นๆ 1) 1.1 โครงการอบรมอาชีพแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรืออื่นๆ 

   จำนวนเงิน   20,000.-บาท 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน
 หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 1) 1.2   โครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมตำบล
กลางดง         จำนวนเงิน   10,000.-บาท 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
 งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ1) 1.1 โครงการสายใยรักสายสัมพันธ์ครอบครัว 
          จำนวนเงิน   30,000.-บาท 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
 งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ1) 1.2 โครงการอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลกลางดง 

    จำนวนเงิน  30,000.-บาท 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
 งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ1) 1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       
                                                               จำนวนเงิน  20,000.-บาท 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน      
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขตำบลกลางดง 
                                                               จำนวนเงิน  30,000.-บาท  

4 /....6.ค่าเบี้ยเลี้ยง.... 
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-แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
                                                                จำนวนเงิน  60,000.-บาท 
 

                         รวมจำนวนท้ังสิ้น  200,000.-บาท 
โอนเพ่ิมงบประมาณ 

 

-แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน      
เงินอุดหนุนส่วนราชการ   1) อุดหนุนอำเภอทุ่งเสลี่ยม เพื่อจ่ายตามโครงการจัดตั้ง
สถานที่กักกัน (State Quatantine) สำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรน่า2019(Covid-19)อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย                                                                

   จำนวนเงิน 200,000.-บาท  

                         รวมจำนวนท้ังสิ้น  200,000.-บาท 
ที่ประชุม รับทราบ  
ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี ได้กล่าวช้ีแจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม  

หรือเสนอแนะ อื่นๆอีก 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีผู้ใดสงสัยจะซักถาม ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบโอนลด - โอนเพิ่ม 

งบประมาณ เพื่อจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา67 (ทวิ) แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 “โครงการจัดต้ังสถานที่กักกนั 
(State Quatantine) สำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรน่า2019   
(Covid-19) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย” 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จำนวน  12  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีในวาระเรื่องอื่นๆ ค่ะ  

   1. สถานการณ์การติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ในตำบลกลางดง 
นายกเทศมนตรี เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง  รอง

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลทุกท่าน  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรน่า 2019 ในตำบลกลางดง ณ 
ตอนนี้เรามีผู้ป่วยเกิดข้ึน หลายคน หลายครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยและผู้เสี่ยงเป็น จาก
ระยะเวลาที่เทศบาลดำเนินการภารกิจ รับ –ส่ง ผู้ป่วย ผู้เสี่ยงมา มีแนวโน้มที่จะมี
ผู้ป่วยเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเกิดจากผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตจังหวัดเดินทางขอกลับมารักษาตัว
บ้านเกิด ซึ่ งที่ ผ่านมาพบปัญหาการรอรับการตรวจ เพื่ อเข้าสู่การรักษา ซึ่ ง
โรงพยาบาลมีผู้ป่วยจำนวนมาก ต้องรอคิวการตรวจ การรอผลตรวจ  และรอการ
รักษาหรือรอเตียง ซึ่งเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขตรงจุดนี้ ซึ่งเคสผู้ป่วย ม. 2 ภรรยา
ป่วยติดเช้ือยังไม่ได้รับการรักษานอนรอที่บ้าน ส่วนสามีรอตรวจ ต้องแยกตัวนอนบน
รถ 3 วัน กว่าจะได้ตรวจซึ่งวันน้ียังไม่ทราบผล ในระหว่างรอนะครับ มันทรมานมาก 

 
6 /....กับการกกัตัว.... 
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 กับการกักตัวเองซึ่งขาดสถานที่กักตัว ผมจึงคิดว่าควรจัดต้ังศูนย์พักคอยให้พวกเขาที่

กลับมาบ้านแล้วต้องมารอ คนที่มีที่อยู่ก็ดี แต่คนที่มาแล้วไม่รู้จะไปอยู่ที่ ไหน 
อันตรายที่อาจเกิดเหตุแพร่ระบาดในชุมชน  จึงอยากให้มีสถานที่สำหรับพวกเขา มี
การกักตัวป้องกันแพร่เช้ือ มีที่พักคอยให้ มีอาหารให้ ผมได้เสนอในที่ประชุมอำเภอ
ให้จัดต้ังศูนย์พักคอยผู้ป่วยของแต่ละตำบล แต่ละหมู่บ้าน ให้เตรียมการหาสถานที่ไว้
ผมได้ปรึกษาพระอาจารย์ปราโมช อธิปัญโญ สำนักปฎิบัติธรรมวัดเชิงผา ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเชิงผา ขอสถานที่ไว้เป็นศูนย์พักคอย ท่านก็เห็นด้วย  มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้อง
เตรียมรับสถานการณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบ เป็นข้ันตอน  เป็นศูนย์
รวมที่เดียว เพื่อควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดเช้ือไวรัส โคโรน่า 2019 ถูกต้องตาม
มาตรการของกรมสาธารณสุข ผมได้มอบหมายให้ข้าราชการทำหนังสือหารือไปยัง
ผู้ว่าราชการแล้วถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกัน   

นายกเทศมนตรี วันนี้เทศบาลต้องรับผู้ป่วยอีก  2  คน มาจากสมุทรปราการ นี่คือปัญหาที่พบเจอ 
เพราะโรงพยาบาลจะยังไม่รับรักษาเลยต้องรอผลตรวจ ระหว่างรอเราจะให้พวกเขา
ไปอยู่ที่ไหน จำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบลที่เทศบาลต้องดำเนินการเอง  
ผมจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาทุกท่าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลร่วมด้วย
ช่วยกันคิดว่า ถ้าเหตุการณ์เกิดกับครอบครวัเราจะแก้ปญัหาอย่างไร ตัวเลขผู้ติดเช้ือก็
มีแต่เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ผมจะศึกษาระเบียบ แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อให้
ดำเนินการให้ครอบคลุม เป้าหมายของผม คือ กลางดงต้องรอด ที่สำคัญคือ ทำ
อย่างไรที่จะไม่ติดเช้ือกันในชุมชน  อีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ติดข้ึนในชุมชนคือการ
รอบเข้าชุมชน โดยไม่ผ่านระบบ ก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาร่วมด้วยช่วยกันนะ
ครับ 

นายประจักษ์ ขออนุญาตนายกเทศมนตรี มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการ
จัดต้ังศูนย์พักคอย ผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบในเย็น
วันนี้เวลา  19.00 น. ก็ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีร่วมช้ีแจงทำความเข้าใจถึง 
ข้ันตอน วิธีการการดำเนินงานจะทำอะไร อย่างไรบ้างครับ สมาชิกสภาท่านใดว่างก็
เรียนเชิญนะครับจะเป็นผลดีต่อสภาครับ 

นายกเทศมนตรี หากไม่ผ่านความเห็นชอบ ผมต้องหาสถานที่ใหม่ครับ ยังไงก็ต้องทำ เดี๋ยวเย็นน้ีเราก็
ลงไปช้ีแจงความชัดเจนแก่ชาวบ้านให้เข้าใจครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายประจักษ์ ขอสอบถามเรื่องงบประมาณ ภารกิจนี้เป็นภัยพิบัติ เราสามารถใช้งบประมาณของ

เราได้ใช่ไหมครับ 
นายกเทศมนตรี มันเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ สามารถใช้งบประมาณได้ครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 

นายกเทศมนตรี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์พักคอยจะเป็นโมเดล  อย่างไรก็ต้องมีมีทุกหมู่บ้านจะตอ้ง
เตรียมการไว้หมู่บ้านละ  1  จุดแต่ละหมู่จะไว้ตรงจุดไหน คิดไว้นะครับ ก็นำเรียนที่
ประชุมต้องเห็นพ้องต้องกัน การทำงานจะได้เดินไปทิศทางเดียวกัน  สถานการณ์
อาจจะไม่วิกฤติรุนแรง แต่ต้องคิดเตรียมการไว้ก่อนครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

7 /....2.การช่วยเหลอื.... 
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    2. การช่วยเหลือผู้ป่วยเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019   
นายกเทศมนตรี ผมได้เป็นกรรมการผูช่้วยเหลอืผู้ประสบภัย ซึ่งได้ประชุมเมื่อวาน วันที่ 19  ที่ผ่านมา

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย และครอบครัวโดยจัดซื้อ    ถุงยังชีพ
แจกสำหรับผู้ป่วยและผู้มีคำสั่งให้กักตัวในตำบลกลางดง   ถุงยังชีพจะแจกให้แก่
ครอบครัวๆละ 1  ชุด มีข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องใช้จำเป็น จำนวน  27  
ครอบครัว  ผมขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา และเลขานุการนำทีม
สมาชิกสภาแบ่งเขตกัน นำถุงยังชีพไปแจกแก่ครอบครัว  มอบให้ญาติผู้ป่วย หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ให้รักษามาตรการของสาธารณสุข นะครับ  

นายสายัญ  สอบถามเรื่องการแจกถุงยังชีพแจกเป็นสัปดาห์หรือเป็นครั้งครับ 
นายกเทศมนตรี  ครัวเรือนละ 1 ถุง 1 ครั้ง สำหรับผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มมาก็แจกให้ 1 ครั้ง/ครัวเรือนครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
    3. การจัดทำเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นายกเทศมนตรี การจัดทำเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ตอนนี้ช่างกำลังเร่งการจัดทำ

ประมาณการราคาของงานโครงการก่อสร้าง สอบถามปลัดเทศบาล มีแผนจัดการ
ประชุมสภาเทศบาลอย่างไรครับ 

ปลัดเทศบาล เรียนท่ านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง  รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลทุกท่าน 
ตามระเบียบแล้วจะเสนอเทศบัญญัติต่อสภาเทศบาลในวาระแรกรับหลักการได้ไม่
เกินวันที่  15  สิงหาคม แต่วันที่ 15 เป็นวันอาทิตย์ สุดท้ายก็คงเป็นวันศุกร์ที่  13  
สิงหาคม   ส่วนวาระ 2 และ  3 มีแผนไว้น่าจะเป็นวันที่ 24 สิงหาคม นะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
4. การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 

นายกเทศมนตรี จากเมื่อมีฝนตกหนักทำให้มี ต้นไม้ กิ่งไม้ เศษสวะไหลมารวมกีดขวางทางน้ำ บล็อก
หมู่ 13 ผมได้ให้รองพูลสวัสดิ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วนั้น มีถนนหนทางที่จะต้อง
แก้ไขก็ขอให้สมาชิกสภา ถ่ายรูปแจ้งมาทางไลน์กลุ่มได้เลยนะครับ สมาชิกท่านใดมี
ปัญหาจุดอื่นๆจะแจ้งเชิญได้นะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายกเทศมนตรี ก็ขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาล สำหรับโครงการปีงบ 2564  ยังไม่ได้ดำเนินการก็รอ

งบประมาณเข้า ตอนน้ีโครงการกันเงินต่างๆของสภาเทศบาลรุ่นก่อน ได้ทำหมดแล้ว
นะครับ ผมเรียนว่าสิ้นปีงบประมาณนี้เราจะมีเงินเหลือจ่ายก็แจ้งสมาชิกสภาต้องลง
สำรวจพื้นที่กันอีกครั้ง เพื่อค้นหาปัญหาเพื่อแก้ไขงบเหลือจ่ายปี 2564 คาดว่าจะมี
เงินเหลือเนื่องจากโครงการอบรมต่างๆเราไม่ได้ดำเนินการ และมีเงินทุนสำรองที่
อำนาจสภาจ่ายได้อีกประมาณ 2 ล้าน ให้ท่านสมาชิกสภาฯ คิดไว้นะครับท่านจะทำ
อะไร ท่านจะซ่อมแซมถนน หรือระบบประปานะครับ  

ที่ประชุม รับทราบ 
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องจะเสนออีกไหมครับ 
นายคนอง ขอแจ้งราวกันตกสะพานที่บ้านลุงหนานน้อยนะครับ  
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้กองช่างลงไปสำรวจ และดำเนินการครับ 
นายทศพล ขอแจ้งพนังกั้นน้ำพังบริเวณบ้านเจ๊พูล หมู่ 3 และหลักลายสะท้อนแสงบริเวณโค้ง   

ป่าช้า  หมู่ 4  ครับ 
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นายกเทศมนตรี ผอ.กองช่างโน้ตไว้นะครับ ออกสำรวจด้วย 
นายสำราญ ขอแจ้ง หมู่ 2 ต้องการหลักลายสะท้อนแสงครับ และกระจกโค้งมน  2 จุดครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสายัญ ขอไฟกิ่งเพิ่มแสงสว่าง ปากซอยทางเข้าบ้าน สท.สุพัฒน์ และทางโค้งบริเวณร้าน

ส้มตำยกครกครับ  
นายกเทศมนตรี ผมจัดซื้ออุปกรณ์หลอดไฟจะได้ภายในอาทิตย์นี้ เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้า ขอให้

สมาชิกสภาแจ้งจุดทางไลน์กลุ่มไฟฟ้านะครับ มีจุดไหนที่จะซ่อมก็แจ้งมา ผมคุยกับ
ช่างไฟฟ้าแล้วครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นางบุญเรือน ขอแจ้ง หมู่ 4 ต้องการหลักลายสะท้อนแสงทางโค้งบริเวณป่าช้าโป่งฝาง และกระจก

โค้งมน  ค่ะ 
นายกเทศมนตรี เลขานุการผมจดไว้ด้วยนะครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพัฒน์ ขอแจ้ง หมู่ 5 ชุมชนหนองผักบุ้ง ต้องการกระจกโค้งมน  2 จุด ครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุวัฒน์ ขอแจ้ง หมู่ 8 ชุมชนบึงบอน ต้องการกระจกโค้งมน  2 จุด จุดข้างวัดบึงบอน และ

จุดข้างบ้านผู้ใหญ่ไพร  และ ชุมชนห้วยต้นผึ้ง หมู่ 13 ต้องการกระจกโค้งมน  2 จุด 
จุดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบึงบอน และจุดซอยต้นผึ้ง 19 ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
    5.เรื่องปัญหาขยะมูลฝอย 
นายกเทศมนตรี ตอนนี้ผมมีแผนจะปรับเปลี่ยนการจัดเก็บขยะ ขอให้ผอ.กองสาธารณสุขช้ีแจง  
ผอ.กองสาธารณฯ ผมทดลองวัดน้ำหนักการจัดเก็บขยะช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งจัดเก็บบ้านเชิงผา

และโป่งฝาง มีปริมาณขยะจำนวน  3.7  ตัน  ซึ่งเรามีแผนจะปรับเปลี่ยนงดการ
จัดเก็บช่วงวันหยุด  ซึ่งต้องเก็บข้อมูลมาเปรียบเทียบกันสัก 2-3 อาทิตย์ว่าจะคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีผลกระทบกับชาวบ้านหรือไม่ แล้วจะเสนอผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี ขอช้ีแจงรถขยะเราสามารถบีบอัดน้ำหนักขยะได้ 5- 6 ตัน หากวันไหนขยะมีน้อยก็
ทำให้รถว่ิงเสียเที่ยวไม่คุ้มค่า ผมจึงจะให้รถเราอัดขยะให้เต็มจึงอยากปรับแผนการ
จัดเก็บใหม่  คืองดเก็บวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  สอบถามผอ.กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะ
ที่หมู่บ้านไหนบ้าง 

ผอ.กองสาธารณฯ หมู่ 4 โป่งฝาง หมู่ 11 เชิงผา หมู่  5 หนองผักบุ้ง หมู่  9  แม่ทุเลาในหมู่  14 ห้วย
หัวแหวน ครับ 

นายกเทศมนตรี คือ ผมจะให้งดเก็บขยะวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ ผมจะจัดตารางจัดเก็บใหม่ ตอนนี้ให้
ผอ.กองสาธารณสุขทดลองเปรียบเทียบปริมาณขยะ และผลกระทบ หากเราจะหยุด
เก็บขยะวันหยุด  

นายประจักษ์ ขอเสนอหากเก็บอาทิตย์ละ 1 ครั้ง คงส่งกลิ่นเหม็น หากเราเพิ่มจำนวนหมู่บ้านไป
เก็บขยะต่อวัน ก็จะได้ไม่เสียเที่ยวครับ 

ผอ.กองสาธารณฯ หากเพิ่มหมู่บ้านไป เกรงว่ารถจะเก็บไม่ทันครับ 
นายกเทศมนตรี ปัญหาขยะอีก 3 เดือนข้างหน้าไม่รู้จะอย่างไงนะครับ ผมได้ให้ทำหนังสือไปหารือกับ

ทางจังหวัดแล้วยังไม่ทราบผลว่าแนวทางจังหวัดจะทำอย่างไร ครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
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6.  เรื่องการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ   

นายกเทศมนตรี จากมีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ  เกิดข้ึนมีเกษตรกรในพื้นที่ ม.10
แจ้งว่ามีการตายของวัวขอความช่วยเหลือ ผมแจ้งส่งต่อให้ เกษตรอำเภอเป็น
หน่วยงานเยียวยา งบประมาณของเราคงไม่ไหววัวมีราคาแพง ขอสมาชิกสภา
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเฝ้าระวังโรคติดเช้ือ ลัมปี สกิน ในโค กระบือ   

ที่ประชุม รับทราบ 
นายกเทศมนตรี -ขอแจ้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ในการจัดกิจกรรม

ของโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลได้อุดหนุนงบประมาณไป 2564 เหลือระยะเวลาอีก  
2  เดือน ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสายัญห์ -ขอแจ้งการเปิดน้ำของอ่างแม่มอกเปิดน้ำในวันน้ี  ส่วนฝายแม่บ่อทองปิดไว้ หากใคร

ต้องการใช้น้ำก็แจ้งมาได้นะครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายกเทศมนตรี -ขอแจ้งการตั้งองค์ผู้ผ้าป่าทอด ณ วัดห้วยต้นผึ้ง มีผู้ใจบุญประสงค์จะทอดผ้าป่าได้

โอนเงินมาให้ผมแล้ว จะกำหนดวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันเข้าพรรษา 
พิธีง่ายๆ  มีผู้บริหารและทีมงาน สมาชิกสภาเทศบาล ก็ฝากท่านประธานสภาฯด้วย
ในฐานะเจ้าภาพ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันน้ี และขอปิดการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลกลางดง สมัยวิสามัญสมัยที่  2 ครั้งที่  1  ค่ะ 
 

ปิดประชุมเวลา  12 .10  น. 

 
 
 

 ลงช่ือ                        ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นายปิยราช  เสริมสมรรถ) 

           เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดง ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดง สมัยวิสามัญประจำปี 2564  สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  แล้วถูกต้อง 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน    

                    
  

    ลงช่ือ               ประธานกรรมการ 

        ( นายประจักษ์  สุวรรณริน ) 
 

 
ลงช่ือ         กรรมการ 

           ( นายสายัณห์  วงศ์เครือ ) 
 

 
   ลงช่ือ         กรรมการและเลขานุการ 

          ( นายสุพฒัน์   คำภิระยศ ) 
 
 
  
  สภาเทศบาลตำบลกลางดง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมฉบับนี้   เมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาลตำบลกลางดง สมัย.....สามัญ......ประจำปี 2564  สมัยที่......2........ครั้งที่...1....เมื่อวันที่.......13...  
สิงหาคม  2564.................. 

  
 

         ลงช่ือ      
                        ( นายทศพล  ชุมภู ) 

 รองประธานสภาเทศบาลตำบลกลางดง ปฏิบัตหิน้าที ่
             ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางดง 

 
 
 
 


