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เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น.  

ก่อนเข้าระเบียบวาระที่ 1 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ นายกเทศมนตรีต าบล
ทรายขาว ได้กล่าวทักทายกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ก่อนเปิดประชุม ดังนี้   

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์   ก่อนอื่นผมสวัสดี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนเข้าเรื่องผมขอทราบ             
      นายกเทศมนตรี เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ครับ 

 -เกี่ยวกับเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เวลา 09.00 น.ขอให้ผู้ที่  
เข้าประชุมตรงต่อเวลาด้วยนะครับ ควรเข้าก่อนเวลาเพ่ือที่จะได้เตรียมความ
พร้อมของตนเองในเรื่องการประชุมแต่ละครั้ง และกรณีที่หัวหน้าส่วนติด
ภารกิจเข้าประชุมไม่ได้ ให้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมแทน
ด้วย เพ่ือจะได้น าเรื่องไปแจ้งให้ส่วนงานที่รับผิดชอบทราบกรณีท่ีนายกฯสั่งการ
หรือมีการมอบหมายงานให้ท าในแต่ละครั้ง ขอให้ทุกท่านรับทราบด้วยนะครับ 
เชิญท่านปลัดครับ 

นายสฤษ ไชยุชิต    -ขอบคุณครับท่านายก ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบคือ เรื่องเมื่อวานนี้เกี่ยวกับ         
ปลัดเทศบาล การประชุมเกี่ยวกับเรื่องของขยะและวิกฤตของสถานการณ์โควิด -19 ที่ห้อง   
 ประชุมอ าเภอสอยดาว ซึ่งคณะผู้ตรวจจะลงพื้นที่ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563   

  เวลา 15.30 น. โดยจะพิจารณาเลือกสถานห้องประชุมเทศบาลต าบล 
  ทรายขาว แต่ทั้งนี้จะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้ง 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์  ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล อย่างไรขอให้แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนด้วย
นายกเทศมนตรี ครับ เชิญท่านปลัดเทศบาลต่อครับ 

     
นายสฤษ ไชยุชิต ขอบคุณครับท่านนายกฯ เรื่องนี้ทางท้องถิ่นอ าเภอสอยดาว จะประสานกับ     
  ปลัดเทศบาล ท้องถิ่นจังหวัดอีกครั้งแล้วจะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้งครับ 
  -และวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จะมีการลงพ้ืนที่ตรวจตราเรื่องขยะ โดย 
 เน้นให้ อปท.แต่ละท้องที่ท าความสะอาดเก็บขยะในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละ 
 แห่งให้สะอาดเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ เพ่ือให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ 

 -อีกเรื่อง คือ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 จะมีดารานักร้องเดินทางมาที่รพ.  
สอยดาว เพ่ือมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ให้กับทางรพ.สอยดาว พร้อมกับมีการ
รับบริจาคโลหิตด้วย 
 -เรื่องการเฝ้าระวังที่จุดคัดกรองยังไม่ชัดเจนว่าต้องไปอยู่จุดอีกหรือไม่ ช่วง
ที่ด่านจะเปิดอย่างถาวร ต้องรอค าสั่งต่อไปครับ เพราะยังไม่ชัดเจนเรื่องออก
ค าสั่ง ผมมีแค่นี้ครับที่จะแจ้ง ขอบคุณครับ 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ ขอบคุณครับท่านปลัด อีกเรื่องคือเรื่องเครื่องจักรทีเ่ข้ามาด าเนินการเสร็จ  
   นายกเทศมนตรี    แล้วนั้น ซึ่งท าให้เห็นที่ดินข้างเคียงที่ติดกับเทศบาลยังมีอยู่แต่เจ้าของยังไม่ได้  

ท าประโยชน์อะไร ถ้าเราติดต่อประสานกับเจ้าของเพ่ือมาท าประโยชน์เกี่ยวกับ
แหล่งน้ าที่ท าประปาน่าจะมีประโยชน์กว่าทิ้งไว้เฉยๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ ผม
ฝากไว้แล้วกันนะครับเรื่องนี้ ถ้าเป็นไปได้ ให้เพ่ิมเติมแผนด าเนินการไว้ด้วยเพ่ือ
ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน เราจะได้มีแผนรองรับการด าเนินการต่อไป 

/..-อีกเรื่องเก่ียวกับ 
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  -อีกเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ที่ไปดูงานระบบประปาที่บ้านบึงมานั้น ถือว่า  

เป็นการไปศึกษาระบบงานประปาที่ดี ที่ไปครั้งนี้ก็จะมีตัวแทนคณะผู้บริหาร คือ 
ท่านรองนพรัตน์ ท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล  
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผมอยากทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างให้รายงานให้  
ทราบในที่นี้ด้วย  

  -อีกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกี่ยวกับ 
ผู้ ได้รับผลกระทบด้านโควิด -19 ที่ต้องด าเนินการไปถึงไหนแล้ว มีมา
ลงทะเบียนกี่ราย ครบจ านวนที่ต้องการหรือยังให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ  
เชิญครับงานพัฒนาชุมชน   

 
นายณัฎฐภพ ค าชู  ขอบคุณครับท่านนายกฯ ตอนนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว จ านวน  738
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน รายครับ ซึ่งถ้าแจกคนละ 1,000.-บาท ต้องใช้งบประมาณ 738,000.-
 บาทแต่ ถ้าแจกคนละ 2,000 บาทจะต้องใช้งบประมาณ 1,476,000.- 
 บาทครับ แต่ทั้งนี้ก็ยังอยู่ในงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เกินครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสฤษ ไชยุชิต  ในส่วนนี้จะมีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมมาอีกหรือไม่ครับ 
  ปลัดเทศบาล  
 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ ขอบคุณครับงานพัฒนาชุมชน แล้วจะมีเฟส 2 เกิดข้ึนอีกหรือไม่    
  นายกเทศมนตรี  
 
 นางรัชนี โกศลจิตร   ขออนุญาตค่ะท่านนายกฯ เกี่ยวกับกรณีนี้ ขบวนการลงทะเบียนและ 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  คัดกรองผู้ได้รับผลกระทบนั้น งานพัฒนาชุมชนได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

เบื้องต้น จะเหลือแค่ประชุมคณะกรรมการอีกสองชุดตามขั้นตอนแจกเงิน
ช่วยเหลือเพ่ือด าเนินการแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ลงทะเบียนต่อไปค่ะ ซึ่งงาน
พัฒนาชุมชนขอนัดคณะกรรมการชุดที่1 ในที่ประชุมแห่งนี้นะคะ ในช่วงเช้า
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 และช่วงบ่ายเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 ตามนี้นะคะ
ขอบคุณค่ะ 

 
นายสฤษ ไชยยุชิต  ขออนุญาตท่านนายกครับ ผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งอีกเรื่อง คือ ตอนนี้ 
  ปลัดเทศบาล ทางสถานีต ารวจภูธรสอยดาวเน้นการออกจากเคหะสถาน ให้ใส่แมสกัน 
 ด้วยทุกครั้งนะครับ เพราะมาตรการจับจริง ไม่รอลงอาญา ขอย้ ามานะครับ 
 จับแน่นอน ขอบคุณครับ 
   
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์   ขอบคุณครับท่านปลัดฯ เชิญหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ครับ  
   นายกเทศมนตรี  
 
นายวัฒนาคร วารีศรลาภ   ขอบคุณครับท่านนายกฯ ผมขอแจ้งเกี่ยวกับงบประมาณปี 2564 ซึ่ง    
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับ  
 

/..เชิญผอ.กองช่าง 
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นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์   เชิญผอ.กองช่าง ชี้แจงให้ฟังด้วยครับเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานระบบ   
    นายกเทศมนตรี  ประปาที่บ้านบึง เชิญครับ  

นางสาววลัยพรรณ นาที   ขอบคุณค่ะท่านนายกฯ จากปัญหาเรื่องเครื่องกรองที่ใช้งานมานาน 
   รก.ผอ.กองช่าง อุดตัน ไม่สามารถกรองน้ าให้ใสสะอาดได้ ประกอบกับหากท าการเปลี่ยนไส้

กรองดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงได้รับนโยบายให้ไปศึกษาระบบการกรองน้ า
จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบานบึง ซึ่งมีระบบการผลิตน้ าประปาหลาย
รูปแบบ จากการไปศึกษาดูงานดังกล่าวท าให้ทราบว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถใช้
ทดแทนได้ คือ ตัวกรองทรายซึ่งมีราคาถูก สามารถใช้งานได้นานและเหมาะสม
กับสภาพแหล่งน้ าของเทศบาล ขอบคุณค่ะ 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์   ขอบคุณครับ รก.ผอ.กองช่าง ผมเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการไปดูงาน  
   นายกเทศมนตรี ระบบประปาในครั้งนี้ เพราะจะมีตัวแทนคณะผู้บริหาร ประธานสภา รอง 

ประธานสภาและสมาชิกสภาไปดูด้วย ถือเป็นการตอบโจทย์ได้ดีกรณีที่มีการ
ด าเนินการในส่วนที่จะบริหารจัดการระบบประปาให้ดียิ่งขึ้น  สามารถรู้ถึง 
จุดบกพร่อง น ามาแก้ไขปัญหาตรงตามจุด เชิญท่านรองนพรัตน์ชี้แจงหน่อยครับ  

นายนพรัตน์ ลี้ศิริวัฒนกุล    ขอบคุณครบั ผมขออนุญาตยังไม่ตอบนะครับ ขอผมคุยกับทีมงานก่อน 
   รองนายกเทศมนตรี แล้วจะมาชี้แจงให้ทราบนะครับ  แต่ตอนนี้ผมได้แจ้งให้กองช่างด าเนินการเข้า

แผนไว้ก่อนแล้วครับ ขอบคุณครับ  
   แต่ผมขออนุญาตแจ้งทุกกอง/ฝ่าย/งาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ท า

ตามระเบียบด้วย ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงในการท างาน ความรับผิดชอบก็ต้องมี 
ถ้าท าความผิดก็ต้องมีการลงโทษกันตามระเบียบฯ เพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง 
กรณีของเจ้าหน้าที่เก็บเงินแล้วไม่น าส่ง ก็ต้องด าเนินการตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาโทษ ถ้าต้องไล่ออก ก็ต้องยอมรับกันนะครับ  ผมฝากไว้ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ    

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ 
นายกเทศมนตรี 

 
 
 

 
เลิกประชุมเวลา  10.45 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ขอบคุณครับ ท่านรองนพรัตน์ การประชุมก็ได้มอบงานและรับทราบ
ไปทั้งหมดแล้วในวันนี้ และในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ส่วนราชการทุกส่วนที่
ได้ รับมอบหมายไปท าน ากลับมารายงานผลให้ทราบด้วย ขอขอบคุณ
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ทุกท่าน ผมขอให้
เป็นไปตามนโยบายที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น และเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของทุก
ท่าน ผมขอปิดประชุมครับ 

 
          
(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 


