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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25๖4 

วันพฤหัสบดีท่ี  29   กรกฎาคม  ๒๕64  เวลา 09.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  (ช้ัน  ๒) 

................................................................... 
ผู้มาประชุม 

1.  นายนิพนธ์       สิริพิริยะ ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายธวัชชัย       วิวาสุข รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายกิมว้าย       สุรพงษ์พิวัฒนะ สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  ร้อยตำรวจเอกสมชาย   พรหมขัติแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายธรรมนูญ       ปริยพัฒนะชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นางสายกุหลาบ       โพธิ์ภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นางสาววริฐา       ธรสาธิตกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายวิทยา       วิวาสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายชำนาญ       บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางสมพร       สมดี สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายบุญมี       บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางปราณี       ทองดี สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอุทัย                  โชติบุตร เลขานุการสภา 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสมบัติ                วิวาสุข       นายกเทศมนตรี 
2.  นางเอื้อย                 ทองท่ัว            รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายเชิดพงษ์             จึงธนวัฒน์สกุล      รองนายกเทศมนตรี 
4.  นายทองพูน              วิวาสุขุ                เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายนพรัตน์              สายรัตน์      หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
6. นางสุมาลี                ม่วงศรี                นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  
7. นางสุจิน    ผมงาม       ครู 
8. นางสาวธนวรรณ   พรหมภักดี      ครู 
9. นายปฏิวัติ     เจือจันทร์      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 
10. นางขจร    ปาน้อย      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
11. นางอัญชิสา    เช้ือสุพรรณ      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 
12. นางสาวศิริวรรณ   แสงอุ่น      เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
13. นางสาวญาณิน   นิลทัย       พนักงานจ้างท่ัวไป 
14. นางสาวสุนิสา   กระต่ายเทศ      ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
15. นางสุชัญญา    เข็มทอง      ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
16. นายสยาม    วิวาสุข       ลูกจ้างประจำ 
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17. นางสาวศาริสา   ถาวร       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
18. นายโกสินทร์   บุญเสริม      พนักงานจ้างเหมาบริการ 

19. นางสาวปรียานุช   วิวาสุข            พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

เรื่อง ก่อนเข้าวาระการประชุม 
นายอุทัย โชติบุตร 
เลขานุการสภา    ขอเร ียนเช ิญท ่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ          
    นายนิพนธ์ สิริพิริยะ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานเปิด
    ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจำปี 
    2564 และประจำ ณ แท่น/บัลลังพิธีฯ   
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาอ่านประกาศให้ที ่ประชุมทราบ
    ซึ่งประกอบด้วยประกาศ คือ ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  
    และประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ 
นายอุทัย โชติบุตร 
เลขานุการสภา    ๑.1 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ 

   ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
 เร่ือง    การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  

     ประจำปี 25๖4 
                 ด้วยสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ได้มีมติในการประชุมสภา 

  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วันท่ี 
  1  กรกฎาคม  25๖4  ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เป็นวันเริ่มประชุม
  สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี  25๖4    

      ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว สภาเทศบาลตำบล
  สำโรงทาบ จึงประกาศให้วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.25๖4  เป็นสมัย
  ประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 25๖4   

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                     ประกาศ  ณ  วันท่ี   21   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  25๖4 
       นิพนธ์ สิริพิริยะ 
    (นายนิพนธ์   สิริพิริยะ) 
     ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
  ๑.2 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ 
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
 เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  

     ประจำปี  25๖4 
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               ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  เรื ่อง  กำหนดการ
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ  ในแต่ละสมัย  ประจำปี  
  25๖4  ลงวันที่  7   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   ประกาศให้วันท่ี  1  
  กรกฎาคม พ.ศ. 25๖4  ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เป็นสมัยประชุม  
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจำปี 25๖4  นั้น 

       เพื่อให้เป็นไปมาตรา     25    แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่   14   พ.ศ. 2562  จึงประกาศ
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 
  พ.ศ. 25๖4   ในวันที่   29  กรกฎาคม  25๖4   เวลา  09.30 น.  
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ (ช้ัน 2) 

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                      ประกาศ  ณ  วันท่ี  21   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  25๖4 
        นิพนธ์ สิริพิริยะ 
    (นายนิพนธ์   สิริพิริยะ) 
     ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังที่แล้ว 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล   ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ 
    สมัยที่ 1 ประจำปี  ๒๕64  เมื ่อวันที่  13  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา 
    09.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ช้ัน 2  
     ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ี
    แล้วว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร มีท้ังหมด 
    15 หน้า เริ่มจากหน้าแรก หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 
    หน้า 8 หน้า 9 หน้า 10 หน้า 11 หน้า 12 หน้า 13 หน้า 14 และหน้า 
    15 มีท่านไดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มถีือว่าท่ีประชุมรับรองรายงาน
    การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครับ 
ที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครับ 
 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองทีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล       -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล          4.1 แต่งตั ้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
    ตำบลสำโรงทาบ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาอ่านระเบียบข้อกฎหมายด้วย
    ครับ  
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นายอุทัย โชติบุตร 
เลขานุการสภา    ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  
    หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ 
    บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
    2561 
     ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
       (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นประธานกรรมการ  
     (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวนสองคน             เป็นกรรมการ  
     (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            เป็นกรรมการ  
               ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย จำนวนสองคน  
     (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุข      เป็นกรรมการ  
              ในท้องถิ่น ท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินสองคน  
     (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่น           เป็นกรรมการ  
               ท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน  
     (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมู่บ้าน             เป็นกรรมการ  
                                      หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินห้าคน  
     (๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
         เป็นกรรมการ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ ่นนั้น  
         (ถ้ามี)  
     (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เป็นกรรมการและเลขานุการ  
     (๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข            เป็นกรรมการ 
              และส่ิงแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 
             หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นท่ี
         ผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
     (๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าท่ี             เป็นกรรมการ  
                ของหน่วยงานคลังท่ีผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วยเลขานุการๆ ขององค์กร
          ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วย            
          บริการประจำท่ีจัดบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี และท้องถิ่นอำเภอเป็นท่ี
          ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน  
    ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ(7)  มีวาระอยู่ใน
    ตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันออกคำส่ังเมื่อครบกำหนดวาระตามวรรค
    หนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
    ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการ
    คัดเลือกขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการ
    พ้นจากตำแหน่ง 
      ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
    ให้ดำเนินการคัดเลือก กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 30 วัน นับ
    แต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดใน
    ข้อ ๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ใน
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    ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระ
    ของกรรมการท่ีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึง 90 วัน จะไม่
    ดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการแทนตำแหน่งท่ีว่างนั้นก็ได้ และใน
    การนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่  
     ในกรณีท่ีกรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) ว่างลงโดยมิใช่เหตุพ้นจาก 
    ตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการ
    เท่าท่ีเหลืออยู่ 
     ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
    นอกจาก การพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณี
    ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ตาย  
      (๒) ลาออก  
      (๓) ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นท่ีอื่น  
      (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
      (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย  
     (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับ 
    ความผิดท่ีได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
      (๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน
    สุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ในท้องถิ่น  
      (๘) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรครับ  
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภา 
 เทศบาลได้พิจารณาและเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
 สุขภาพเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้
 เรียนให้ทุกท่านทราบ  โดยเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ซึ่งคณะกรรมการมีจำนวน 2 คน ขอเชิญท่าน
 สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครับ ขอเชิญสมาชิกสภา
 เทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ เรียนเชิญครับ 
นายชำนาญ บุญคำ   
สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่ีเคารพ  ผม
 นายชำนาญ บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกต้ังท่ี 2  
 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
 สำโรงทาบ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมพร สมดีครับ 
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นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ้นครับ  นาย
 ธว ัชชัย ว ิวาสุข และนางปราณี ทองดี เป็นผู ้ร ับรองผลครับ โดยมี
 สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว ่า  ๒ คน ซึ ่งเป็นไปตาม
 ระเบียบที่กำหนดไว้ครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายช่ือ
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำโรงทาบอีกไหม
 ครับ  
นายบุญมี บุญคำ   
สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่ีเคารพ  ผม
 นายบุญมี บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งที่ 2  
 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
 สำโรงทาบจำนวน 1 ท่าน คือ นางปราณี ทองดีครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ้นครับ  นาย
 ชำนาญ บุญคำ และนายวิทยา ว ิวาสุข เป็นผู ้ร ับรองผลครับ โดยมี
 สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว ่า  ๒ คน ซึ ่งเป็นไปตาม
 ระเบียบที่กำหนดไว้ครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายช่ือ
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำโรงทาบอีกไหม
 ครับ  
มติที่ประชุม  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุน
 หลักประกันสุขภาพประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบเป็นอย่างอื่น จึงถือ
 ว ่าท ี ่ประช ุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เห ็นชอบ ม ีมต ิ ให้
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ให้
 มีจำนวน 2 ท่านดังนี้ครับ  
  1.นางสมพร สมดี  
  2.นางปราณี ทองดี 
 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 ท่านนายกสมบัติ วิวาสุข จะมาช้ีแจงเรื่อง
 การย้ายมูลดินจากโครงการขุดลอกคลองห้วยแสงไปถมที่สาธารณะเพื่อ
 สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนต่อท่ีประชุมสภาทราบขอเชิญครับ  
นายสมบัติ วิวาสุข 
นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ 
 และสมาชิกสภาเทศบาลที่ทรงเกียรติทุกท่าน การย้ายมูลดินจากโครงการ
 ขุดลอกคลองห้วยแสงไปถมที่สาธารณะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
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 ห้วยแสง ขอแจ้งในส่วนของสภาให้ทราบว่ามูลดินตรงนี้เป็นของทางราชการ 
 ผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ดินตรงนี้เพื่อไปทำประโยชน์ให้ส่วนตน แต่ถ้า
 เทศบาลสำโรงทาบหรือส่วนราชการอื่นๆ จะใช้มูลดินนี้ สามารถนำมูลดิน
 ห้วยแสงตรงนี้ไปใช้ประโยชน์หรือกิจกรรมนั้นๆได้ และอีกเรื่องคือมูลดิน
 ตรงนี้ได้ไหลลงไปในเขตพื้นท่ีบ้านข้างๆเยอะมาก ซึ่งทางคณะผู้บริหารกำลัง
 หาวิธีการดูแลและแก้ไขต่อไปครับ อีกเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบคือทาง
 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสำโรงทาบได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการ
 จังหวัดสุรินทร์และท่านนายอำเภอสำโรงทาบในเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา 
 หรือโควิด19 เป็นนโยบายเร่งด่วนที่เทศบาลตำบลสำโรงทาบและองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนั้นๆได้ร่วมปฏิบัติการร่วมกันว่าเบื้องต้นตอน
 แรกทางเทศบาลของเราได้ต้ังศาลาวัดบ้านหนองแล้งเป็นสถานท่ีกักตัวของ
 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นท่ีกลุ่มเสี่ยง ได้รับพี่น้องจากบ้านหนองแล้งได้มาจาก
 พื้นที่กลุ่มเสียงรวมจำนวน 4 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน จนถึง 21 
 กรกฎาคม 2564 ก็ถือว่าดำเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่มีท่านใดติดเช้ือ
 โควิด19 พอหลังจากนั้นคือวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  โรงพยาบาล
 สำโรงทาบ สาธารณสุขอำเภอ เชิญผมและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางของในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอ
 สำโรงทาบ หลังจากนั้นผมก็ได้รับนโยบายจากนายอำเภอสำโรงทาบใน ท่ี
 ประชุม และได้ประชาคมกับชาวชุมชนบ้านหนองแล้ง ณ วัดบ้านหนองแล้ง 
 มีมติให้ศาลาว ัดบ้านหนองแล้งเป็นโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ
 สำโรงทาบ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้น
 มาจนถึงวันนี้ ซึ่งโรงพยาบาลสนามของเรานี้จะเป็นกรณีของผู้ป่วยสีเขียว 
 ความหมายของผู้ป่วยสีเขียวคือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19แล้วนำมารักษาใน
 โรงพยาบาลรักษาเกือบหายแล้วเหลืออีก 4 วันสุดท้ายที่จะได้กลับบ้านให้
 ย้ายมาอยู่โรงพยาบาลสนามแทน เพื่อจะได้ให้โรงพยาบาลนั้นเตียงว่างรอ
 รับผู้ป่วยหนักมารักษาต่อไป ตอนนี้โรงพยาบาลสนามวัดบ้านหนองแล้งมี
 ผู้ป่วยสีเขียว 28 คน และได้ประชุมหารือเกี่ยวกับพื้นที่กักตัวของคนที่จะ
 มาจากพื้นท่ีเส่ียงแห่งใหม่ ตอนนี้ได้ความอนุเคราะห์จาก บ้านคุณอ้อย ซอย
 คุรุมิตร และก็อาคารสำนักงานประถมศึกษาอำเภอสำโรงทาบ (เดิม) มาใช้
 เป็นพื้นท่ีกักตัวของผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเสียงในเขตอำเภอสำโรงทาบ ก็
 ขอแจ้งให้ในที่ประชุมสภาได้รับทราบครับ ต่อไปเรื่องของโรคระบาดที่เกิด
 ในโค กระบือ คือ โรคลัมปี สกิน กำลังระบาดหนัก ตอนนี้ในเขตอำเภอ
 สำโรงทาบมีโคหรือวัวตาย 200 กว่าตัว ท่านนายอำเภอได้เรียกประชุมทุก
 หน่วยงาน โดยมีหนังสือสั่งการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่เร่งความช่วยเหลือโดยด่วน ไม่ต้องยึดระเบียบ 
 เพราะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลสำโรงทาบมีโคท่ี
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 เกิดโรคลัมปี สกิน จำนวน 4 ตัว ของชุมชนบ้านหนองแล้ง พร้อมทีจะ
 เยียวยาผลกระทบ โดยจ่ายตามนี้ อายุโค 6เดือน 6,000บาท  อายุโค 
 6เดือนถึง1ปี 8,000บาท อายุโค1ปีถึง2ปี 12,000บาท อายุโค2ปีข้ึนไป
 ตัวละ 20,000 บาท สามารถจ่ายได้เลยโดยใช้งบกลาง ซึ่งวันนี้ช่วงบ่าย
 ทางท่านนายอำเภอสำโรงทาบก็จะไปเป็นประธานมอบเงินเยียวยาให้กับ
 เกษตรกรชาวบ้านหนองแล้งท่ีสูญเสียโคจากโรคลัมปี สกิน ก็เรียนเชิญท่าน
 สมาชิกสภาทุกท่านไปร่วมมอบเงินเยียวยาด้วยครับ เรื่องต่อไปเทศบาลได้
 เงินอุดหนุนโครงการมา 5โครงการคือ 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสระ
 น้ำบ้านหนองแล้ง 2.และ3.โครงการทำถนนลาดยาง2เส้น 4.โครงการ
 ปรับปรุงภูมิทัศน์เสาไฟฟ้าในเขตเทศบาล 5.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หลังใหม ่ขอช้ีแจงแจ้งให้ท่ีประชุมสภาทราบแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านนายกสมบัติ วิวาสุข ที่ได้ชี ้แจงข้อมูลให้ที ่ประชุม
 ทราบในเร ื ่องต่างๆ ต่อไปมีท่านใดเพิ ่มเติมเร ื ่องอ ื ่น  ๆ อ ีกไหมครับ            
 ขอเชิญครับ 
นายธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ 
 ท่านสมาชิกสภาท่ีทรงเกียรติ คณะผู้บริหารผมนายธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อยากจะฝากให้ท่าน
 คณะผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านที่เกี่ยวข้อง 1.ให้ลอกท่อระบายน้ำใน
 เขตตลาดเก่าทั้งหมด เพราะเวลาฝนตกน้ำจะระบายช้ามาก 2.อยากให้
 เทศบาลนำลวดสลิงลงครับ เพราะรถสิบล้อขนของเข้ามาในตลาดเก่าจะไป
 เกี ่ยวอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะลวดสลิงโยงอยู่กับเสาเหล็ก ตั้งแต่หน้า
 คลินิกหมอบัลลังค์จนถึงหน้าตลาดเก่าสถานีรถไฟ ขอบคุณครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
 สำโรงทาบ เขตเลือกตั้งท่ี 1 ต่อไปมีท่านใดมีเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆไหมครับ ขอ
 เชิญครับ 
นายนพรัตน์ สายรัตน์ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ 
 ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติในที่ประชุมทุกท่าน 
 ผมนายนพรัตน์ สายรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้า
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และซักซ้อม
 แนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องของโรคโควิด19 รูปแบบของอำเภอ
 และวิธีการ ทุกฝ่ายจะต้องเกี่ยวข้องวิธีการจัดส่งคนป่วยเข้าสู่ระบบ ถ้าท่าน
 มีญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะติดเชื่อโควิด19แล้ว
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 หรือไม่ติดเชื่อที่ต้องการกลับบ้านหรือมารักษาตัวในภูมิลำเนา ที่จะเดิน
 ทางเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอสำโรงทาบหรือในเขตเทศบาลสามารถโทรมา
 แจ้งได้ที่เทศบาลตำบลสำโรงทาบ เบอร์โทรศัพท์ 044-569-106 หรือ
 ศูนย์ป้องกันและสาธารณภัยเบอร์โทร 044-569-199 เพื ่อจะได้
 ประสานงานกับโรงพยาบาลสำโรงทาบในการรับ-ส่งผู้ป่วยท่ีติดเช้ือโควิด19 
 มี 2 กรณี ถ้าอยู่ใกล้ๆพื้นที่เราจะใช้รถของเทศบาลไปรับ-ส่งจากสถานี
 รถไฟหรือสถานีขนส่ง เพื่อนำไปโรงพยาบาลดำเนินการตรวจตามขั้นตอน
 ต่อไป ขอบคุณครับ    
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านนพรัตน์ สายรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการ
 แทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ต่อไปมีท่านใดเพิ ่มเติม
 เรื่องอื่น ๆ ไหมครับ ขอเชิญครับ 
นางอัญชิสา เชื้อสุพรรณ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ 
 ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติในที่ประชุมทุกท่าน 
 ดิฉันนางอัญชิสา เช้ือสุพรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 มีเรื่องขอสอบถาม
 ในท่ีประชุมในเรื่องของการท่ีบุคคลท่ีจะเข้ามาในเขตพื้นท่ีเทศบาลว่ามีท่ีได
 บ้าง และสามารถรับได้จำนวนกี่คนค่ะ เพราะมีคนแจ้งมาจากภาคใต้ว่าจะ
 กลับมาบ้าน และถ้าผู้ป่วยท่ีติดโควิด19แล้ว ต้องการกลับบ้านทางเรามีรถ
 รับส่งทางต่างจังหวัดไหมค่ะ อีกเรื่องหนึ่งคือโครงการการปรับปรุงศาลา
 หมู่บ้านห้วยแสง  อยากทราบว่าตอนที่เข้ามาดำเนินการเมื่อไหร่ อยากให้
 แจ้งดิฉัน เพราะจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ และอีกเรื่องค่ะเกี่ยวกับจุดท่ีมี
 น้ำท่วมขัง อยากทราบว่าตรงธนาคารน้ำใต้ดินทำไมถึงยังมีน้ำท่วมอยู่ 
 ชาวบ้านสอบถามมาจะได้กลับไปช้ีแจงค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายสมบัติ วิวาสุข 
นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ 
 ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติในที่ประชุมทุกท่าน 
 ผมได้แจ้งไปเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับที่พักคอยของคนจากพื้นที่เสี่ยงที่จะมา 
 กักตัวว่ามีบ้านของคุณอ้อย ซอยคุรุมิตร บ้านชองรองเอื้อยอีก1หลัง และ
 อาคารสำนักงานประถมศึกษาอำเภอสำโรงทาบ (เดิม) ส่วนเรื่องช่างที่จะ
 เข้าไปดำเนินการปรับปรุงศาลาหมู่บ้านห้วยแสงนั้น ได้เข้าไปแล้ว1รอบ ถ้า
 มีกำหนดจะเข้าไปอีก ผมจะแจ้งให้ทราบครับ และเรื่องธนาคารน้ำ ผมเพิ่ง
 เข้ามาทำงาน เรื่องไม่แน่ใจในเรื่องระบบท่ีแน่ชัด ก็จะขอให้ผู้รู้คือท่านอุทัย 
 โชติบุตร ท่ีเป็นผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบล
 สำโรงทาบเป็นคนตอบคำถามครับ ขอเชิญครับ 
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นายอุทัย โชติบุตร 
เลขานุการสภา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ 
 ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติในที่ประชุมทุกท่าน 
 ผมนายอุทัย โชติบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 ตำบลสำโรงทาบ ผมขออนุญาตตอบสั้นๆเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ 
 หลักสูตรนี้ได้นำมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ ำยืน 
 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเค้าบอกว่าหลักสูตรตัวนี้ใช้ส่งน้ำลงใต้ดิน โดยระบบ
 ซึมลงดิน ไม่ใช่ไหลลงใต้ดิน ถ้าจะให้ซึมเยอะต้องเจาะเยอะๆใกล้ๆกันครับ 
 แต่เราไม่สามารถเจาะเยอะไม่ได้ เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นของเอกชน และ
 ในการที่จะให้ดินอุ้มน้ำได้เยอะก็ต้องใช้เวลานานหลายปี และต้องเจาะ
 ใกล้ๆติดๆกัน จึงนำเรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณครับ ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่10 ท่านนายกเทศมนตรี 
 และท่านเลขานุการสภา ต่อไปมีท่านใดเพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ 
 ขอเชิญครับ 
นางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ 
 ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติในที่ประชุมทุกท่าน 
 ดิฉันนางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขออนุญาตแจ้ง
 เพิ่มเติมจากท่านนายกสมบัติ วิวาสุข และที่จากท่านอัญชิสา เชื้อสุพรรณ 
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 เรื่องผู้ป่วยโควิด19 และผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ี
 เสี ่ยงที่จะเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ขอกำชับว่าต้องแจ้งให้
 เทศบาลทราบทุกกรณี ห้ามละเลยเด็ดขาด เพราะเป็นโรคระบาดร้ายแรง
 มากต้องช่วยกันค่ะ และเราจะได้ประสานงานกับโรงพยาบาลสำโรงทาบ
 ต่อไป ส่วนกรณีผู ้ป ่วยที ่ติดเชื ้อแล้วต้องเดินทางกลับมาเอง เพราะ
 โรงพยาบาลสำโรงทาบยังไม่มีนโยบายรับผู้ป่วยจากต่างจังหวัด ซึ่งต้องแจ้ง
 ก่อนการเดินทางมายังภูมิลำเนา เพื่อเช็คว่ามีสถานท่ีรองรับสามารถรักษา
 ได้หรือไม่ ซึ ่งสามารถติดต่อมาที ่เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ตามที่ท่าน
 นพรัตน์ สายรัตน์ได้แจ้งเบอร์ไว้ข้างต้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณครับ ท่านศิร ิวรรณ แสงอุ ่น ที ่ได้ชี ้แจ้งเรื ่องโควิด19
 เพิ่มเติม ผมขออนุญาตแจ้งว่าในการประชุมสภาของเรากำหนดประชุมมี
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