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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

วันที ่๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

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

ผู้มาประชุม  มีรายช่ือดังนี้ 

 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  มีรายช่ือดังนี้ 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง ประสิทธิ์  จันทกลาง 
๒ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  กันแจ่ม รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง วัชระ  กันแจ่ม 
๓ นายดิศักดิ์  มะโนผาบ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง ดิศักดิ์  มะโนผาบ 
๓ นายสุพัตร  พงษ์แจ่ม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง สุพัตร  พงษ์แจ่ม 
๔ นางแสงอรุณ  โพธิศาสตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง แสงอรุณ  โพธิศาสตร์ 

 
 
       
           /ผู้เข้าร่วมประชุม... 

       

           

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสมศักดิ์  มณีเหล็ก ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมศักดิ์  มณีเหล็ก 
๒ จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล 
๓ นายณรงค์ชัย  ไชยนวล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ณรงค์ชัย  ไชยนวล 
๔ นายวรวุฒิ  สุภาผาบ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เขต  ๑  วรวุฒิ  สุภาผาบ 
๕ นายมนตรี  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เขต  ๑ มนตรี  สามารถ 
๖ นายสนชัย  พรมสนธิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เขต  ๑ สนชัย  พรมสนธ ิ
๗ นางพิกุล  ชมพู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เขต  ๑ พิกุล  ชมพู 
๘ นายวรศักดิ์  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เขต  ๑ วรศักดิ์  สามารถ 
๙ นายบุญทรง  วงค์ต๋อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เขต  ๒ บุญทรง  วงค์ต๋อ 

๑๐ นายทวีป   พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เขต  ๒ ทวีป   พรมกลาง 
๑๑ นายชาตรี  สุริยจักร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เขต  ๒ ชาตรี  สุริยจักร์ 
๑๒ นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เขต  ๒ ชัยวุฒิ  เงินชุ่ม 



 

       -๒- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๖ นายชิดพงศ์  เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ชิดพงศ์  เสนะสุทธิพันธุ์ 
๗ จ่าเอกชูพงศ์ ธนพรมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ชูพงศ์ ธนพรมมาวิวัฒน์ 
๘ นายศักดิพันธุ์  จันตัน หัวหน้าส านักปลัดปลัดเทศบาล ศักดิพันธุ์  จันตัน 
๙ นางรัตนา  ปรีชานุกุล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน รัตนา  ปรีชานุกุล 

๑๐ นายประจญ  ปัญโญใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ประจญ  ปัญโญใหญ่ 
๑๑ นางวาสนา  ธรรมโคร่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา  ธรรมโคร่ง 
๑๒ นายพิรุฬห์  ศิริทองค า ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พิรุฬห์  ศิริทองค า 
๑๓ นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง 
๑๔ นางลัทธวรรณ  ใจกลาง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ลัทธวรรณ  ใจกลาง 
๑๕ นางรณิดา  เกตุเต็ม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม รณิดา  เกตุเต็ม 
๑๖ นางณัฐชฎาพร  ต๊ะกิดุก นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ณัฐชฎาพร  ต๊ะกิดุก 
๑๗ นายทรงกลด  ณ  ล าพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด  ณ  ล าพูน 
๑๘ นางวไลพร   ไชยมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วไลพร   ไชยมงคล 
๑๙ นายธีระเดช  ปันแจ้ ก านันต าบลบ้านกลาง ธีระเดช  ปันแจ้ 
๒๐ นายนพดล  แก้วกาศ หัวหน้างานนิติกร นพดล  แก้วกาศ 
๒๑ นางสกาวรัตน์  ก้อใจ หัวหน้างานธุรการ สกาวรัตน์  ก้อใจ 
๒๒ นางสาวจิรประภา มณีขัติย์ บุคลากร จิรประภา มณีขัติย์ 
๒๓ นางสาวชุติมันต์  อภัยรุณ ผช.บุคลากร ชุติมันต์  อภัยรุณ 

 

 

 

 

 

 

 

                        /เริ่มประชุม... 
            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



   -๓- 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ  -ในวาระนี้ จะขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่   
๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

   -สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แล้วพบว่ามีข้อ 
    ผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่  

ประธานสภาฯ  -ขอแก้ไข หน้า ๙ รายการใหม่ ข้อ ๑ ค่าจัดซื้อรถตู้ จ านวน ๑ คัน (ราคาตามท้องตลาด)  
เป็น (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดพบข้อผิดพลาดอื่นหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๖ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  

   - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบ   โปรดยกมือ  
ที่ประชุมฯ  -เห็นชอบ ๑๑ เสียง  

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ  
ที่ประชุมฯ  -ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี-  

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมสภาฯ มีมติ เห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ   การคัดเลือกคณะกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง  ฝ่ายสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ        ตามทีไ่ดมี้การก าหนดระเบียบสภาเทศบาลต าบลบา้นกลาง ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านกลาง พ.ศ.๒๕๕๔ อันเป็นการตราขึ้นด้วย
เจตนารมณ์ของ มาตรา ๒๗๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติในสภาเทศบาลที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากล  โดยระเบียบดังกล่าวฯ ในข้อ ๓๑ ก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีจ านวน ๙ คน โดยให้
ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมโดยต าแหน่ง และให้มีการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ อีก ๒ คน 
 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางเดิม ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งไปนั้น เพ่ือให้
เกิดความเมาะสม จึงสมควรยกเลิกคณะกรรมการจริยธรรมเดิม ตามค าสั่งสภาเทศบาลต าบลบ้าน
กลาง ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวน ๒ คน ร่วม
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมต่อไป ขอเรียนเชิญ สมาชิกเสนอชื่อ 



                                -๔- 

ที่ประชุมฯ   สท.มนตรี  สามารถ สท.เขต ๑   เสนอชื่อ   นายบุญทรง  วงค์ต๋อ   สท.เขต ๒  
   ผู้รับรอง ๑ สท.สนชัย  พรมสนธิ สท.เขต ๑ 
   ผู้รับรอง ๒ สท.พิกุล  ชมพู   สท.เขต ๑  

   สท.วรวุฒิ  สภาผาบ สท.เขต ๑  เสนอชื่อ    นายสนชัย  พรมสนธิ สท.เขต ๑  
   ผู้รับรอง ๑ จ.ส.อ.ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล สท.เขต ๒  
   ผู้รับรอง ๒ สท.วรศักดิ์  สามารถ  สท.เขต ๑  

ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  

ที่ประชุมฯ  -ไม่มีการเสนอชื่อ-  

ประธานสภาฯ   -เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้เสนอรายชื่ออ่ืนเพิ่มเติมแล้ว จึงพิจารณาได้ว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณา  
คัดเลือก 
๑. สท.สนชัย  พรมสนฑิ  สท. เขต ๑       ๒. สท.บุญทรง  วงค์ต๋อ  สท.เขต ๒  
-เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเรื่อง  ขอรับความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

ประธานสภาฯ   -ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  
  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายกเทศมนตรีฯ        เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีความจ าเป็นจะต้องโอนเงินงบประมาณ  ในหมวดที่ไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย และโครงการที่ไม่ได้ตั้งไว้ในงบประมาณ เพ่ือให้การบริหารการพัฒนาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ  สามารถตอบสนองต่อนโยบายของคณะ
ผู้บริหารเทศบาล ที่เคยได้แถลงต่อสภาฯไว้แล้ว  และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน   จึง
ใคร่ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณ  จ านวน  ๓  รายการดังต่อไปนี้    

รายการที่ ๑  
โอนลด (กองสวัสดิการสังคม)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากจนและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน  โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท   
   รวมโอนลด  ๓๐,๐๐๐  บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งรายการใหม่  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวด ค่าครุภัณฑ์  
๑. ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

-ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  
 



-๕- 
 
๒. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 -ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร    จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
  รวมโอนไปตั้งรายการใหม่  จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

รายการที่ ๒  
   โอนลด (กองการศึกษา) 
   แผนงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถม  

หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
๑. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล    โอนลด ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง    โอนลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  

                     รวมโอนลดจ านวน  ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
 
โอนเพิ่ม (กองการศึกษา) 

   แผนงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   ประเภท ค่าก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ๑. ค่าก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

   โอนไปตั้งรายการใหม่ (กองการศึกษา) 
   แผนงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
   ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

๒. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  
            รวมโอนเพิ่มและตั้งรายการใหม่   จ านวน   ๒๒๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

รายการที่ ๓ 
ค าชี้แจงงบประมาณเดิม (กองช่าง) 
แผนงานเคหะและชุมชน  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
๑.ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม   จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตสาธารณะ สถานที่ด าเนินการ 
บริเวณจากทางหลวงบ้านสะแล่ง-บ้านศรีบัวบาน  
เข้าไปสู่ฌาปนสถานประจ าหมู่บ้าน 

รวมโอนลด จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

   ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณใหม่  (กองช่าง) 
แผนงานเคหะและชุมชน   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 
 



-๖- 

๑. ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตสาธารณะบริเวณถนนตั้งแต่ 
สามแยกบ้านศรีชุมหน้าบ้านนายด ารง เรือนเป็ง บ้านเลขที่ ๒๘/๓  
ถึงหน้าบ้านนายทองค า พรมโย บ้านเลขท่ี ๑๐/๒  
(ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน) 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่    

สท.ชาตรี  สุริยะจักร์      -เดิมได้ตกลงกับประชาชน  หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม  ซึ่งเป็นการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้าสู่ฌาปนสถาน 
ประจ าหมู่บ้าน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดปัญหาหรือไม่ ขอให้นายกชี้แจงว่างบประมาณที่ใช้เป็น
งบเดียวกันหรือไม่     

นายกเทศมนตรีฯ -จากการท าแผนประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม ประชาชนเห็นความส าคัญในเรื่องการเดินทางในช่วง  
เวลากลางคืน ถนนศรีชุม-สแล่ง มีมติให้ท าการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบน ถนนศรีชุม– สแล่ง ก่อน                                                          

ประธานสภาฯ   -การปรับลดงบประมาณค่าอาหาร จะท าให้โภชนาการอาหารลดลงหรือไม่  

นายกเทศมนตรีฯ -การตั้งงบประมาณ   ได้ตั้งไว้เกินงบประมาณที่ใช้จริงอยู่แล้ว     ไม่กระทบต่อโภชนาการทางอาหาร
แต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  จะขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดตามรายการดังกล่าวหรือไม่ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบ   โปรดยกมือ  
ที่ประชุมฯ  - เห็นชอบ ๘ เสียง  
 
ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ  
ที่ประชุมฯ  - ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี-  

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมสภาฯ มีมติ เห็นชอบ ๘  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติเรื่อง  ขอรับความเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕    ประจ าปี  พ.ศ.
๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ   -ญัตติ ขอรับความเห็นชอบ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  
 -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ  

นายกเทศมนตรีฯ  - ในปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านกลาง  มียอดเงินสะสมคงเหลือท้ังสิ้น  ๖,๓๕๘,๖๘๓.๑๑.-  บาท  (หก
ล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์ -) หากจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้  
จ านวน ๒๖ รายการ  เป็นจ านวน  ๕,๙๖๘,๐๐๗.๙๐.บาท (-ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดบาท
เก้าสิบสตางค์-)  จะมียอดเงินสะสมคงเหลือ  ๓๙๐,๖๗๕.๒๑-บาท  (-สามแสนเก้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบ
ห้าบาทยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-)    

-๗- 



เนื่องจากมีโครงการ ดังกล่าว จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เพ่ือบริการชุมชนสังคม ซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ซึ่งหากจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  และยังมียอดเงินสะสมเหลือ
เพียงพอที่จะใช้จ่ายในกรณีเกิดสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่างๆ  ดังนั้นจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้ง
ที่ ๓ /๒๕๕๕ จ านวน ๒๖ รายการ  ดังนี้ 

ที ่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงาน 

๑ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
    

 กองช่าง 

  ๙๖.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๓๘๔.๐๐  ตารางเมตร  ๑๕๙,๐๐๐.๐๐   

  สถานท่ีด าเนินการบริเวณสามแยกหอพักบัญญัต ิหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีค า     

  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 
     

๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย ์OTOP ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐  เมตร   ๔๒๐,๐๐๐.๐๐  กองช่าง 

  ยาว ๒๑.๐๐ เมตร เพื่อใช้เป็นห้องสมุดประชาชนต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านข้ีเหล็ก     

  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 
     

๓ โครงการจ้างเหมาซ่อมเสริมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยการเสริมหินคลุก     ๗๙,๐๐๐.๐๐    กองช่าง  

  

หนา ๐.๒๐  เมตร ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕  เมตร ยาว ๒๐.๐๐  
เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๔๐.๐๐  ตารางเมตร จ านวน 1 จุด สถานท่ีด าเนินการบริเวณ     

  สามแยกทางเข้าหมู่บ้านร่องส้าว หมู่ 7 บ้านร่องส้าว  (ตามรายละเอียดแบบแปลน     

  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)   
   

  
  

๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย  ๐.๓๐ เมตร    ๖๖,๐๐๐.๐๐   กองช่าง 

  ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐  เมตร  สถานท่ีบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่บ้าน     

  คุณจันทร์ด ี มาผาบ  ถึง  บ้านคุณกองค า สายแจ ้ หมู่ที่  ๘ บ้านแม่ยาก     

  (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)     

๕ 
โครงการก่อสร้างซุ้มพร้อมประตูทางข้ามล าเหมืองแม่ตีบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   กองช่าง 

  

หมู่ที่ ๙  บ้านกลาง  (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 

     

๖ โครงการก่อสร้างเวทีจัดงานพิธี เป็นพื้นเวทีเหล็ก จ านวน ๑๒ แผ่น พร้อมฉากหลังเวท ี    ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

  
หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 
     

๗ โครงการปรับปรุงประตูอาคารเรียน ๔ ช้ัน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  ๑๗๕,๐๐๐.๐๐   กองช่าง 

  

หมู่ที่ ๙  บ้านกลาง  (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 
 
     

๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล    ๒๒๕,๐๐๐.๐๐  กองช่าง 

  หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง  (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)     



๙ โครงการวางท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๔๕.๐๐  เมตร    ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

  
หมู่ที่ ๑๐ บ้านประตูโขง (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 
     

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนต าบลบ้านกลาง  ให้เป็น   ๖๐๐,๐๐๐.๐๐  กองช่าง 

  
ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอชัย  

    

  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

    
 

  
 

๑๑ 
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ า มีระบบโอนโซน ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ครอบคลุมพื้นที่ ๖๐ ตาราง
เมตร  จ านวน ๔ ตัว ราคารวมตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)     ๙๙,๐๐๐.๐๐  กองช่าง 

  
เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
     

๑๒ ค่าจัดซื้อเต๊นท์ ขนาด ๔.๐๐*๘.๐๐ เมตร   จ านวน  ๑๒  หลังๆ  ละ  ๑๘,๐๐๐ บาท    ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

  
(ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
     

๑๓ ค่าจัดซื้อรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก ขนาด ๑,๔๐๐  ซีซี.  เครื่องยนต์ดีเซล     ๓๖๐,๐๐๐.๐๐  กองช่าง 

  จ านวน 1 คัน (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้การบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง      

  อุปกรณ์สนามต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของเทศบาล และการให้บริการประชาชน     

๑๔ 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ จ านวน ๕  เครื่องราคาเครื่องละ 
๙,๐๐๐.๐๐  บาท  (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน ์      ๔๕,๐๐๐.๐๐  กองช่าง  

  
และการบริการชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    
  

   
๑๕ เครื่องตัดหญ้า ๔ ล้อ แบบสนาม ไม่ต่ ากว่า ๕  แรงม้า จ านวน ๑  เครื่อง      ๑๖,๕๐๐.๐๐  กองช่าง  

   (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน ์     

  
 และการบริการชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    

๑๖ เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพิ่มเติม     ๓๒,๓๐๗.๙๐  กองคลัง 

  
จ านวน  ๓๒,๓๐๗.๙๐  บาท  ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์

    

๑๗ ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป ๒๕๐๐ ซีซี    จ านวน ๑  คัน   ๗๘๗,๐๐๐.๐๐  
กองวิชาการ
และแผนงาน 

  

ราคา  ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)์ เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและ การบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ     

  
เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน 

    

๑๘ 

 

 

 

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อการประชาสัมพันธุ์  จ านวน ๑ ชุด 
ประกอบด้วย (๑) วิทยุติดรถยนต์ แบบรองรับ CD/MP3 จ านวน ๑ ตัว   (๒) เครื่องขยาย
เสียงก าลังขับไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ วัตต์ ๑๒ โวลท์ จ านวน ๑ ตัว   (๓) ล าโพงฮอร์นแบบ๔ใส้ 
ขนาดใหญ่พร้อมขาจับยึด จ านวน ๒ ตัว ราคารวม ๓๕,๐๐๐  บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
เพื่อใช้ในการออกให้บริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลแก่ประชาชน  
 

๓๕,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 
 
 
 

๑๙ ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้ในการติดต่อ      ๑๐,๐๐๐.๐๐  ส านักปลัด 

  
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  

  
เทศบาล 



 

 

 

 

 

๒๐ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) จ านวน ๑  เครื่อง      ๔๒,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด 

  
(ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้ในการน าเสนอผลงานกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลให ้

  
เทศบาล 

  
หน่วยงานราชการ กลุ่ม องค์กรชุมชน และประชาชนได้รับทราบ 

    

๒๑ ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)     ๑๒,๐๐๐.๐๐  ส านักปลัด 

  
เพื่อใช้ในการถ่ายภาพน่ิงของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
   

เทศบาล 

๒๒ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (printer) จ านวน  ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)       ๕,๐๐๐.๐๐  ส านักปลัด 

  
เพื่อใช้ในงานธุรการงานเอกสารต่างๆ ของเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก 

  
เทศบาล 

  
ให้แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 

    

๒๓ ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต ์ จ านวน ๒๐ เครื่องๆละ    ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด 

  
๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งการและติดต่อประสานงาน 

  
เทศบาล 

  
ในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

    

๒๔ ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์เครื่องยนต ์๒จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒ แรงม้า       ๒๙,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด 

  
พร้อมแผ่นบังคับโซ่ ขนาด  ๑๒  นิ้ว จ านวน ๒ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)  

  
เทศบาล 

  
เพื่อใช้ในการตัดกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามและปลอดภัย 

    

๒๕ 
 
 
 
 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมวางระบบติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เครื่อง 

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ

ภายในหน่วยงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ เครื่อง และกอง

การศึกษา    จ านวน ๑ เครื่อง 

๘๕,๒๐๐.๐๐ 
 
 
 

 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
 

๒๖ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด  ๖ ตัน ๖ ล้อ  จ านวน ๑ คัน ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
กอง

สาธารณสุข 

  
 (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้ในภารกิจด้านการรักษาความสะอาด ท่ีเป็นอ านาจ 

  

และ
สิ่งแวดล้อม 

  
หน้าท่ีของเทศบาล 

    

    

 
                                     รวม           ๒๖         โครงการ ๕,๙๖๘,๐๐๗.๙๐ 

 

    



           -๑๐- 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบรายละเอียดรายการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  จ านวน 
๒๖ โครงการ มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่  

สท.ชาตรี สุริยจักร์ -จากการตรวจสอบรายละเอียด รายการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งมีมากถึง ๒๖ โครงการ อยาก  
สท.เขต ๒ ให้มีการแยกทีละรายการและลงมติ และไม่เห็นด้วยกับ รายการที่ ๖  เนื่องจากพ้ืนที่เวทีที่สร้างด้วย

แผ่นเหล็ก หากมีไฟรั่วจะท าให้เกิดอันตรายได้ รายการที่ ๑๒   จากนโยบายยกเลิกการบริการกาง
เต้นท์ในงานต่างๆ ท าให้ไม่สะดวก เสนอให้น าเต้นท์กลับมาท่ีเทศบาล และใช้นโยบายการเต้นท์ให้
ประชาชน  รายการที่ ๑๔ เครื่องตัดหญ้าที่ซื้อเพ่ิมอีก ๕ เครื่อง ของเดิม ๓ เครื่อง รวม ๘ เครื่อง อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ระหว่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับ ส านักปลัดเทศบาล  

นายกเทศมนตรีฯ  -การท าเวทีเหล็ก หากท าให้ดีจะไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอน  
-เต้นท์ที่แจกให้แต้ละหมู่บ้านนั้น ไม่เอาคืน เนื่องจากช่วงวันหยุดราชการ จะไม่บริการกางเต้นท์ให้  
การซื้อเพ่ิม ๑๒ หลังจะเก็บไว้ที่เทศบาล 
-เครื่องตัดหญ้า จะแบ่งให้อยู่ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กับ  
ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งแยกความรับผิดชอบอย่างชัดเจน หากติดต่อขอใช้บริการได้ทั้ง ๒ หน่วยงาน 

สท.มนตรี  สามารถ -ขอให้อธิบายเกี่ยวกับ ราคาตามท้องตลาด กับ ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งต่างกันมาก  
สท.เขต ๑ 

นายกเทศมนตรีฯ  -การตั้งงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ให้อยู่ในวงเงินที่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ หากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือ
ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถตั้งราคาตามท้องตลาดได้  

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบ   โปรดยกมือ  

ที่ประชุมฯ  - เห็นชอบ ๙ เสียง  
 
ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ  
ที่ประชุมฯ  - ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี-  

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมสภาฯ มีมติ เห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติเรื่อง  ขอรับความเห็นชอบ กรณีกู้เงิน วงเงิน ๕๐ ล้านบาท 

ประธานสภาฯ  ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบ กรณีกู้เงิน วงเงิน ๕๐ ล้านบาท  
   -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด  

หลักการและเหตุผล 
ด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล มีนโยบายที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน   วงเงิน  ๕๐  ล้านบาท 

(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการจัดซื้อท่ีดิน และปรับพ้ืนที่พร้อมก่อสร้างรั้ว เพื่อใช้ส าหรับก่อสร้าง
สนามกีฬาขนาดใหญ่ประจ าต าบล และใช้ลงทุนก่อสร้างงานโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  



 -๑๑- 

จึงขอสรุปหลักเกณฑ์แนวทางในการด าเนินงาน ในการขอกู้เงิน ดังนี้ 
๑. การขอกู้เงิน : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ให้ความเห็นชอบให้เทศบาลกู้เงิน ภายใต้กรอบวงเงินไม่
เกิน ๕๐ ล้านบาท 
๒. การขอกู้เงิน : ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงิน 

   ๓. โครงการที่จะกู้เงินจะต้องเป็นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้  
๓.๑ เป็นโครงการที่เป็นอ านาจหน้าที่ ซึ่งจะต้องไม่สนับสนุนหรือด าเนินการในภารกิจของ
หน่วยงานอื่น 
๓.๒ เป็นโครงการที่ท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ควรเป็นโครงการศึกษาวิจัย ศึกษาดู
งาน หรือการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยส่วนรวม 
๓.๓ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ใช่โครงการที่เกิดจากการปรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
๓.๔ เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้ผลกระทบต่อชุมชน แต่หากมีผลกระทบต่อชุมชน จะต้องให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น และมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

   ๔. ความสามารถด้านการคลัง ประกอบด้วย  
    ๔.๑ ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ย้อนหลัง ๓ ปี 
    ๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ที่คาดการณ์ในอนาคตไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
    ๔.๓ แผนการช าระภาษี (ช าระหนี้ ๑๐ ปี)  
    ๔.๔ ระยะเวลาการช าระหนี้ จะต้องไม่เกิน ๑๐ ปี 

๔.๕ มีจ านวนเงินสะสมที่เหมาะสม เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายเงินในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิด
เหตุสาธารณภัย ควรจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิทธิประโยชน์ของพนักงานฯ ที่ควรจะได้รับ
และเพียงพอ ส าหรับเงินทุนหมุนเวียนตามระเบียบฯ 

    ๔.๖ ยอดหนี้ที่ต้องช าระไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของงบประมาณ (เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี)  
   ๕. ผลตอบแทนที่ได้รับหรือความคุ้มค่าของการกู้เงิน  
   ๖. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาหรือการบริหารงาน  

   ทั้งนี้ การขอกู้เงินของเทศบาลต าบลบ้านกลาง เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ดังนี้ 
   ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๗๑๕ วงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
   เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอกู้เงินของ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา  

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๖๒๙ วงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
เรื่อง การมอบอ านาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยากู้เงิน 

   การด าเนินการ 
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านกลางมีศักยภาพเพียงพอต่อการช าระหนี้

ในวงเงินที่ขอกู้เงิน จ านวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อน าเงินจ านวนดังกล่าวไปด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดซื้อท่ีดิน ในวงเงิน ๓๕ ล้านบาท   
๒. ปรับพื้นที่ ในวงเงิน ๑๕ ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรับก่อสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ประจ า 
ต าบล ซึ่งประกอบด้วย สนามกีฬาขนาดมาตรฐาน อาคารยิมเนเซียม ต่างๆ ตามมาตรฐาน ฯลฯ 
 
 
 



-๑๒- 
จึงขอน าเสนอให้สภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงิน  

วงเงิน ๕๐ ล้านบาท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบลในภาพรวม และสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในด้านการกีฬาต่อไป 

ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  

สท.ชาตรี  สุริยะจักร -ตามนโยบายการก่อสร้างสนามกีฬากลางของเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีคนใกล้ชิดกับผู้บริหารฯ  
สท.เขต ๒ รู้ถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ มีการเตรียมพ้ืนที่ในการเสนอขายซึ่งการสอบถามจากผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้รับ

ความเห็นชอบ เสนอให้มีการท าประชาพิจารณ์กับประชาชนในต าบลบ้านกลางว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่  

เลขานุการสภาฯ -นโยบายการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ประจ าต าบลบ้านกลาง เป็นนโยบายที่ดีเห็นชอบด้วยใน
หลักการ แต่ช่วงระยะเวลาที่ทีมบริหาร เข้ามาท างานเพียง ๔ เดือน การอนุมัติโครงการต่างๆ ที่ผ่าน
มายังไม่สามารถด าเนินการเป็นรูปธรรม การขออนุมัติขอกู้เงินวงเงิน ๕๐ ล้านบาท อาจจะยังไม่
เหมาะสม ควรมีการท าประชาพิจารณ์ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง ๓ ปี 
และรายละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์ รายรับ-รายจ่าย ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อประกอบการ
พิจารณา ซึ่งหากมีการกู้เงินในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท จะต้องช าระหนี้คืนภายในระยะเวลาเพียง ๑๐ ปี 
เท่านั้นเกรงว่าจะกระทบต่อฐานะทางการเงินของเทศบาล 

นายกเทศมนตรีฯ -ขอถอนญัตติ  
 -ทางฝ่ายบริหารฯ ขอรับข้อเสนอจากที่ประชุมสภาฯ ในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ  

ประชาชนต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ   -สมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องอ่ืนที่จะชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ 

สท.ชาตรี สุริยะจักร -เรื่องการกางเต้นท์ในงานศพ ประชาชนฝากขอบคุณมายังเทศบาลและอยากให้ทบทวนให้มีการ  
สท.เขต ๒  ช่วยเหลือในการกางเต้นท์ทุกๆ งานเหมือนเดิม  

-เรื่องการแจกถุงขยะฟรี ตามนโยบาย ๔ ถุง/เดือน เดือนแรกสามารถจ่ายให้ ๔ ถุง  พอเดือนที่ ๒-๓   
 ได้เพียง ๒ ถุง/เดือน และเดือนที่ ๔ ได้รับถุงขยะขนาดเล็กลง ซึ่งบางคนเอาไปใช้เพื่อจุดประสงค์อ่ืน  
 และซื้อถุงขยะขนาดใหญ่ ไปใช้แทน  

-เสนอให้ยกเลิกการแจกถุงขยะฟรี แต่ให้แจกถังขยะ  

นายกเทศมนตรีฯ -เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของถุงขยะที่แจกฟรี เนื่องจากถุงขยะขนาดเดิมใช้ระยะเวลาในการ
บรรจุขยะตามครัวเรือนนานเกินไป ท าให้เกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นล าบากต่อการเก็บ การใช้ถุง
ขนาดเล็กท าให้เก็บขยะบรรจุได้เร็วขึ้น ลดปัญหาการเน่าเสีย การเกิดกลิ่นเหม็นและสะดวกต่อการ
เก็บขยะของคนงานเทศบาล 

สท.วรศักดิ์  สามารถ -จากการเข้าไปดูงานที่ อบจ.เชียงใหม่ มีรถดูดตะกอนจากรางระบายน้ า ขนาดใหญ่ไว้บริการให้  
สท.เขต ๑  ประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้เช่า เพื่อใช้ในการท าความสะอาดรางระบายน้ าได้  

นายกเทศมนตรีฯ  -เคยขอความร่วมมือกับ อบจ.เชียงใหม่ ไปแล้ว แต่ต้องรอคิวซึ่งช้ามาก  

 



-๑๓- 

 
จ.ส.อ.ธีระศักดิ์ -   -ไฟกิ่งสาธารณะในหมู่บ้านนิคมเพลส หมู่ที่ ๖ ไม่เพียงพอ  
อุปะละสกุล สท.เขต๒  -การเข้าติดตามงานในหมู่บ้านต่างๆ หากมีการเจาะถนน เพ่ือวางท่อระบายน้ า ไม่สามารถท าได้ 

เนื่องจากเครื่องขุดเจาะคอนกรีตของเทศบาลเสีย สั่งซ่อมยังไม่แล้วเสร็จซึ่งท าให้เกิดปัญหามาก  

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านอ่ืนมีขอเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ
ในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลาเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 

ลงชื่อ    ณรงค์ชัย  ไชยนวล      ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
(นายณรงค์ชัย  ไชยนวล) 

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 
 
ลงชื่อ   สมศักดิ์  มณีเหล็ก       ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

                             (นายสมศักดิ์  มณีเหล็ก) 
             ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
จึงขอน าเสนอให้สภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงิน  

วงเงิน ๕๐ ล้านบาท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบลในภาพรวม และสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในด้านการกีฬาต่อไป 

ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  

สท.ชาตรี  สุริยะจักร -ตามนโยบายการก่อสร้างสนามกีฬากลางของเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีคนใกล้ชิดกับผู้บริหารฯ  
สท.เขต ๒ รู้ถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ มีการเตรียมพ้ืนที่ในการเสนอขายซึ่งการสอบถามจากผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้รับ

ความเห็นชอบ เสนอให้มีการท าประชาพิจารณ์กับประชาชนในต าบลบ้านกลางว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่  

เลขานุการสภาฯ -นโยบายการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ประจ าต าบลบ้านกลาง เป็นนโยบายที่ดีเห็นชอบด้วยใน
หลักการ แต่ช่วงระยะเวลาที่ทีมบริหาร เข้ามาท างานเพียง ๔ เดือน การอนุมัติโครงการต่างๆ ที่ผ่าน
มายังไม่สามารถด าเนินการเป็นรูปธรรม การขออนุมัติขอกู้เงินวงเงิน ๕๐ ล้านบาท อาจจะยังไม่
เหมาะสม ควรมีการท าประชาพิจารณ์ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง ๓ ปี 
และรายละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์ รายรับ-รายจ่าย ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อประกอบการ
พิจารณา ซึ่งหากมีการกู้เงินในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท จะต้องช าระหนี้คืนภายในระยะเวลาเพียง ๑๐ ปี 
เท่านั้นเกรงว่าจะกระทบต่อฐานะทางการเงินของเทศบาล 

นายกเทศมนตรีฯ -ขอถอนญัตติ  
 -ทางฝ่ายบริหารฯ ขอรับข้อเสนอจากที่ประชุมสภาฯ ในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ  

ประชาชน เพ่ือจะได้น าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบในครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ   -สมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องอ่ืนที่จะชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ 

สท.ชาตรี สุริยะจักร -เรื่องการกางเต้นท์ในงานศพ ประชาชนฝากขอบคุณมายังเทศบาลและอยากให้ทบทวนให้มีการ  
สท.เขต ๒  ช่วยเหลือในการกางเต้นท์ทุกๆ งานเหมือนเดิม  

-เรื่องการแจกถุงขยะฟรี ตามนโยบาย ๔ ถุง/เดือน เดือนแรกสามารถจ่ายให้ ๔ ถุง  พอเดือนที่ ๒-๓   
 ได้เพียง ๒ ถุง/เดือน และเดือนที่ ๔ ได้รับถุงขยะขนาดเล็กลง ซึ่งบางคนเอาไปใช้เพื่อจุดประสงค์อ่ืน  
 และซื้อถุงขยะขนาดใหญ่ ไปใช้แทน  

-เสนอให้ยกเลิกการแจกถุงขยะฟรี แต่ให้แจกถังขยะ  

นายกเทศมนตรีฯ -เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของถุงขยะที่แจกฟรี เนื่องจากถุงขยะขนาดเดิมใช้ระยะเวลาในการ
บรรจุขยะตามครัวเรือนนานเกินไป ท าให้เกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นล าบากต่อการเก็บ การใช้ถุง
ขนาดเล็กท าให้เก็บขยะบรรจุได้เร็วขึ้น ลดปัญหาการเน่าเสีย การเกิดกลิ่นเหม็นและสะดวกต่อการ
เก็บขยะของคนงานเทศบาล 

สท.วรศักดิ์  สามารถ -จากการเข้าไปดูงานที่ อบจ.เชียงใหม่ มีรถดูดตะกอนจากรางระบายน้ า ขนาดใหญ่ไว้บริการให้  
สท.เขต ๑  ประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้เช่า เพื่อใช้ในการท าความสะอาดรางระบายน้ าได้  

นายกเทศมนตรีฯ  -เคยขอความร่วมมือกับ อบจ.เชียงใหม่ ไปแล้ว แต่ต้องรอคิวซึ่งช้ามาก  

 



 
      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


