
 
 

ส ำเนำรำยกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 

วันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 

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

ผู้มำประชุม มีรำยช่ือ ดังนี้ 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 จ.ส.อ.ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล 
2 นายสนชัย  พรมสนธิ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สนชัย  พรมสนธ ิ
3 นายมนตรี  สามารถ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง มนตรี  สามารถ 
4 นายธียศ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธียศ  สามารถ 
5 นางพิกุล  ชมพู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พิกุล  ชมพู 
6 นายบุญทรง  วงค์ต๋อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญทรง  วงค์ต๋อ 
7 นายทวีป  พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทวีป  พรมกลาง 
8 นายชาตรี  สุริยจักร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชาตรี  สุริยจักร์ 
9 นายณรงค์ชัย  ไชยนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ณรงค์ชัย  ไชยนวล 

10 นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชัยวุฒิ  เงินชุ่ม 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
 - ไม่มี - 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม มีรำยชื่อ ดังนี้                              
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

อภิชาติ เทพชา 

2 นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ 
3 นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รณิดา  เกตุเต็ม 
4 นางวาสนา ธรรมโคร่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา ธรรมโคร่ง 
5 นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง 
6 นางรัตนา  ปรีชานุกูล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  

รก. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รัตนา  ปรีชานุกูล 

7 นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ประจญ ปัญโญใหญ่ 

8 นายด ารงค์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
รก. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ด ารงค์ บุญกลาง 

                                     
/ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)... 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

9 นายนพดล แก้วกาศ หัวหน้างานนิติการ นพดล แก้วกาศ 
10 นางสาวจิรประภา มณีขัติย์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ จิรประภา มณีขัติย์ 
11 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 
12 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ 
13 นายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สุริยา แก้วสว่าง 
14 นายทรงกลด ณ ล าพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด ณ ล าพูน 
15 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ วไลพร  ไชยมงคล 
16 นางสาวณฐัชฎาพร อ่องวลิาศ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ 
17 นายพงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ 
18 นายวรพงษ์ สุธรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วรพงษ์ สุธรรม 
19 นางสุณี สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี สุยะเหล็ก 
20 ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ เทตินน  า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พิไลวรรณ เทตินน  า 

 

เริ่มประชุม เวลำ  10.19 น. 
 

ประธานสภาฯ       บัดนี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว และเลขานุการ
สภาเทศบาลบ้านกลาง ได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม มีผู้มาประชุม จ านวน 10 คน     
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓)         
พ.ศ. ๒๕๕๒  

กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี  

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 

ประธานสภาฯ  - ไม่มี- 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 
   พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561  
 

ประธานสภาฯ   การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
   พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  
 - ในวาระนี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ว่ามีข้อผิดพลาด 

   ต้องแก้ไขหรือไม่ 
   - มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 
 

 
 

/ที่ประชุมสภาฯ... 
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ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด พบข้อผิดพลาด 
 

ประธานสภาฯ  - หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
 ต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
 โดยไม่มีกำรแก้ไข 

 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเพื่อทรำบ 
 เรื่องที่ 1 ญัตติเรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำงในรอบปี   
 พ.ศ. 2561 
 

ประธานสภาฯ ญัตติเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางในรอบปี พ.ศ. 2561 
- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ  

 

นายอภิชาติ เทพชา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
ปลัดเทศบาล  มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจ าทุกปี ข้าพเจ้า นายอภิชาติ เทพชา ได้โอน
นายกเทศมนตรี  เข้ามารับต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ตั งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
ต าบลบ้านกลาง  และได้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง ในขณะที่ต าแหน่งผู้บริหารเทศบาลว่างลง 
   และในโอกาสนี  ข้าพเจ้าขอรายงานการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ในรอบปี 
   พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลบ้านกลางได้มุ่งเน้นการบริหารการพัฒนา
   ต าบลบ้านกลาง โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
   เป็นไปตามระเบียบกฎหมายตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
   และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
   ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ จนประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยสามารถ
   สรุปผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ ดังต่อไปนี  
           1. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรประชำชน 
              มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสโดยใช้หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้ประชาชนที่มาติดต่องานหรือขอรับบริการจากเทศบาล ได้รับความพึงพอใจ สะดวกรวดเร็ว 
   และถูกต้อง อาทิ โครงการเทศบาลต าบลบ้านกลางพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่
   ให้บริการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นเงิน 31,152.- บาท การปรับปรุงกระบวนงานลดขั นตอน
   การปฏิบัติงาน การจัดท าคู่มือแนะน าประชาชน ในการติดต่อราชการเทศบาล เพ่ือเป็นการสร้าง
   ความเข้าใจและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาติดต่องานราชการ การบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   รับปรึกษาปัญหากฎหมาย เว็บไซต์ รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
   และศูนย์ด ารงธรรมของเทศบาล เป็นต้น 
    2. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
     มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาต าบลบ้านกลางให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด 
   เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในต าบล โดย 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา     1) พัฒนาต าบลร่วมกับองค์กรอ่ืน ให้ปลอดมลภาวะจากอุตสาหกรรม โดยเทศบาล
ปลัดเทศบาล  ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ธงขาวดาวเขียว) 
ปฏิบัติหน้าที่  และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  
นายกเทศมนตรี       2) อนุเคราะห์วิทยากรส าหรับฝึกอบรม และซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ต าบลบ้านกลาง  และสารเคมีรั่วไหล ให้แก่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

      3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในต าบลบ้านกลางให้อยู่ดี กินดีและมีสุข 
   อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการออม การให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น 

      4) พัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาการเรียนรู้จากสถานศึกษา
   ทีด่ี มีคุณภาพ อาทิ การสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือปรับปรุงสถานศึกษา 
   และจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
   และเยาวชน การให้บริการห้องสมุดประชาชนต าบลบ้านกลาง เป็นต้น 

      5) สนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน  าส าหรับ
   ท าการเกษตรตลอดฤดูกาล ส่งเสริมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  

      6) สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื นบ้าน อาทิ ประเพณีสงกรานต์ 
   รดน  าด าหัวผู้สูงอายุ พิธีถวายเทียนพรรษา พิธีสรงน  าพระเจ้าทองทิพย์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

      7) ด าเนินการแก้ไขปัญหาน  าหลากในฤดูฝน ในพื นที่ลุ่มทุกหมู่บ้านที่ประสบปัญหา 
   โดยการเร่งระบายน  าและด าเนินโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  

      8) ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในต าบล รวม 
   8 โครงการ รวมเป็นเงิน 12,600,000.- บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาด
   เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

      9) ด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน  า/วางท่อ ภายในต าบล รวม 3 โครงการ 
   รวมเป็นเงิน 2,349,522.- บาท จากการจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
             3. นโยบำยด้ำนสังคม  

   มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม ประชาชน
   มีสุขภาพที่สมบูรณแ์ข็งแรง การให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ การพัฒนาด้านการศึกษา 
   การอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงาม การส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม รวมไปถึงการส่งเสริม
   ด้านการกีฬา จ าแนกได้ ดังนี      
       3.1 ด้ำนสำธำรณสุข 
       ๑) ด าเนินโครงการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข สุขาภิบาล การป้องกันและควบคุมโรค 
   อาทิ โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร               
   ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เป็นเงิน 39 ,930.- บาท โครงการป้องกันและควบคุม               
   โรคไข้เลือดออก เป็นเงิน 68,272.60.- บาท เป็นต้น 
       2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ น            
   ยาเสพติด เป็นเงิน 29,000.- บาท  
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นายอภิชาติ เทพชา       3) ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพน  าประปาและแหล่งน  าธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุน 
ปลัดเทศบาล  การบริหารจัดการน  าประปา ให้สะอาด โดยการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน  า ร่วมกับ ส านักงาน
ปฏิบัติหน้าที่  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
นายกเทศมนตรี              4) ด าเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม             
ต าบลบ้านกลาง  ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมต าบลบ้านกลาง 
   เป็นเงิน 40,000.- บาท 

     5) ด าเนินการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมถอดบทเรียน เพ่ือป้องกัน
   การเกิดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการกิน การออกก าลังกาย การส่งเสริม
   การปลูกผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ และเพ่ือให้ค าแนะน า ปรึกษา การกระตุ้นจิตส านึก
   ให้แก่ญาติ และการเสริมสร้างก าลังใจ ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพ
   ผู้สูงอายุและผู้พิการ ต าบลบ้านกลาง 
       3.2 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

      มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ และส่งเสริมป้องกันการเกิด
   มลภาวะต่างๆ พร้อมให้พื นที่เป็นเมืองน่าอยู่ โดย 

       1) ด าเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
   ร่วมกัน ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ เป็นต้น 

       2) ด าเนินโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 25,000 บาท และการจัดทีมงาน
   ท าความสะอาดถนน - ตัดหญ้าภายในต าบล 

       ๓) ด าเนินโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในล าน  า บริเวณล าน  าในเขต 
   ต าบลบ้านกลาง  

     3.3 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ กีฬำและวัฒนธรรม 
       3.3.1 ด้ำนกำรศึกษำ 
       มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ โดย 
       1) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านกลาง และโรงเรียนเทศบาล 1  
   บ้านกลาง ให้มีวิชาการเป็นเลิศ คู่คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนชั นน าทั่วไป 
   โดยจัดงบประมาณสนับสนุนทั งในส่วนของโครงการพัฒนาและค่าบริหารจัดการสถานศึกษา  

   2) ด าเนินงานและพัฒนาศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) เพ่ือให้การดูแลและเสริมสร้าง
   พัฒนาการของเด็กเล็กช่วงอายุ 3 เดือน ถึง 2 ขวบ เป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรหลาน
   ของประชาชน และจัดสถานที่ ให้มีความ ปลอดภัย เหมาะสมแก่เด็กเล็ก  
       3) สนับสนุนงบประมาณให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้รับอาหารกลางวัน
   และอาหารเสริม (นม) อย่างครบถ้วน รวมเป็นเงิน 1,750,092.40.- บาท 
       4) ด าเนินโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ
   เป็นเงิน 39,600.- บาท 
          5) ด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เป็นเงิน 
   9,022,607.91.- บาท 
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นายอภิชาติ เทพชา       6) ด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 59,831.- บาท 
ปลัดเทศบาล      7) ด าเนินโครงการส่งเสริมความประพฤติเด็กนักเรียน โครงการแข่งขันคนเก่ง
ปฏิบัติหน้าที่  ในโรงเรียนท้องถิ่น รวมเป็นเงิน 13,852.- บาท 
นายกเทศมนตรี      8) ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยการส่งเสริม
ต าบลบ้านกลาง  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื นที่ต าบลบ้านกลาง ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ 
   ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีคุณค่า  
   สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เป็นเงิน 237,220.- บาท 

   3.3.2 ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี  
      สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

   ที่เก่าแก่ควรอนุรักษ์ 
    อาทิ โครงการวันส าคัญทางศาสนา โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการสืบสาน

   ประเพณีสงกรานต์ โครงการสืบสานประเพณีประจ าต าบลบ้านกลาง รวมถึงการจัดงานวันส าคัญ
   ของชาติ อาทิ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม กิจกรรม
   แสดงความจงรักภักดี และน้อมล าลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น 

       3.3.3 ด้ำนกำรกีฬำ 
     ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา อาทิ โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล 1          

   บ้านกลาง เป็นเงิน 30,000.- บาท โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อปท. 
   เป็นเงิน 19,980.- บาท  

    3.4 ด้ำนสวัสดิกำรและสังคม 
       มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคนในต าบลให้อยู่ในสังคม และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเสมอ โดย 

     สนับสนุนงบประมาณ มอบเบี ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื อ โดยจ่าย
   จากเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบประมาณของเทศบาลเอง           
   รวมเป็นเงิน 13,657,200.- บาท โดยการบริการลงทะเบียนรับเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยรับ
   ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี การบริการรับลงทะเบียน รับเบี ย
   ยังชีพผู้พิการ ผู้ติดเชื อเอดส์ โดยรับลงทะเบียนทุกเดือน การรับบริการลงทะเบียนเกษตรกร
   ผู้ท านา โดยรับลงทะเบียนช่วงเดือน มีนาคม ถึงเมษายนของทุกปี 

     เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านกลาง เพื่อให้สมาชิกได้รับสวัสดิการ
   พื นฐาน ได้แก่ สวัสดิการคลอดบุตร ด้านการศึกษา ด้านการบวช ด้านการเกณฑ์ทหาร    
   การท าบุญขึ นบ้านใหม ่การแต่งงานครั งแรก ด้านการเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ด้านการเสียชีวิต 
   รวมเป็นเงิน 200,000.- บาท  
     การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัว
   มีฐานะยากจนในพื นที่ต าบลบ้านกลาง ได้แก่ การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ การช่วยเหลือ ซ่อมแซม
   ปรับสภาพที่อยู่อาศัย โดยสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเทศบาล
   ต าบลบ้านกลาง 
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นายอภิชาติ เทพชา    4. นโยบำยด้ำนกำรเกษตร 
ปลัดเทศบาล      1) มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรในต าบลให้ได้ผลและยั่งยืน อาทิ
ปฏิบัติหน้าที่  การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เป็นต้น 
นายกเทศมนตรี      2) การจัดหาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร ได้จัดท าการขุดลอกล าน  าสายส าคัญในพื นที่
ต าบลบ้านกลาง  ต าบลบ้านกลาง อาทิ ล าน  าแม่ยาก ล าน  าร่องส้าว ล าน  าแม่ตีบ เพ่ือระบายน  าในฤดูฝน และเก็บกักน  า
   ไว้ใช้ในฤดูแล้ง  
       ๓) ส่งเสริมกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร
   ผู้ท านาในราคาถูก การส่งเสริมศูนย์ผลิตพันธ์ข้าวให้กับเกษตรกรในพื นที่ ส่งเสริมการแปรรูป
   ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารบรรจุถุงเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตข้าวของเกษตรกรในพื นที่ ได้แก่ ข้าวเหนียว 
   ข้าวไรซ์เบอร์รี่บรรจุถุงสุญญากาศ เป็นต้น 
    5. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
       1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลให้มีงาน มีรายได้ มีอาชีพ
   ที่มั่นคง และยั่งยืน เช่น การจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี    
   ในโรงเรียนมัชฌิมาลัย เป็นต้น 
       ๒) สนับสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ สนับสนุนการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
   สินค้า รวมถึงการขยายเครือข่ายตลาดและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป็นต้น 
       ๓) สนับสนุนการแปรรูปสินค้าเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า เช่น พริกลาบ น  าพริกตาแดง 
   สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ข้าวไรซ์เบอร์รี่บรรจุถุงสุญญากาศ การผลิตน  าดื่มสะอาดจ าหน่าย   
   ในชุมชนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ การผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้สักเก่า การท าพวงหรีด
   และดอกไม้จันทน์ เป็นต้น 
    6. นโยบำยด้ำนกำรเมือง 
    มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารบ้านเมือง 
   ตามหลักธรรมาภิบาล อาทิ จัดเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เป็นต้น 
    จากผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งยึดมั่นการท างาน
   เพ่ือพ่ีน้องประชาชนต าบลบ้านกลาง โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ 
   รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร ท าให้เทศบาลต าบลบ้านกลาง
   ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี พ.ศ.2561 อาทิ  

    - โล่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
   เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี 2561 ระดับภาค ในระดับดี จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม       
      - ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริม            
   การปกครองท้องถิ่น ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพ่ือรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์
   และน าไปรีไซเคิลให้ถูกวิธี น ารายได้จัดหาหนังสือและสื่อการพัฒนามอบให้ศูนย์พัฒนา   
   เด็กเล็กของ อปท. ที่ขาดแคลน 

  /นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา       - ใบประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบ
ปลัดเทศบาล  เรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ปฏิบัติหน้าที่  ประจ าปี พ.ศ. 2561  
นายกเทศมนตรี      - เกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง           
ต าบลบ้านกลาง  ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับใน        
   2 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับใบรับรองเกียรติบัตร จ านวน 2 ระบบ คือ 1) EHA 4001 ด้านการจัดการ
   ขยะทั่วไป 2) EHA 4003 ด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือมูลฝอยอันตราย 2. ระดับพื นฐาน     
   4 ระบบ คือ 1) EHA 1001 ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
   สะสมอาหาร 2) EHA 1002 ด้านสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด 3) EHA 2002 ด้านการจัดการ
   คุณภาพน  าประปา และ 4) EHA 3002 ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 

   เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีความมุ่งมั่นตั งใจที่จะทุ่มเทบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้มี
   ความต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนา
   ของเทศบาลให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   แห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะน าความสุขความเจริญมาสู่ประชาชนต าบลบ้านกลาง 
   อย่างยั่งยืน  

 

- จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางในรอบปี พ.ศ. 2561 ให้สภา    
   เทศบาลต าบลบ้านกลางทราบไว้ ณ ที่นี  
 

ที่ประชุมฯ - รับทรำบ 
 

นายมนตรี สามารถ - ขอบคุณที่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางในรอบปี พ.ศ. 2561 
สท. เขต 1  ให้ทางสภาฯ ทราบ ขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) ที่ดูแลเด็กเล็ก
   ช่วงอายุ 3 เดือน ถึง 2 ขวบ ว่าจะมีแนวทางการบริหารงานอย่างไรต่อไป 
 

นายอภิชาติ เทพชา    - เดิมศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) ได้สังกัดกองสวัสดิการสังคม และได้มีนโยบายมอบให้
ปลัดเทศบาล  กองการศึกษา ดูแล ต่อมาส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีข้อทักท้วงเรื่องการจัดตั งศูนย์เจริญวัย 
ปฏิบัติหน้าที ่  (เนอร์สเซอรี่) และทักท้วงเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรับเลี ยงเด็ก ทางเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรี บ้านกลางได้ ท าหนังสือหารือแนวทางการจัดตั งสถานรับเลี ยงเด็กของ อปท. ไปยังส านักงาน 
ต าบลบ้านกลาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน โดยมีหนังสือชี แจงแนวทางการจัดตั ง 
 เป็นสถานรับเลี ยงเด็กของรัฐ ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการแก่ประชาชน ซึ่งไม่เก็บค่าธรรมเนียม 

สามารถกระท าได้ภายใต้ พรบ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 51(2) โดยจะมีการบริหารจัดการ 
ศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) เหมือนเดิม เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบดังนั น เทศบาลต าบล
บ้านกลางจึงได้โอนย้าย ศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) กลับเข้าสู่สังกัดกองสวัสดิการสังคมตามเดิม 

 

นายประจญ ปัญโญใหญ่ - ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เด็ก 2 ขวบเป็นต้นไป แบ่งภาคบังคับเป็น 2 ส่วน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  1. ภาคบังคับ  2. ภาคพื นฐาน  เป็นไปตามกรอบ ที่ท่านปลัดอภิชาติ เทพชา ได้ชี แจง 
รก.ผอ.กองการศึกษา 

 
/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2 ญัตติเรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำของเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
 

 ญัตติเรื่อง การแต่งตั งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง เสนอชี แจง 

 ต่อที่ประชุมสภาฯ  
 

นายอภิชาติ เทพชา หลักกำรและเหตุผล 
ปลัดเทศบาล  - ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1316    
นายกเทศมนตรี  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ต าบลบ้านกลาง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา     
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดและแนวทางการแต่งตั งคณะกรรมการ
   การศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                      
   มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   แห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยให้
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการ  
   1. แต่งตั งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยประกอบด้วย 
    (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ         ประธานกรรมการ 
    (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ         รองประธานกรรมการ 
    (3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ 
    (4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เก่ียวข้อง     กรรมการ 
    (5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  กรรมการ 
    (6) ผู้ทรงคณุวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ      กรรมการ 
    (7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน     กรรมการ 
              ที่เก่ียวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) 
    (8) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา      กรรมการ/เลขานุการ 
   เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงได้ด าเนินการประกาศแต่งตั งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลฯ
   ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านกลาง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการ
   การศึกษาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ด้วยในขณะนี กรรมการในล าดับที่ 3 และล าดับที่ 8   
   ได้เกษียณอายุราชการ จึงท าให้ต าแหน่งที่เป็นสัดส่วนของคณะกรรมการว่างลง เพ่ือให้การด าเนินงาน
   ด้านการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เห็นควรด าเนินการเปลี่ยนแปลงบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการ
   แทนในต าแหน่งที่ว่าง ดังนี   

 

        - กรรมการตามข้อ 1 (3) คือ นายอภิชาติ  เทพชา       ปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
        - กรรมการตามข้อ 1 (8) คือ นายประจญ ปัญโญใหญ่   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
          รักษาราชการแทน 
          ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
                

/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา 2. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
ปลัดเทศบาล  3. ให้คณะกรรมการการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ปฏิบัติหน้าที่  การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม ประเมินผลแผนการพัฒนาการศึกษา  
นายกเทศมนตรี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี  
ต าบลบ้านกลาง       3.1 ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของเทศบาล 
        3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล 
        3.3 จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือส่งให้
     กองวิชาการและแผนงาน พิจารณาด าเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
     ของเทศบาลต่อไป 
        3.4 ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล 
    

   - จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางทราบ  
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาให้สมาชิกสภาฯ ) 

 

ที่ประชุมฯ - รับทรำบ 
 

ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 3 ญัตติเรื่อง กำรรับโอนทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 
 

 ญัตติเรื่อง การรับโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง เสนอชี แจง 

 ต่อที่ประชุมสภาฯ  
 

นายอภิชาติ เทพชา หลักกำรและเหตุผล 
ปลัดเทศบาล  - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน     
ปฏิบัติหน้าที่  หรือสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนไว้ในเขตพื นที่รับผิดชอบของ ทต.บ้านกลาง
นายกเทศมนตรี  เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชการ จัดกิจกรรมอ่ืนๆ กับประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน 
ต าบลบ้านกลาง  โดยส่วนรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการอ่ืน องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นรับโอนอาคารทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน     
   ที่อยู่ในเขตพื นที่ความรับผิดชอบและได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ตามหนังสือองค์การบริหาร   
   ส่วนจังหวัดล าพูน ที่ ลพ 51008/ว 9109 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และตามหนังสือ         
   ที่ ลพ 51008/0325 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
   ได้ตรวจสอบอาคารอเนกประสงค์ดั งกล่าวแล้ว ตามหนังสือ ที่  ลพ 53604/2306                  
   ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า มีอาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ในเขตพื นที่ความรับผิดชอบ  
   และได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว จ านวน 2 หลัง ประกอบด้วย 
 

 
 

/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา      1. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านขี เหล็ก ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
ปลัดเทศบาล  จังหวัดล าพูน ขนาด 3.50 x 7.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 
ปฏิบัติหน้าที่       2. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
นายกเทศมนตรี  จังหวัดล าพูน ขนาด 3.50 x 7.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 
ต าบลบ้านกลาง  - เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว อาจมีภาระผูกพันในการดูแลรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    

ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ส าหรับให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 

   - จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
   ที่แนบมาให้สมาชิกสภาฯ ทราบตามวาระนี ) 
 

ที่ประชุมฯ - รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 4  4.1 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 

ประธานสภาฯ   ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง เสนอชี แจง 

 ต่อที่ประชุมสภาฯ  
 

นายอภิชาติ เทพชา หลักกำรและเหตุผล 
ปลัดเทศบาล  - เนื่องจาก เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเสนอขออนุมัติจากสภา
ปฏิบัติหน้าที ่  เทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายกเทศมนตรี  ของ กองช่าง โอนมาตั งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน
ต าบลบ้านกลาง  นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิได้ตั งรายการไว้ในเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และรายการโอนเพ่ิม ประเภทวัสดุการเกษตร รวมจ านวน 2 รายการ 
   จ านวนงบประมาณทั งสิ น 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ดังต่อไปนี  
   รำยกำรที่ 1 กองช่ำง 
   ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 01. ค่าจ้างเหมาบริการ 

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 2,343,330.- บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพัน 
   สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 2,243,330.- บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสามพัน 

   สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน 
   นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
 

 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา 01. ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอก เพื่อให้ได้มำ
ปลัดเทศบาล  ซึ่งสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 100,000.- บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ เขียนแบบ 
ปฏิบัติหน้าที ่  ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มา     
นายกเทศมนตรี  ซึ่งสิ่งก่อสร้าง หรือโครงการเพ่ือการลงทุน อาทิ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซม การปรับปรุง การต่อเติม
ต าบลบ้านกลาง  การรื อถอน งานอาคาร งานทาง งานชลประทาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม เขื่อนกันตลิ่ง
   รางระบายน  า งานสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ฯลฯ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
   (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
 

   เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
    - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4
    ความหมายงานก่อสร้าง และมาตรา 87 ก าหนดให้การจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือ
    ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม
    แล้วแต่กรณี ดังนั น เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินมาตั งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ เพ่ือรองรับการจ้างดังกล่าว 
    

   รำยกำรที่ 2 กองช่ำง 
   ขอโอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน 
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
   01. ค่าบ ารุงรักษาสนามกีฬา 

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

   งบด าเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุการเกษตร จ ำนวน 100,000.- บำท  
   (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน  30,025.- บาท (สามหมื่นยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนเพ่ิม จ านวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 130,025.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

   เหตุผลและควำมจ ำเป็น   

    - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินการจัดซื อที่ดินเพ่ือก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ
    จามเทวี เทศบาลต าบลบ้านลาง และได้รับงบประมาณการก่อสร้างสนามกีฬา จ านวน 24 ล้านบาท 
    จากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงยิม อัฒจันทร์ ฯลฯ ซึ่งกองช่าง 
    ได้ตั งงบประมาณค่าวัสดุการเกษตรไว้ไม่เพียงพอต่อการดูแลพื นที่ สวนสาธารณะ ฯลฯ ในศูนย์กีฬา
    และนันทนาการจามเทวี เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงจ าเป็นต้องโอนเงินเพิ่ม   
 

- จึงใคร่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน                         
  2 รายการ เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัย สอบถาม หรืออภิปราย 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่  
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน 10 คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมือ่ครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 2 รายการ หรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัต ิ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ 10  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัต ิ -ไม่มี- 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  -ไม่มี- 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   จ านวน 2 รายการ 

ด้วยมติอนุมัติ 10 เสียง / ไม่อนุมัติ -ไม่มี- / งดออกเสียง -ไม่มี- 
 

   4.2 ญัตติเรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสำมัญ  
   ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ก าหนดว่าการประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  
แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยมีก าหนดกี่วัน ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี แจงรายละเอียด 

 

เลขานุการสภาฯ  ขั นตอนการก าหนดสมัยประชุมฯ 
๑. สมาชิกสภาฯ เสนอการก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

       - ก าหนดสมัยสามัญ จ านวน ๓ สมัยๆ ละ ๓๐ วัน และวันเริ่มประชุมและวันสิ นสุดประชุม 
๒. สมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่าน 

       - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอต่อที่ประชุม  
 

 
 
 

/ที่ประชุมสภาฯ... 
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ที่ประชุมสภาฯ  ข้าพเจ้า  นางพิกุล ชมพู สท. เขต 2 
   ขอเสนอการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ  
   สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕62 ถึงวันที ่๓0 พฤษภาคม ๒๕62  

 มีก าหนด ๓๐ วัน 
 สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕62 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562   
 มีก าหนด ๓๐ วัน 
 สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕62 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
 มีก าหนด ๓๐ วัน 

 

ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 

ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง 1. นายบุญทรง วงค์ต๋อ สท. เขต 2 
   ผู้รับรอง 2. นายธียศ สามารถ สท. เขต 1 
 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 

ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

 สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓0 พฤษภาคม ๒๕62  
 มีก าหนด ๓๐ วัน 
 สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕62 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562   
 มีก าหนด ๓๐ วัน 
 สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕62 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
 มีก าหนด ๓๐ วัน 

 

   4.3 ญัตติเรื่อง กำรก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญ  
สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 

 

ประธานสภาฯ  - ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ก าหนดว่าวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ว่าจะเริ่มเม่ือใด และมีก าหนดกี่วัน 
 

ที่ประชุมฯ  - ข้าพเจ้า  นายบุญทรง วงค์ต๋อ สท. เขต 2    
   ขอเสนอการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  

          เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ถึงวันที่ 3 มีนาคม ๒๕63 มีก าหนด ๓๐ วัน 
 

ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 

ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง 1. นางพิกุล ชมพู สท. เขต 2 
   ผู้รับรอง 2. นายชัยวุฒิ เงินชุม่ สท. เขต 2 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล 
   ต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  

เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ถึง วันที่ 3 มีนาคม ๒๕63 มีก าหนด ๓๐ วัน 
 

ระเบียบวำระท่ี 5       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - สอบถามโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม จ านวน 26 โครงการ รวมเป็นเงิน 
สท. เขต 2  13,286,000.- บาท ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั งที่ 1 
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 ฝากทางผู้บริหารติดตาม 26 โครงการ 
   มี 2 ข้อค าถาม 
     1. จ านวน 26 โครงการ จะได้รับการอนุมัตจิากผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน หรือไม ่

 2. จ านวนโครงการเร่งด่วนของหมู่บ้าน มีจ านวนประมาณ 19 โครงการ จ านวนเงิน
ประมาณ 6 ล้านกว่าบาท  กรณีไม่อนุมัติ สามารถน ามาพิจารณา จ่ายขาดเงินสะสมได้
หรือไม่ จะได้ตอบชาวบ้านได้ 

 

นายอภิชาติ เทพชา - 1. เทศบาลต าบลบ้านกลางได้ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองสะสมไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
ปลัดเทศบาล  แต่ทางจังหวัดยังไม่ได้ตอบเป็นลายลักอักษร ทางเทศบาลจะด าเนินการสอบถามไปอีกครั ง 
ปฏิบัติหน้าที ่  - 2. หากได้รับหนังสือตอบกลับจากทางจังหวัดเป็นลายลักอักษรแล้ว ทางเทศบาลจะด าเนินการ 
นายกเทศมนตรี  จัดประชุมปรึกษาหารือกับทางฝ่ายสภาฯ ต่อไป 
ต าบลบ้านกลาง 
 

นายธียศ สามารถ - สอบถามงบพัฒนาล าน  าแม่ยาก สัญญาล่วงเลยมาเป็นปี ผู้รับเหมาไม่เข้ามาท างาน อยากสอบถาม 
สท. เขต 1  ความคืบหน้าของการท างาน 
 

นายอภิชาติ เทพชา - มีการรายงานความคืบหน้าของงาน มอบหมายกองช่าง ตอบค าถามนี  
ปลัดเทศบาล   
ปฏิบัติหน้าที ่   
นายกเทศมนตรี   
ต าบลบ้านกลาง       

นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง - งบ 270 ล้านบาท สัญญาเริ่มปีที่แล้ว ท าสัญญา 3 ปี ขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ผู้อ านวยการกองช่าง  
 

นายมนตรี สามารถ - เรื่องไฟไหม้ บริษัท K.E.C ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  
สท. เขต 1  กระผมค านึงถึงความปลอดภัยในตัวพนักงานเทศบาล พนักงานดับเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี  

ชุดผจญเพลิง รถดับเพลิง ของเราเพียงพอหรือไม่  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง              
มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในเขตพื นที่ เราควรมีวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย
  

/นายอภิชาติ เทพชา… 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 


