
 
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 

สมัยวิสำมัญ ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนำยน 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 นางรัตนา  ปรีชานุกูล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  

รก. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รัตนา  ปรีชานุกูล 

4 นางวาสนา ธรรมโคร่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา ธรรมโคร่ง 
5 นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง 
6 นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ประจญ ปัญโญใหญ่ 

7 นายด ารงค์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
รก. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ด ารงค์ บุญกลาง 

8 นายนพดล แก้วกาศ หัวหน้างานนิติการ นพดล แก้วกาศ 
                                     

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

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

9 นางสาวจิรประภา มณีขัติย์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ จิรประภา มณีขัติย์ 
10 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 
11 นายทรงกลด ณ ล าพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด ณ ล าพูน 
12 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ 
13 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ วไลพร  ไชยมงคล 
14 นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวลิาศ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ 
15 นายพงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ 
16 นางสุณี สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี สุยะเหล็ก 
17 ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ เทตินน  า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พิไลวรรณ เทตินน  า 
18 นางสาวเกลียวทิพย์ แกล้วกล้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เกลียวทิพย์ แกล้วกล้า 
19 นางจันจีรา ดวงชมภ ู ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จันจีรา ดวงชมภ ู
20 นางดาราวรรณ ม้าอุตส่าห์ คนงานทั่วไป ดาราวรรณ ม้าอุตส่าห ์
21 นายปรีชา พรมมิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปรีชา พรมมิตร 

 

เริ่มประชุม เวลำ  10.10 น. 

ประธานสภาฯ       บัดนี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว และเลขานุการ
สภาเทศบาลบ้านกลาง ได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม มีผู้มาประชุม จ านวน 10 คน   
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒  

กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ  ครั งที่ 1 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี  

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
   แจ้งแนวการพิจารณาการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 

นายอภิชาติ เทพชา - ด้วยรายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปลัดเทศบาล  รายการที่ 15 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
ปฏิบัติหน้าที ่  30.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร 
นายกเทศมนตรี  บริเวณบ้านนายแสวง ถึงบ้านนางพิลัย  หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
ต าบลบ้านกลาง  จังหวัดล าพูน จ านวนเงิน 49,000.- บาท พบว่ามีความไม่เหมาะสมตามแนวทางการจ่ายขาด
   เงินสะสม ดงันั น ในระเบียบวาระต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ไม่พิจารณา
   รายการจ่ายขาดเงินสะสม ดังกล่าว แต่ด้วยความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังคงอยู่เทศบาล
   ต าบลบ้านกลาง จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขในญัตตติ่อไป 

/ระเบียบวาระท่ี ๒… 
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ระเบียบวำระท่ี ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  
1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  
2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 2  
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 

ประธานสภาฯ   - การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที ่2  
 จ านวน 2 ครั ง ขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณารับรองเป็นรายครั ง 
- ในวาระนี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ว่ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่ 

   - มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ขอแก้ไขหน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 1 จากโปรดยืนขึ นยืนสงบนิ่งสุกครู่ เป็นโปรดยืนขึ น 
   ยืนสงบนิ่งสักครู่ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดพบข้อผิดพลาดอีกหรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ  - หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
   ต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  

โดยไม่มีกำรแก้ไข 

ประธานสภาฯ  - ต่อไปเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั งที่ 2 
ประธานสภาฯ   - ในวาระนี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ว่ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่ 
   - มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด พบข้อผิดพลาด 
 

ประธานสภาฯ  - หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
   ต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  

โดยไม่มีกำรแก้ไข 

เลขานุการสภาฯ  - สรุปที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ 
   สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และรับรองรายงานการประชุมสภา
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  

โดยไม่มีกำรแก้ไข 

ประธานสภาฯ  - ด้วยได้รับการประสานจาก นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
   ต าบลบ้านกลาง ในการพิจารณาข้อราชการ จึงขอให้ได้มีการชี แจง 

 

/นายอภิชาติ… 
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นายอภิชาติ เทพชา - ตามความที่ได้แจ้งให้ทราบในระเบียบวาระที่ 1 แล้วนั น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา       
ปลัดเทศบาล  ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ 
ปฏิบัติหน้าที่  ปัญหาการสัญจร บนถนนสายดังกล่าว ซึ่งมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจรไม่เรียบ 
นายกเทศมนตรี  มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นถนนหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
ต าบลบ้านกลาง  และอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะ ของประชาชน เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนน
   คอนกรีตเสริมเหล็กขึ นใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทาง
   สัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นการด่วน จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
   ได้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน ตามที่ประธานสภาฯ เห็นควรอนุญาตในญัตติขออนุมัติโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมสภาฯ หากพิจารณาให้       
   ความเห็นชอบตามความในข้อ 38 วรรค 5 (3) (6) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ี นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ต า บ ล บ้ า น ก ล า ง    
   ได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นเป็นการด่วน ในการเสนอญัตติด้วยวาจา จึงขอให้สมาชิกสภาฯ 
   พิจารณาว่าจะรับรองญัตติดังกล่าว หรือไม่ หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ นพ้นศีรษะ 

- ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - ตรวจสอบในที่ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง อยู่ในที่ประชุมฯ   
จ านวน  10  ท่าน ดังนั น ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ไม่น้อยกว่า 4 ท่าน 
รับรองญัตติ 

 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  รับรอง   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   รับรอง  9  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไมร่ับรอง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไมร่ับรอง  -  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมตริับรองการเสนอญัตติด้วยวาจา 
ด้วยมติรับรอง  9  เสียง / ไม่รับรอง  -  เสียง / งดออกเสียง  1  คน 

 

เลขานุการสภาฯ  - การให้ความเห็นชอบรับรองญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ จ านวน 9 ท่าน 
   ได้แก่ 
                                1. นายสนชัย   พรมสนธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                
    2. นายมนตรี   สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    
     3. นายธียศ   สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    4. นางพิกุล   ชมพู   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

 
/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ   5. นายบุญทรง  วงค์ต๋อ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 6. นายทวีป   พรมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
 7. นายชาตรี   สุริยจักร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

                                8. นายณรงค์ชัย ไชยนวล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                               
     9. นายชัยวฒุิ   เงินชุ่ม           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                     
   

ประธานสภาฯ  - ตามที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบรับรองให้ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง เสนอญัตติด้วยวาจา ดังนั น จึงขอบรรจุระเบียบวาระ           
   การประชุม ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               

บรรจุเข้ำระเบียบวาระที่ 4 ต่อไป และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจกเอกสารประกอบการ
พิจารณาให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ  

ระเบียบวำระท่ี ๓         ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
 

ประธานสภาฯ  ญัตติ ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ  
 

นายอภิชาติ เทพชา  หลักกำรและเหตุผล  
ปลัดเทศบาล  - ด้วย เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ครั งที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 
ปฏิบัติหน้าที่  พ.ศ. 2562 โดยจัดท าเป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกเทศมนตรี  ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ต าบลบ้านกลาง  ส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน           
   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
   พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1) เทศบาลต าบลบ้านกลาง มียอดเงินสะสมใช้ได้ ตามระเบียบดังกล่าว 
   ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จ ำนวน 7,065,242.30.- บำท (เจ็ดล้านหกหมื่นห้าพัน
   สองร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์) เทศบาลต าบลบ้านกลางมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
   งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ครั งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   จ านวน 16 รายการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 5,990,000.- บำท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
   เนื่องจากมิได้ตั งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และไม่มีเงิน
   งบประมาณเพียงพอในการโอนเงินเพ่ิม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว 
   หากจ่ายขาดเงินสะสมครั งนี  5,990,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จะมี
   ยอดเงินสะสมคงเหลือใช้จ่ำยได้ 1,075,242.30.- บำท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อย  
   สี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์) รายละเอียดดังต่อไปนี  

 

/นายอภิชาติ… 
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เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั งที่ 1/2562 
จ านวน 16 โครงการ รวมเป็นเงินทั งสิ น 5,990,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 
ณ ปัจจุบัน 

หลังการตรวจสอบ
ยอดเงินและหักเงิน
สะสมที่ต้องฝาก 

ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.
แล้ว 

 
(1) 

ส ารองจ่าย 
เงินสะสมที่มีภาระ
ผูกพันแล้วแต่ยัง
ไม่ได้จ่าย/แต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ
หรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการและ 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

(2) 

คงเหลือเงินสะสม 
ที่น าไปใช้ได้                        
ณ ปัจจุบัน                                              
(3)=(1)-(2) 

 
 
 
 

(3) 

ส ารอง 
งบบุคลากร 
ค่าใช้จ่าย 

ด้านบุคลากร
(ประมาณ 
3 เดือน) 

 
 

(4) 

เงินสะสมคงเหลือ 
(5)=(3)-(4) 

 
 
 
 
 
 

(5) 

ส ารอง กรณี 
สาธารณภยั 

10% 
ตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2562 ตั งไว้ 
140,951,000 

บาท 
(6) 

คงเหลือเงินสะสม
ที่น าไปใช้จ่ายได ้

(7)=(5)-(6) 
 
 
 
 
 

(7) 
28,983,799.30 - 28,983,799.30 7,823,457.00 21,160,342.30 14,095,100.00 7,065,242.30 

ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จ านวน 34,561,535.56.- บาท 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้  ปัจจุบัน เทศบาลต าบลบ้านกลาง  

มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
    เงินสะสม            7,065,242.30  บาท 

หัก จ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่  
     1/2562  จ ำนวน 16 รำยกำร                   5,990,000.00 บาท 
คงเหลือเงินสะสม 1,075,242.30 บาท 

คงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ า กรณีฉุกเฉิน และแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ น           
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในต าบลบ้านกลาง โดยมีรายละเอียดรายการดังต่อไปนี  

 
รำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 
********************************* 

เทศบาลต าบลบ้านกลางขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสม ครั งที่ 1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 16 รายการ รวมเป็นจ านวนเงินทั งสิ น 
5,990,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ดังต่อไปนี  

รำยกำรที่ 1 
ค่าก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร 

ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร บริเวณซอย 10 (ต่อจากรางระบายน  าเดิม) ถึง ล าเหมืองสาธารณะหมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 53 ล าดับที่ 19 

งบประมำณ 178,000.- บำท 
 
 

/นายอภิชาติ... 
 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
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เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาน  าท่วมขัง  
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการระบายน  า 
ให้สามารถแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังบริเวณซอย 10 (ต่อจากรางระบายน  าเดิม) ถึง ล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเกี่ยวกับกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  

รำยกำรที่ 2 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 537.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า

0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 2 ,148 ตารางเมตร บริเวณบ้านต้นฮ่ัง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า - ต้นฮ่ัง     
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้ านกลาง)      
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 54 ล าดับที่ 20 

        งบประมำณ 1,170,000.- บำท 
เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการสัญจร 
บนถนนสายดังกล่าวมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจรไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นถนนหลัก
ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะของประชาชน   
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ นใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน    
สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
 

รำยกำรที่ 3 
ค่าก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 - 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 349.00 เมตร     

หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,020.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณ     
ถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ถึง บริเวณฌาปนสถานบ้านขี เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านขี เหล็ก ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้าที่ 54 ล าดับที่ 21 

        งบประมำณ 500,000.- บำท 
 
 
 

/นายอภิชาติ... 
 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
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เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ถึง บริเวณฌาปนสถานบ้านขี เหล็ก เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างชุมชน
สู่ถนนทางหลวงหมายเลข 1147 เดิมเป็นเส้นทางติดกับคันดินแนวเขตของนิคมอุตสาหกรรม และประชาชนใช้สัญจร
อยู่เป็นประจ า เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรเดิมให้สะดวกปลอดภัย
แก่ประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

รำยกำรที่ 4 
ค่าก่อสร้าง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  3.00 - 5 .70 เมตร                     

ยาวไม่น้อยกว่า 485.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 2,367 ตารางเมตร 
บริเวณบ้านนายสุโรจน์ ปันแจ่ม ถึงบ้านนายบุญทรง จ าปาโชค เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 3045 หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 55 ล าดับที่ 22 

        งบประมำณ 739,000.- บำท 
เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการสัญจร 
บนถนนสายดังกล่าวมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจรไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นถนนหลัก   
ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะ ของประชาชน  
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรเดิมให้สะดวก 
ปลอดภัยแก่ประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ 
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
 

รำยกำรที่ 5 
ค่าก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 136.00 เมตร 

ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร บริเวณบ้านยายลูน(เดิม) ปัจจุบันบ้านนายบุญรัตน์ สารีโนศักดิ์ ถึง สามแยก หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไป    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 55 ล าดับที่ 23 

        งบประมำณ 346,000.-  บำท 
 

 
/นายอภิชาติ... 

 
 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
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เหตุผลควำมจ ำเป็น 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาน  าท่วมขัง 
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ          
ในการระบายน  า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังบริเวณบ้านยายลูน(เดิม) ปัจจุบันบ้านนายบุญรัตน์ สารีโนศักดิ์ ถึง     
สามแยก หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)   พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
ต าบลบ้านกลาง ซึ่งเกี่ยวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

รำยกำรที่ 6 
ค่าก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 56.00 เมตร

ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร บริเวณ      
บ้านนายสมศักดิ์ ใจเมือง ถึง บ้านพ่อหลวงมิ่ง (นายสุวิชชา อริยะจักร์) ล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง          
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไป      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 56 ล าดับที ่24 

        งบประมำณ 142,000.- บำท 
เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาน  าท่วมขัง 
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน  า 
ให้สามารถแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังบริเวณบ้าน นายสมศักดิ์ ใจเมือง ถึง บ้านพ่อหลวงมิ่ง (นายสุวิชชา อริยะจักร์)        
ล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
 

รำยกำรที่ 7 
ค่าก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 137.00 เมตร

ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร บริเวณหอพักอารีมิตร หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 56 ล าดับที่ 25 

        งบประมำณ 348,000.-  บำท 
 
 
 

 
/นายอภิชาติ… 

 
 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้าน
กลาง  
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เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาน  าท่วมขัง 
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน  า 
ให้สามารถแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังบริเวณหอพักอารีมิตร หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) 
เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเกี่ยวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน   
ของประชาชน  

รำยกำรที่ 8 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 32.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 

0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง บริเวณบ้านนายมา ธิวงค์ค า ถึงบ้าน            
นางบัวตอง มณีส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียด      
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 57 ล าดับที่ 26
             
                 งบประมำณ 61,000.- บำท 
เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการสัญจร 
บนถนนสายดังกล่าวซ่ึงมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจรไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นถนนหลักที่
ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะของประชาชน     
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ นใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชน 
สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

รำยกำรที่ 9 
ค่าก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร 

ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร บริเวณบ้านนายบุญเป็ง กันทะโล ถึง นายผล ปินตาแจ่ม หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 57 ล าดับที่ 27        
             
         งบประมำณ 78,000.- บำท 

 

/นายอภิชาติ... 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
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เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาน  าท่วมขัง 
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน  า 
ให้สามารถแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังบริเวณบ้านนายบุญเป็ง กันทะโล ถึง นายผล ปินตาแจ่ม หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว              
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

รำยกำรที่ 10 
ค่าก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 47.00 เมตร 

ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักจ านวน 1 บ่อ และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
จ านวน 4 ท่อน บริเวณบ้านนายสุธี เผือกผาสุก ถึงบ้านนายสถาพร พรมนัส หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 58 ล าดับที่ 28 

        งบประมำณ 128,000.-  บำท 
เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาน  าท่วมขัง 
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน  า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง คสล. บริเวณบ้านนายสุธี เผือกผาสุก ถึงบ้าน  
นายสถาพร พรมนัส หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่   
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

รำยกำรที่ 11 
ค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  

344.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,376 ตารางเมตร บริเวณด้านหลัง
หอพักเภาวณาแมนชั่น ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน      
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนา้ที่ 59 ล าดับที่ 30 

        งบประมำณ 448,000.- บำท 

 

/นายอภิชาติ... 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
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เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการสัญจร 
บนถนนสายดังกล่าว ซึ่งมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจรไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นถนนหลัก
ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะของประชาชน   
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรเดิมให้สะดวก 
ปลอดภัยแก่ประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่  
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

รำยกำรที่ 12 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 215.00 เมตร 

หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,075.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ภายในบริเวณ
หมู่บ้านฝ้ายค าแลนด์ (ซอยข้างฝ้ายค าอพาร์ทเม้นต์ถึงสามแยกทางไปบ้านแม่ยาก)  หมู่ที่ 8  บ้านแม่ยาก (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 31 

        งบประมำณ 803,000.- บำท 
เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการสัญจร 
บนถนนสายดังกล่าวมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจรไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นถนนหลัก
ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะของประชาชน  
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ นใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชน 
สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  

รำยกำรที่ 13 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 297.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 

0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร ภายในบริเวณหมู่บ้านฝ้ายค าแลนด์ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก         
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 32 

        งบประมำณ 808,000.- บำท 

 

/นายอภิชาติ... 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
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เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการสัญจร 
บนถนนสายดังกล่าว ซึ่งมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจรไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นถนนหลัก   
ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะของประชาชน   
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ นใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชน 
สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

รำยกำรที่ 14 
ค่าปรับปรุงรางระบายน  า คสล. พร้อมเสริมขอบรางระบายน  ายกขอบเสมอผิวจราจร  ขนาดกว้าง             

ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร  บริเวณร้านกระเบื องหอชัย หมู่ที่  11 บ้านหอชัย          
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 33 

                   งบประมำณ 120,000.- บำท  
เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหา น  าท่วมขัง 
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงรางระบายน  า คสล. พร้อมเสริมขอบรางระบายน  ายกขอบเสมอผิวจราจร     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน  า ให้สามารแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง และเพ่ิมความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
บริเวณร้านกระเบื องหอชัย หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ทั งนี  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการ
ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

รำยกำรที่ 15 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร  หนาไม่น้อยกว่า 

0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร บริเวณบ้านนายแสวง ถึงบ้านนางพิลัย  หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 34 

          งบประมำณ 49,000.- บำท 
เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการสัญจร 
บนถนนสายดังกล่าว ซึ่งมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจรไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นถนนหลัก
ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะของประชาชน    

/นายอภิชาติ... 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
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เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ นใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชน 
สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
 

รำยกำรที่ 16 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 - 5.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร ความหนา

ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 113.00 ตารางเมตร บริเวณสะพานข้ามล าน  าแม่ตีบ หมู่ที่  12    
บ้านแจ่มพัฒนา ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 61 ล าดับที่ 35 

        งบประมำณ 72,000.-  บำท 
เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการสัญจร 
บนถนนสายดังกล่าวมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจรไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นถนนหลัก 
ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะของประชาชน   
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ นใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน 
สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๑) เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ซึ่งเก่ียวกับกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

รวมจ่ำยขำดเงินสะสมทั้งสิ้น 16 รำยกำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,990,000.- บำท 
(ห้ำล้ำนเก้ำแสนเก้ำหม่ืนบำทถ้วน) 

************************ 
ประธานสภาฯ - แต่ด้วย ตามรายการจ่ายขาดเงินสะสม  รายการที่ 15  ทางเทศบาลต าบลบ้านกลาง   โดย 

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลางได้ชี แจงให้สมาชิกสภาฯ 
ขอให้สภาเทศบาล ไม่พิจารณารายการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายการที่ 15 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร บริเวณบ้านนายแสวง   ถึงบ้านนาง 
พิลัย  หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 
34  จ านวนเงิน 49,000.- บาท พบว่ามีความไม่เหมาะสม ตามแนวทางการจ่ายขาดเงินสะสม ดังนั น ใน
การพิจารณา จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ไม่พิจารณารายการจ่ายขาดเงินสะสม 
ดังกล่าว แต่ด้วยความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังคงอยู่ เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงจะได้เสนอแนว
ทางการแก้ไขในสภาเทศบาลฯ ต่อไป ดังนั น จึงขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาว่าจะเห็นชอบไม่พิจารณา
ในรายการดังกล่าวหรือไม่ หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ นพ้นศีรษะ 

- ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
/เลขานุการสภาฯ... 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
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เลขานุการสภาฯ - ตรวจสอบในที่ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง อยู่ในที่ประชุมฯ   
จ านวน  10  ท่าน ดังนั น ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ไม่น้อยกว่า  4  ท่าน 
รับรอง ไม่พิจารณารายการจ่ายขาดเงินสะสม ครั งที่ 1 รายการที่ 15  

 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  เห็นชอบ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ  9  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไมเ่ห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมตเิห็นชอบไมพิ่จารณารายการจ่ายขาดเงินสะสม ครั งที่ 1 รายการที่ 15 
ด้วยมติเห็นชอบ  9  เสียง / ไม่เห็นชอบ  -  เสียง / งดออกเสียง  1  คน 

 

ประธานสภาฯ  - ตามที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2562 จ านวน 16 รายการ แต่ตามหลักเกณฑ์และเหตุผลที่ประชุมสภา ได้มีมติ   
   ไม่พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในรายการที่ 15 ดังนั น รายการจ่ายขาดเงินสะสม คงเหลือ    
   15 รายการ ที่ประชุมสภาฯ จะได้พิจารณาต่อไป 
 

นายอภิชาติ เทพชา - จึงใคร่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 
ปลัดเทศบาล  15 รายการ งบประมาณ 5,941,000.- บาท เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไป
ปฏิบัติหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน     
นายกเทศมตร ี  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
ต าบลบ้านกลาง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1)  
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สอบถาม 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่  
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน  10  คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั งที่ 1  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 15 รายการ หรือไม่ 
 

 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัต ิ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ 10  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัต ิ -   เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  -  คน 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   จ านวน 15 รายการ 

ด้วยมติอนุมัติ  10  เสียง / ไม่อนุมัติ  -  เสียง / งดออกเสียง  -  คน 
 

ระเบียบวำระท่ี 4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ประธานสภาฯ  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ   

นายอภิชาติ เทพชา  หลักกำรและเหตุผล 
ปลัดเทศบาล  เนื่องจาก เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเสนอขออนุมัติจากสภา
ปฏิบัติหน้าที่  เทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายกเทศมนตรี  เพ่ือโอนมาตั งเป็นรายการใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิได้ตั งรายการไว้    
ต าบลบ้านกลาง  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   รวมจ านวน 1 รายการ จ านวนงบประมาณทั งสิ น 49,000.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
   ดังต่อไปนี  

รำยกำรที่ 1 กองช่ำง  
ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน  

งบประมาณก่อนโอน จ านวน 282,860.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   49,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
งบประมาณหลังโอน จ านวน 233,860.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
03. ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. บริเวณบ้ำนนำยแสวง ถึงบ้ำนนำงพิลัย หมู่ที่ 11 บ้ำนหอชัย 

จ ำนวน 49,๐๐๐.- บำท (สี่หม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน) 
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เพ่ือจ่ายค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 
0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร บริเวณบ้านนายแสวง ถึงบ้านนางพิลัย หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 60 ล าดับที่ 34 ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
 เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการสัญจร 
บนถนนสายดังกล่าวมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจรไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นถนนหลัก
ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อการขับขี่ใช้ยวดยานพาหนะของประชาชน 
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ นใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชน 
สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สอบถาม 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่  
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน  10  คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 1 รายการ หรือไม่ 

 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัต ิ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ 10  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัต ิ -  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  -  คน 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   จ านวน 1 รายการ 

ด้วยมติอนุมัติ  10  เสียง / ไม่อนุมัติ  -  เสียง / งดออกเสียง  -  คน 
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นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
 



 

 

 

 

 



 

 


