
ส ำเนำรำยกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 

วันพุธที่ 30 ตุลำคม 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 
  

ผู้เข้ำร่วมประชุม มีรำยชื่อ ดังนี้                              
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

อภิชาติ เทพชา 

2 นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รณิดา  เกตุเต็ม 
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 
9 นางสาวจิรประภา มณีขัติย์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จิรประภา มณีขัติย์ 

10 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 
11 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ 
12 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ วไลพร  ไชยมงคล 

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

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

13 นางสาวณฐัชฎาพร อ่องวลิาศ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ 
14 นายพงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ 
15 นายวรพงษ์ สุธรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วรพงษ์ สุธรรม 
16 นางสุณี สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี สุยะเหล็ก 
17 นางจันจีรา ดวงชมภู ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จันจีรา ดวงชมภ ู
18 นางอรวรรณ สุขเหล็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรวรรณ สุขเหล็ก 
19 นายณัฐธีร์ โพธิศาสตร์ ก านันต าบลบ้านกลาง ณัฐธีร์ โพธิศาสตร์ 
20 นายสุแก้ว จันตาเมือง ประชาชน หมู่ที่ 6 สุแก้ว จันตาเมือง 

 

เริ่มประชุม เวลำ  10.10 น. 
 

ประธานสภาฯ - บัดนี้ 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 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 

ประธานสภาฯ  - วันนี้ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน มารับต าแหน่งใหม่  
เชิญผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน แนะน าตนเอง 

พล.ต.ต นฤชิต เนียวกุล - ข้าพเจ้า พลต ารวจตรีนฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน ขออนุญาต 
แนะน าตนเอง  และแจ้งนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการลดปัญหา
อาชญากรรมในพ้ืนที่ 

  

ที่ประชุมฯ - รบัทราบ  
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 2/2  
   ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2562   
 

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

   - ในวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  
   ว่ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่ 
   - มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 

 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด พบข้อผิดพลาด 
                                                                                                       /ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  - หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภา 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 2/2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  
   เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563        
 

ประธานสภาฯ   - ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
   - เชิญนายกเทศมนตรีเสนอชี้แจง ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  
 

นายอภิชาติ เทพชา หลักกำรและเหตุผล 
ปลัดเทศบาล  - ด้วยเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
ปฏิบัติหน้าที่  พ.ศ. 2563 โดยจัดท าเป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายกเทศมนตรี  ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ต าบลบ้านกลาง  ส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปตาม  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
   พ.ศ. 2561 ข้อ 89 รวมถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 
   ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้     
   ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
   ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ    
   ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านกลางมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 
   ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จ านวน 13 รายการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
   7,150,000.- บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณไว้
   ในเทศบัญญัติติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยเทศบาลต าบลบ้านกลางมียอดเงินสะสม
   ใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 21,462,295.05.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่น
   สองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสตางค์) หากจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ 7,150,000.- บาท 
   (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จะมียอดเงินสะสมคงเหลือใช้จ่ายได้ 14,312,295.05.- บาท 
   (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสตางค์) เพียงพอที่จะจ่ายในกรณี
   ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
 



นายอภิชาติ เทพชา 

ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี  

ต าบลบ้านกลาง 
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       - รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้   
แบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล 

เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 
ข้อมูลเงินสะสม/ส ำรองจ่ำยท่ีจ ำเป็น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 

เงินสะสมที่น า 
ไปใช้ได ้

ณ ปัจจุบัน 
หลังจาก 

ตรวจสอบ 
ยอดเงิน 

และหักเงินสะสม 
ที่ต้องฝาก ก.ส.ท. 
หรือ ก.ส.อ. แล้ว 

 
 

(1) 

ส ารองจ่าย 
เงินสะสม 
ที่มีภาระ 

ผูกพันแล้ว 
แต่ยังไมไ่ด้จ่าย 

แต่ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ 

หรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการและ 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

 
(2) 

คงเหลือ 
เงินสะสม 

ที่น าไปใช้ได ้
ณ ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

(3) = (1) - (2) 

ส ารองจ่าย 
งบบุคลากร 
ค่าใช้จ่าย 

ด้านบุคลากร 
(ประมาณ 
3 เดือน) 

 
 
 
 
 

(4) 

เงินสะสม 
คงเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) = (3) - (4)  

ส ารองกรณ ี
สาธารณภยั 10% 
ตามงบประมาณ

รายจ่าย 
ประจ าปี 2563 

ตั้งไว้ 
150,100,000.- 

บาท 
 
 
 

(6) 

คงเหลือ 
เงินสะสม 
ที่น าไป 

ใช้จ่ายได ้
 
 
 
 
 
 
 

(7) = (5) - (6) 
52,191,202.05 4,928,000.00 47,263,202.05 10,790,907.00 36,472,295.05 15,010,000.00 21,462,295.05 
 

ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562   จ านวน 37,787,290.01.- บาท 
 

    

                         เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  ปัจจุบัน           
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  

มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 
เงินสะสม                                          21,462,295.05.- บำท 
หัก จ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 
     จ ำนวน 13 รำยกำร                           7,150,000.00.- บำท 
คงเหลือ เงินสะสม                                14,312,295.05.- บำท 

 
 
 

      - คงเหลือเพียงที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจ ำ กรณีฉุกเฉิน และแก้ไขปัญหำเหตุสำธำรณภัยต่ำงๆ
   ที่อำจเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้แก่   
   ประชาชนต าบลบ้านกลาง โดยมีรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563       
   ดังนี้ 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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   รำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของเทศบำล 
   ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

********************************* 
  - เทศบาลต าบลบ้านกลางขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ส าหรับการจ่ายขาด

   เงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
   จ านวน 13 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,150,000.- บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   ดังต่อไปนี้ 
   รำยกำรที่ 1 

  - ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
   130.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 520.00 
   ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
   0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร บริเวณ ซอย 1 
   (หน้าสถานีต ารวจนิคมอุตสาหกรรม) หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
   จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตาม
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 8 
   ล าดับที่ 11 

งบประมำณ 533,000.- บำท 
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาการสัญจร บนถนนสายดังกล่าวมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจร
   ไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นถนนหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะก่อ      
   ให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อการขับขี่ใช้ยวดยานพาหนะของประชาชน และปัญหาน้ าท่วมขัง
   บริเวณถนนสายดังกล่าว เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องเสริมผิวจราจร พร้อมก่อสร้าง    
   รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุแก่ประชาชน 
   สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
   ในการระบายน้ า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณ ซอย 1 (หน้าสถานีต ารวจนิคม
   อุตสาหกรรม) หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   สามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการ
   ตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
   ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอ้ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

/นายอภิชาติ เทพชา... 



นายอภิชาติ เทพชา 

ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี  

ต าบลบ้านกลาง 

 

- 6 - 
   รำยกำรที่ 2 

  - ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร 
   หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร บริเวณ 
   ซอยบ้านนายวุฒิพงษ์ ยาวิชัย หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
   จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตาม
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 35 

        งบประมำณ 84,000.- บำท 
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาการสัญจร บนถนนสายดังกล่าวมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจร
   เป็นถนนดินลูกรัง ไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นถนนหลักที่ประชาชนใช้สัญจร
   เป็นประจ า อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อการขับขี่ใช้ยวดยานพาหนะของประชาชน 
   เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
   ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุแก่ประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้อย่าง
   มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 
   ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ใน
   การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
   ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ    
   ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

   รำยกำรที่ 3 
  - ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว              

   ไม่น้อยกว่า 62.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้น     
   ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จ านวน 7 ท่อน บริเวณซอยข้างหอพักสุขสมหมาย 
   หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียด
   แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 37 

        งบประมำณ 174,000.- บำท 
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
       - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาน้ าท่วมขัง ระบายไม่ทัน เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
   รูปตัวยูมีฝาปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
   บริเวณซอยข้างหอพักสุขสมหมาย หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า ทั้งนี้  เป็นไปตามหนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  
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   เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
   ความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจ
   หน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
   เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    

   รำยกำรที่ 4 
   - ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
   490.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,960.00 
   ตารางเมตร บริเวณถนนสายกลางบ้านท่าล้อ - ศรีค า ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40/3 ถึงบริเวณ
   หอพักบัญญัติ เลขท่ี 76/1 หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
   จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)  เป็นไปตาม
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 12 

        งบประมำณ 690,000.- บำท 
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาการสัญจร บนถนนสายดังกล่าวมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจร
   ไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นถนนหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะ
   ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อการขับขี่ใช้ยวดยานพาหนะของประชาชน เทศบาลจึงมี
   ความจ าเป็นต้องเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัย 
   ลดอุบัติเหตุแก่ประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 
   29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ใน
   การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
   ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ    
   ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

   รำยกำรที่ 5 
  - ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จ านวน 2 ข้างทาง ด้านซ้ายทางขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

   1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 270.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่  
   ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร และ ด้านขวาทางขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 - 5.50 เมตร 
   ยาวไม่น้อยกว่า 305.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
   611.50 ตารางเมตร และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   
   8.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่          
   ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ า จ านวน ๓๖ ชุด บริเวณ
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  ถนนสายทางบ้านสันป่าฝ้าย (หนองเป็ด) หมู่ที่ 4 สะพานบ้านศรีบุญยืน ต าบลเหมืองง่า 
   (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 14 

        งบประมำณ 1,018,000.- บำท 
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาการสัญจร บนถนนสายดังกล่าวเป็นถนนหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า   
   และมีจ านวนประชาชนสัญจรเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางเข้าออกของนิคม
   อุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล าพูน และเป็นเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อระหว่างต าบล แต่ถนน
   สายดังกล่าว มีสภาพผิวจราจรคับแคบไม่เพียงพอต่อการสัญจรของประชาชน จึงมีความจ าเป็น     
   ต้องก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
   พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ า เพ่ือขยายและเสริมไหล่ทางให้การสัญจรสะดวก แก้ไขปัญหา  
   รถติด พร้อมทั้งปรับพ้ืนผิวถนนให้เรียบ และปรับปรุงฝารางระบายน้ า ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562      
   เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
   ความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
   หน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
   เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

   รำยกำรที่ 6 
  - ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จ านวน 2 ข้าง ทางด้านซ้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

   0.20 - 3.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,490.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร   
   หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,768.00 ตารางเมตร ทางด้านขวาขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  
   0.40 - 3.00 เมตร ยาวไม่น้อย 1,490.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
   หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ,614.00 ตารางเมตร บริเวณถนนสายทาง บ้านสิงห์เคิ่ง           
   หมู่ที่ 6 ถึง บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
   หน้าที่ 14 ล าดับที่ 24        
         งบประมำณ 1,975,000.- บำท 
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาการสัญจร บนถนนสายดังกล่าว เป็นถนนหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า    
   และมีจ านวนประชาชนสัญจรเป็นจ านวนมาก แต่ถนนสายดังกล่าว มีสภาพผิวจราจร         
   คับแคบไม่เพียงพอต่อการสัญจรของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างเสริมไหล่ทาง
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขยายและเสริมไหล่ทาง ให้การสัญจรสะดวก แก้ไขปัญหา  
   รถติด ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 
   ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

/นายอภิชาติ เทพชา... 



นายอภิชาติ เทพชา 

ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี  

ต าบลบ้านกลาง 
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   เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ใน
   การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
   ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ    
   ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

   รำยกำรที่ 7 
  - ค่าก่อสร้างทอ่ลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดี่ยว ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร 

   บริเวณล าเหมืองแม่ยาก ศาลเจ้าพ่อพวงเพชรพวงทอง หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ต าบลบ้านกลาง 
   อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
   หน้าที่ 10 ล าดับที่ 16 

        งบประมำณ 194,000.- บำท 
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาน้ าท่วมขัง เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. เพ่ือเพ่ิม
   ประสิทธิภาพในการระบายน้ า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณล าเหมืองแม่ยาก 
   ศาลเจ้าพ่อพวงเพชร พวงทอง หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
   จังหวัดล าพูน ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 
   ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ใน
   การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
   ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ   
   ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

   รำยกำรที่ 8 
  - ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 - 4.00 เมตร 

   ยาวไม่น้อยกว่า 410.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
   1,446.00 ตารางเมตร บริเวณจุดเชื่อมทางหลวงท้องถิ่น อบจ. ล าพูน ถึง สามแยกทางไป 
   บ่อพักขยะ (หอพักโชคกรุณา) หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
   (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 46 

        งบประมำณ 513,000.- บำท 
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
      - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาการสัญจร บนถนนสายดังกล่าวมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจร
   ไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นถนนหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะ
   ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อการขับขี่ใช้ยวดยานพาหนะของประชาชน เทศบาลจึงมี 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
 



นายอภิชาติ เทพชา 

ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี  

ต าบลบ้านกลาง 
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   ความจ าเป็นต้องเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย   
   ลดอุบัติเหตุแก่ประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน และการสัญจร
   ระหว่างหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
   ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่าย   
   เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
   ประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุน  
   การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบาย
   ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

   รำยกำรที่ 9 
  - ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร    

   ยาวไม่น้อยกว่า 49.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร บริเวณซอย 4 ถึงเชื่อม   
   รางระบายน้ าเดิม หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
   (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 18 

        งบประมำณ 126,000.- บำท 
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาน้ าท่วมขัง เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด 
   เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณซอย 4 
   ถึงเชื่อมรางระบายน้ าเดิม หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
   จังหวัดล าพูน ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 
   ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ใน
   การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
   ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
   ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

   รำยกำรที่ 10 
  - ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 

   250.00 เมตร หรือมีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวน 1 บ่อ 
   บริเวณภายในพ้ืนที่ หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
   (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 29 

        งบประมำณ 755,000.- บำท 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
 



นายอภิชาติ เทพชา 

ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี  

ต าบลบ้านกลาง 
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   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ภายใน หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย เทศบาลจึงมีความจ าเป็น  
   ต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแก้ไข
   ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   
   ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   สามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการ
   ตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  
   ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

   รำยกำรที่ 11 
  - ค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 - 4.00 เมตร                

   ยาวไม่น้อยกว่า 550.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
   1,950.00 ตารางเมตร บริเวณ ซอย 3 (ซุ้มประตูใหม่) ถึงจุดเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน
   หมายเลข 1147 สายสันป่าฝ้าย - บ้านธิ ข้างหอพักสมนึก เลขที่ 144/1 หมูที่ 12   
   บ้านแจ่มพัฒนา ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  (ตามรายละเอียดแบบแปลน
   ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/
   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 19 

        งบประมำณ 692,000.- บำท 
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาการสัญจร บนถนนสายดังกล่าวมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันผิวจราจร
   ไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่ึงเป็นถนนหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจ า อันจะ
   ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อการขับขี่ใช้ยวดยานพาหนะของประชาชน เทศบาลจึงมี
   ความจ าเป็นต้องเสริมผิวจราจรขึ้นใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชน 
   สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้น
   การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
   ของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุน
   การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบาย
   ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
 



นายอภิชาติ เทพชา 

ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี  

ต าบลบ้านกลาง 
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   รำยกำรที่ 12 
  - ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  0.30 เมตร    

   ยาวไม่น้อยกว่า 126.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร บริเวณซอยบ้านนางวรรณา พรมโย 
   หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ตามรายละเอียด
   แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 22 ล าดับที่ 48 

        งบประมำณ 325,000.- บำท  
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ
   ปัญหาน้ าท่วมขัง เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด 
   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง และเพ่ิมความสะดวก
   ในการสัญจรของประชาชน บริเวณซอยบ้าน นางวรรณา พรมโย หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา 
   ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 
   29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ใน
   การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
   ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
   ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

   รำยกำรที่ 13 
  - ค่าก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. เชื่อมห้องน้ าสาธารณะ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร   

   ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
   ๒๑๒.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาล
   ต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
   (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5 

        งบประมำณ 71,000.- บำท  
   เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ด าเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ เพ่ือใช้
   เป็นสถานที่ออกก าลังกาย เพ่ือประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน                    
   การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นกีฬา และแก้ไขปัญหา   
   ยาเสพติด แต่ยังขาดทางเดินเท้า คสล. เชื่อมห้องน้ าสาธารณะภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการ
   จามเทวี เทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือให้เกิดความสะดวกปลอดภัย ซึ่งจากเดิมเป็นทางลูกรัง 
   หญ้าขึ้นรก เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างทางเดินเท้า ที่มีความมั่นคงแข็งแรง      
   สะดวก สวยงาม ลดการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชน ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย        
   ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่าย   
   เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน    

    
/นายอภิชาติ เทพชา... 



นายอภิชาติ เทพชา 

ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี  

ต าบลบ้านกลาง 
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   ของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุน
   การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบาย
   ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ 2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    
   - ดังนั้น จึงขออนุมัติจำกสภำเทศบำลฯ อนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งท่ี 1  ประจ ำปี
   งบประมำณ จ ำนวน 13 รำยกำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7 ,150,000.- บำท (เจ็ดล้ำน-      
   หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ซึ ่งเป็นโครงกำรที่ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ ่น        
   (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบรายละเอียดรายการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 13 รายการ  
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะขออภิปรายหรือไม่ 
 

   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 

นายมนตรี สามารถ - การจ่ายขาดเงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 
สท. เขต 1  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน าเงินสะสมมาใช้         
   ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
   ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย  

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.ด้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3.ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 5. ด้านการศึกษา วันนี้ 13 โครงการ ส่วนมากเป็นด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน หากเทศบาลมีเงินสะสมอยู่มาก อยากพิจารณาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
หรือโครงการด้านอ่ืนบ้าง  

 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ขอให้ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนให้ตรงกันด้วย   
สท. เขต 2 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะขออภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  ไมม่ีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัย หรือสอบถาม 
ประธานสภาฯ  -  หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาลฯ แห่งนี้  
 จ านวน  10  คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง อนุมัติการรายการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 13 รายการ       
 
 

          /ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัต ิ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ 9  เสียง 
 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   ไม่อนุมัต ิ -  เสียง 
 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   งดออกเสียง  1  เสียง 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมมีมติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   จ านวน 13 รายการ ด้วยมติอนุมัติ 9 เสียง/ไม่อนุมัติ  -ไม่มี- /งดออกเสียง 1 เสียง
  

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
นายอภิชาติ เทพชา - ขออนุญาต แจ้งที่ประชุม  
ปลัดเทศบาล เรื่องที่ 1. ตามที่มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ประชุมที่จังหวัดแทน เรื่อง การออกตรวจสอบ 
ปฏิบัติหน้าที่  และพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ม.2 ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
นายกเทศมนตรี  แบบบาดาลขนาดใหญ่ต้องขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะชั่วคราวใช้เวลาในการด าเนินการ 
ต าบลบ้านกลาง ประมาณ 1 ปี จึงมีการเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่   

ในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ม.2 แทน 
เรื่องที่ 2. เทศบาลต าบลบ้านกลางได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้รับ  
ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562  
เรื่องที่ 3. เรียนเชิญประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล        
ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 31    
ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ           
จามเทวี เทศบาลต าบลบ้านกลาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในการท ากิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ     
พ.ศ. 2562 (การแต่งกายโทนสีเหลือง) 

 

นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง - ขอเสริมเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์ต้องขอไปที่ราชพัสดุแล้วจะได้ประสานไปทางอ าเภอ 
ผอ.กองช่าง ผ่านอ าเภอ จังหวัด กระทรวงมหาดไทยเป็นอนุญาต ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 
 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - มี 2 เรื่อง ที่จะปรึกษา   
สท. เขต 2  1. การอนุญาตขุดบ่อดิน ใบอนุญาต/สัญญาจะถึงหมดอายุเมื่อไหร่, อยากให้รถขนดินงดวิ่ง 

เวลาเร่งด่วน ขอก าหนดระยะเวลา วิ่งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง, รถหกล้อต้องมีการคลุมผ้าใบ
ทุกคัน, กรณีมีการถมดินขอให้ผู้รับเหมาน ารถน้ า มารดบนถนนป้องกันฝุ่น, กรณีรถหกล้อ
เหยียบฝาท่อ บริเวณทางเข้าบ่อขุดดินช ารุดเสียหายควรให้เจ้าของรถเป็นผู้รับผิดชอบ
ซ่อมแซม เป็นต้น 
2. การดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาในลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี มีบางรายการอุปกรณ์ช ารุด 
ขอให้ประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขด้วย อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการ 

/ประธานสภาฯ...     



 
 

                       
 

  

 



 

 


