
ส ำเนำรำยกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกำยน 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 นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รัตนา ปรีชานุกูล 

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

รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ประจญ ปัญโญใหญ่ 

8 นายด ารงค์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
รก. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ด ารงค์ บุญกลาง 

9 นายนพดล แก้วกาศ หัวหน้างานนิติการ นพดล แก้วกาศ 
10 นางสาวจิรประภา มณีขัติย์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จิรประภา มณีขัติย์ 

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

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

11 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 
12 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ 
13 นายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สุริยา แก้วสว่าง 
14 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ วไลพร  ไชยมงคล 
15 นางสาวณฐัชฎาพร อ่องวลิาศ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ 
16 นายพงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ 
17 นายวรพงษ์ สุธรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วรพงษ์ สุธรรม 
18 นางสุณี สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี สุยะเหล็ก 
19 ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ เทตินน  า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พิไลวรรณ เทตินน  า 
20 นางจันจีรา ดวงชมภู ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จันจีรา ดวงชมภ ู

 

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 สมัยสามัญ ครั งที่ 4 ประจ าปี   
พ.ศ. ๒๕62 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี  

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 

ประธานสภาฯ  - ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 
   ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2562   
 

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั งที่ 3 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

   - ในวาระนี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  
   ว่ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่ 
   - มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 

 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด พบข้อผิดพลาด 
 

ประธานสภาฯ  - หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
 ต าบลบ้านกลาง สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  

   เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวำระท่ี 3  ญัตติเรื่อง รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

ประธานสภาฯ ญัตติเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  - เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ  

 

 หลักการและเหตุผล 
- ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)      

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทาง            
 ในการพัฒนาต าบลเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินงาน   
 ตามโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) โดยมุ่งเน้น  
 การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพื นที่ ยึดหลักร่วมกันคิด 
 ร่วมกันด าเนินงาน และร่วมกันติดตามประเมินผลในลักษณะเป็นเครือข่ายพัฒนา     
 อย่างต่อเนื่อง โดยมีการระดมความคิดของประชาชน เริ่มตั งแต่ระดับชุมชนทุกหมู่บ้าน 
 ผลจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนจากการประชาคมในระดับหมู่บ้านและต าบล 
 นอกจากจะน ามาสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้าง    
 ให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างยั่งยืนด้วย 

 

- ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕62 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 โดยในวันศุกร์ ที่ ๑1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม
 และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบผล
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 
 และได้เสนอรายงานต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลางให้ทราบแล้ว นั น 

 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง เป็นไปตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
 พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ การติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนา 

 

- ข้าพเจ้า นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
 ขอรายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)            
 ให้สภาเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ทราบ ดังนี  

 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา… 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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- ในปีงบประมาณ ๒๕62 ที่ผ่านมา เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ด าเนินโครงการพัฒนา          
 ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) และแผนการด าเนินงานประจ าปี
 งบประมาณ ๒๕62 เดิมมีจ านวน 109 โครงการ เพ่ิมเติมจ านวน 26 โครงการ รวมทั้งสิ้น 
 135 โครงกำร เป็นเงินจ ำนวน 140,951,000.- บำท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้ำนเก้ำแสน   
 ห้ำหม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาทั ง 8 ด้าน ผลการด าเนินงาน 
 สรุปได ้ดังนี  

 ๑. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภค 
 สาธารณูปการ มีจ านวนโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เดิมมีจ านวน 6 โครงการ   
 มีการเพ่ิมเติมโครงการ 10 โครงการ รวมโครงการทั งสิ น 16 โครงการ มีการด าเนินงาน          
 เสร็จสิ น 5 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน 11 โครงการ 

 ๒. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
 มีจ านวนโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 2 โครงการ มีการด าเนินงาน
 เสร็จสิ นทั ง 2 โครงการ  

 ๓. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม มีจ านวน
 โครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เดิมมีจ านวน 23 โครงการ มีการเพ่ิมเติม
 โครงการ 1 โครงการ รวมโครงการทั งสิ น 24 โครงการ มีการยกเลิกโครงการ 7 โครงการ มี
 การด าเนินงานเสร็จสิ น 17 โครงการ  

 ๔. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม  มีจ านวนโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เดิมมีจ านวน 3 โครงการ   
 มีการเพ่ิมเติมโครงการ 1 โครงการ รวมโครงการทั งสิ น 4 โครงการ มีการด าเนินงาน  
 เสร็จสิ นทั ง 4 โครงการ 

 ๕. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา มีจ านวน
 โครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เดิมมีจ านวน ๑1 โครงการ มีการยกเลิกโครงการ 
 1 โครงการ  มีการด าเนินงานเสร็จสิ น 10 โครงการ  

 ๖. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข มีจ านวน
 โครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เดิมมีจ านวน 11 โครงการ มีการยกเลิกโครงการ   
 2 โครงการ ด าเนินงานเสร็จสิ น 9 โครงการ 

 ๗. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีจ านวนโครงการ
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เดิมมีจ านวน 52 โครงการ มีการเพ่ิมเติมโครงการ   
 14 โครงการ รวมโครงการทั งสิ น 66 โครงการ มีการยกเลิกโครงการ 9 โครงการ               
 มีการด าเนินงานเสร็จสิ น 54 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน 3 โครงการ  

 ๘. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านฐานข้อมูลท้องถิ่น มีจ านวนโครงการ
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เดิมมจี านวน 1 โครงการ ด าเนินงานเสร็จสิ น 1 โครงการ 

สรุป โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) และแผนการด าเนินงานประจ าปี
 งบประมาณ ๒๕62 เดิมมีจ านวน 109 โครงการ มีการเพ่ิมเติมโครงการ 26 โครงการ 
 รวมโครงการทั งสิ น 135 โครงการ มีการยกเลิกโครงการ 19 โครงการ มีการด าเนินงาน
 เสร็จสิ น 102 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน 14 โครงการ  

/นายอภิชาติ เทพชา… 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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- โครงการเงินนอกงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงินจ านวนทั งสิ น 2,951,700.- บาท 
 (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มีการด าเนินงานเสร็จสิ นทั ง 3 โครงการ 

 

- มีรายการจ่ายขาดเงินสะสมทั งสิ นจ านวน 15 โครงการ งบประมาณที่ตั งไว้จ านวน 
 5,941,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มีการด าเนินงาน 8 โครงการ
 งบประมาณที่เบิกจ่าย 3,569,000.- บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 คงเหลือ 880,000.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) อยู่ระหว่างด าเนินงาน 7 โครงการ 
 งบประมาณที่ตั งไว้จ านวน 1,492,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 

- จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง              
 ให้สภาเทศบาลต าบลบ้านกลางทราบไว้ ณ ที่นี  

 

ที่ประชุมฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 4  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
        พ.ศ. 2563 
 

ประธานสภาฯ  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ      
   พ.ศ. 2563 

  - เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ 

   หลักกำรและเหตุผล 
   - ตามที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   โดยส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอ ขอเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขรายละเอียดของงบประมาณในส่วน
   ของการตั งงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สามารถด า เนินการได้
   ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 ดังนี  

   รำยกำรที่ 1 ส ำนักปลัดเทศบำล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  01. ค่าจัดซื อโต๊ะท างานเหล็ก       จ านวน 7,000.- บาท 
 

 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา… 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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  ข้อควำมเดิม     
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (1.54 x 0.78 x 75.00 เมตร) พร้อมกระจก 

   จ านวน 1 ตัว ราคา 7,000.- บาท เพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
   (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด      
   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย     
   ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย              
   ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 225 ล าดับที่ 91 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
   งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ข้อควำมใหม่     
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (1.54 x 0.78 x 0.75 เมตร) พร้อมกระจก           

   จ านวน 1 ตัว ราคา 7,000 บาท เพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
   (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด      
   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย       
   ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย              
   ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 225 ล าดับที่ 91 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
   งานบริหารทั่วไป (00111) 

  รำยกำรที่ 2 ส ำนักปลัดเทศบำล 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภท  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
  01. ค่าจัดซื อหน้ากากกันควันพิษ/แก๊สพิษ แบบท่อคู่    จ านวน 23,000.- บาท 
 

  ข้อควำมเดิม     
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อหน้ากากกันควันพิษ/แก๊สพิษ แบบท่อคู่ ประกอบด้วย หน้ากาก

   ครอบใบหน้าเป็นแบบครอบทั งใบหน้า ทนความร้อนและป้องกัน สารเคมีได้ดี, มีขอบยาง
   รอบหน้ากาก 2 ชั น, เลนส์ หน้ากากทนต่อการ กระแทกและรอยขีดข่วน สามารถถอดเปลี่ยนได้
   เมื่อเกิดการช ารุด, มีสายรัดศีรษะ5 จุด, ชุดลดแรงดัน ใช้กับถังอัดอากาศที่มีแรงดันสูง 
   300 บาร์ฯ จ านวน 2 ชุดๆ ละ 11,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือ
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  1248 ลงวันที่ 27 
   มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 
   มกราคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 1536 ลงวันที่ 19 
   มีนาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 226 ล าดับที่ 96 
   ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
   และระงับอัคคีภัย (00123) 

 
/นายอภิชาติ เทพชา… 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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  ข้อควำมใหม่     
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อหน้ากากกันควันพิษ/แก๊สพิษ แบบท่อคู่ ประกอบด้วย หน้ากาก

   ครอบใบหน้าเป็นแบบครอบทั งใบหน้า ทนความร้อนและป้องกันสารเคมีได้ดี, มีขอบยาง
   รอบหน้ากาก 2 ชั น มีสายรัดศีรษะ 5 จุด ตลับกรองสามารถป้องกันแก๊ส/ไอกรด/แอมโมเนีย 
   จ านวน 2 ชุดๆ ละ 11,500.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม  
   การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561เป็นไป  
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 226 ล าดับที่ 96 ปรากฏตามแผนงาน
   การรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
 

- จึงใคร่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จ านวน 2 รายการ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ข้อ 29 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัย หรือสอบถาม 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ 
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน  10คน ครบองค์ประชุม 

 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จ านวน 2 รายการ หรือไม ่

 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัต ิ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ 9  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัต ิ -ไม่มี- 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕63 จ านวน 2 รายการ 

ด้วยมติอนุมัติ  9  เสียง / ไม่อนุมัติ  -ไม่มี- / งดออกเสียง  1  คน 
 

 
 /ระเบียบวาระท่ี 5… 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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ระเบียบวำระท่ี 5  ญัตติเรื่อง ขอควำมเห็นชอบกำรขอใช้พื้นที่ภำยในศูนย์กีฬำและนันทนำกำรจำมเทวี 
   เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง หมู่ที่ 2 เพื่อด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน้ ำชุมชน ตำมแบบ
   มำตรฐำนกรมพลศึกษำ โดยบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้ำง ขนำดประมำณ 25 x 40 เมตร 
   (ไม่รวมที่จอดรถหรือที่ว่ำง) 
 

ประธานสภาฯ  ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการขอใช้พื นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี 
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน  าชุมชน ตามแบบ 
   มาตรฐานกรมพลศึกษา โดยบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้าง ขนาดประมาณ 25 x 40 เมตร  
   (ไม่รวมที่จอดรถหรือที่ว่าง) 

- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ 

 

  หลักกำรและเหตุผล 
 - ตามทีอ่ าเภอเมืองล าพูน ได้แจ้งการด าเนินโครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชนและโครงการ

   ก่อสร้างสระว่ายน  าชุมชน ตามหนังสือจังหวัดล าพูน ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0004/ว 19274 
   ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การด าเนินโครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชน
   และโครงการก่อสร้างสระว่ายน  าชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลตามเอกสารส่งกลับไปยังส านักงาน
   การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน เพ่ือรวบรวมส่งไปยัง กรมพลศึกษา ในการขอรับ   
   การจัดสรรงบประมาณ ต่อไป เนื่องด้วยกรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์
   ในด้านการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา ในด้าน
   แนวทางการพัฒนาสถานที่เพ่ือการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของมวลชน พัฒนาและ
   บ ารุงรักษาโครงสร้างพื นฐานด้านการออกก าลังกายและกีฬา ตั งแต่ระดับท้องถิ่น ส่งเสริม
   ให้สถานศึกษาขยายเวลาการให้บริการประชาชน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและส่งเสริม
   การดูแลรักษาสถานที่ออกก าลังกายและสิ่งอ านวยความสะดวก กรมพลศึกษา จึงมีแผน    
   การด าเนินโครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชน และโครงการก่อสร้างสระว่ายน  าชุมชน 

 

- เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามหนังสืออ าเภอเมืองล าพูน   
ที ่ลพ 0118/ว 909 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการด าเนินโครงการลานกีฬา
และนันทนาการและโครงการก่อสร้างสระว่ายน  าชุมชน  โดยขอให้เทศบาลด าเนินส ารวจ
ความพร้อมของพื นก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสม   
ในการก าหนดโครงการก่อสร้างสระว่ายน  าชุมชน ตามข้อ 3. ความพร้อมของที่ดิน 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบตามวาระที่ 5)   
- เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การใช้พื นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๒  
บ้านท่าล้อ - ศรีค า ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เพ่ือด าเนินโครงการ
ก่อสร้างสระว่ายน  าชุมชน ตามแบบมาตรฐานกรมพลศึกษา โดยบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้าง
ขนาดประมาณ 25 X 40 เมตร (ไม่รวมที่จอดรถหรือที่ว่าง) 

   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา ตามวาระที่ 5 ) 
 

/ประธานสภาฯ… 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 
 

นายมนตรี สามารถ - สอบถามพื นที่บริเวณท่ีจะสร้างสระว่ายน  ามีเพียงพอหรือไหม ถ้าสร้างจะมีการบริหาร 
สท.เขต 1 จัดการอย่างไร 
 

 - ส่งเรื่องด าเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน  าชุมชนไปแล้วต้องรอถามเรื่องจากกรมพลศึกษา 
แล้วค่อยมาคิดรูปแบบการใช้ลักษณะ แต่ตอนนี ส่งเอกสารไปก่อน 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ 
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน  10  คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
   - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ความเห็นชอบการขอใช้พื นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการ
   จามเทวีเทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน  าชุมชน      
   ตามแบบมาตรฐานกรมพลศึกษา โดยบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้าง ขนาดประมาณ 25 x 40 เมตร 
   (ไม่รวมที่จอดรถหรือที่ว่าง) หรือไม ่
 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  เห็นชอบ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ  9  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไมเ่ห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไมเ่ห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการขอใช้พื นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน  าชุมชน ตามแบบ
   มาตรฐานกรมพลศึกษา โดยบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้าง ขนาดประมาณ 25 x 40 เมตร (ไม่รวม
   ที่จอดรถหรือที่ว่าง) 

ด้วยมติเห็นชอบ  9  เสียง / ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- / งดออกเสียง  1  คน 
 

 
 

 
/ระเบียบวาระท่ี 6... 

 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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ระเบียบวำระท่ี 6  ญัตติเรื่อง ขอควำมเห็นชอบกำรขอใช้พื้นที่ภำยในศูนย์กีฬำและนันทนำกำรจำมเทวี 
   เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง หมู่ที่ 2 เพื่อด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน   
   แบบบำดำลขนำดใหญ่ ตำมรำยละเอียดแบบแปลนของกรมทรัพยำกรน้ ำ โดยบริเวณ
   ที่ดินที่จะก่อสร้ำง ขนำดประมำณ 20 x 20 เมตร 
 

ประธานสภาฯ  ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการขอใช้พื นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี 
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน    
   แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดแบบแปลนของกรมทรัพยากรน  า โดยบริเวณ
   ที่ดินที่จะก่อสร้าง ขนาดประมาณ 20 x 20 เมตร 

- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ 

 

   หลักกำรและเหตุผล 
 - ตามที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้แจ้งการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไข

และ   บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งในจังหวัด 
   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือเทศบาลต าบลบ้านกลาง ที่ ลพ ๕๓๖๐๔/๑๘๙๐ 
   ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 
   หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีค า ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน วงเงินจ านวน 
   ๓,๓๘๖,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ที่จะด าเนินการบนโฉนด
   ที่ดินเลขที่ ๑๑๐๕๔๓ ต าแหน่งที่ดินระวาง ๔๘๔๖III๐๖๕๒ เลขที่ดิน ๗๑๕ หน้าส ารวจ 
   ๘๐๖๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีค า ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน   
   จ านวน ๑ งาน ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์  ดังนั้น จึงได้แจ้งขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
   ไปยังส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน ตามหนังสือเทศบาลต าบลบ้านกลาง ที่ ลพ ๕๓๖๐๔/2087 
   ลงวันที่ ๒3 กันยายน ๒๕๖๒ ขณะนี อยู่ระหว่างขั นตอนพิจารณาด าเนินการตรวจสอบ
   ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว จากส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน ซึ่งคาดว่าจะใช้
   ระยะเวลานานเกรงว่าจะไม่สามารถด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
   ขนาดใหญด่ังกล่าว ได้ทันก าหนดช่วงเวลาภัยแล้ง และพื นที่ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
   จังหวัดล าพูน มักจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน  าประปาในการอุปโภค - บริโภค 
   เป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับประชาชน รวมทั งสถานประกอบการต่างๆ 
   มีความต้องการน  าประปาในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านกลาง    
   ยังไม่สามารถผลิตน  าประปาให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั น จึงมีความจ าเป็น  
   ต้องก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดแบบแปลน  
   ของกรมทรัพยากรน  า โดยบริเวณที่ดิน ที่จะก่อสร้างขนาดประมาณ 20 X 20 เมตร  

 โดยใช้งบประมาณตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
   ในพื นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งในจังหวัด จำกเดิม บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๕๔๓
   ต าแหน่ง ที่ดินระวาง ๔๘๔๖III๐๖๕๒ เลขที่ดิน ๗๑๕ หน้าส ารวจ ๘๐๖๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีค า

   /นายอภิชาติ เทพชา... 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ านวน ๑ งาน ที่ดินสาธารณประโยชน์  
เปลี่ยนเป็น ที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีค า ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 

 

- เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหา   
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง  
- เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงขอสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขอใช้พื นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลต าบลบ้านกลาง ฯ 
เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามรายละเอียด
แบบแปลนของกรมทรัพยากรน  า โดยบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างขนาดประมาณ 20 X 20 เมตร 
โดยใช้งบประมาณตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งในจังหวัด วงเงินงบประมาณจ านวน ๓,๓๘๖,๐๐๐.- บาท 
(สามล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบวาระที่ 6) 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

นายมนตรี สามารถ - สอบถามเรื่องกรรมสิทธิ์ ถ้ามีหมู่บ้านอื่นขอใช้พื นที่ต้องยกให้อีก หรือไม่ แล้วจะมีปัญหา 
สท.เขต 1 เกิดขึ นในอนาคตจะท าอย่างไง 
 

 - เนื่องจากมีเงื่อนไขข้อจ ากัด ปัญหาเรื่องที่ เลยเกิดเง่ือนไขขอใช้ที่ดินในนามเทศบาล 
 

  
 
 
 
นายณรงค์ชัย ไชยนวล - การสร้างประปา หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า เป็นห่วงโครงการที่จะเกิดขึ น เพราะไม่ได้
สท. เขต 2  ระบุว่าสร้างตรงไหน ถ้าอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมจะท าให้ทัศนียภาพไม่เหมาะสม 
 

นายมนตรี สามารถ - สอบถามถ้าหมู่บ้านที่ขาดแคลนน  าขอใช้ได้ไหม 
สท.เขต 1  
 

นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง - ได้เพราะที่ตกลงกันตามมติ ให้ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า ดูแล แล้วให้ หมู่ที่ 2 เก็บเงิน 
ผอ.กองช่าง 
 

นายมนตรี สามารถ - เรื่องราคาน  าอาจจะเป็นปัญหาในอนาคต 
สท.เขต 1 
 

นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง - เรื่องราคาน  า หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า จะบริหารจัดการดูแลเอง 
ผอ.กองช่าง 
 

/นายอภิชาติ เทพชา… 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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 - ราคาน  าหน่วย 5 บาท ทางเทศบาลไม่ต้องดูแล ของ หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม 
 
 
 
 
 

นายสนชัย พรมสนธิ - เห็นด้วยกับโครงการน  าประปา หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า เพียงแต่ต้องระบุสถานที่ 
รองประธานสภาฯ  

นายบุญทรง  วงค์ต๋อ - วันข้างหน้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินไหม  
สท. เขต 2   
 

นายชาตรี  สุริยจักร์ - กรณีที่เทศบาลเก็บค่าน  าประปา หน่วยละ 5 บาท ของ หมู่ที่ 5 บ้าน ศรีชุม และ  
 เก็บค่าน  าประปา หน่วยละ 3 บาท ของ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า คุ้มไหม 
  

 - ราคาน  าหน่วยละ 3 บาท ของ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า หมู่ที่ 2 ก าหนดราคาเอง  
 แต่ทางเทศบาลจะท า MOU ไว้ 
 
 
 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ 
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน  10  คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
   - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ความเห็นชอบการขอใช้พื นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการ
   จามเทวี เทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
   แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดแบบแปลนของกรมทรัพยากรน  า โดยบริเวณที่ดิน   
   ที่จะก่อสร้างขนาดประมาณ 20 x 20 เมตร โดยใช้งบประมาณตามโครงการแก้ไขและ
   บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งในจังหวัด 
   วงเงินงบประมาณจ านวน 3,386,000.- บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    หรือไม ่         
ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  เห็นชอบ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ  9  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไมเ่ห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไมเ่ห็นชอบ  - ไม่มี -  เสียง 
                              

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 

/เลขานุการสภาฯ... 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการขอใช้พื นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี  
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
   ขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดแบบแปลนของกรมทรัพยากรน  า โดยบริเวณท่ีดินที่จะก่อสร้าง
   ขนาดประมาณ 20 x 20 เมตร โดยใช้งบประมาณตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา
   ความเดือนร้อนของประชาชนในพื นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งในจังหวัด วงเงิน
   งบประมาณจ านวน 3,386,000.- บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
   ด้วยมติเห็นชอบ  9  เสียง / ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -  เสียง / งดออกเสียง  1  คน   

ระเบียบวำระท่ี 7  ญัตติเรื่อง ขอควำมเห็นชอบกำรขออนุญำตใช้สนำมฟุตบอล ภำยในศูนย์กีฬำและ
นันทนำกำรจำมเทวี เพื่อใช้ในกำรฝึกซ้อมและเตรียมทีมแข่งขัน ของ สโมสรฟุตบอล
ล ำพูนวอริเออร์ 

 

ประธานสภาฯ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการอนุญาตใช้สนามฟุตบอลภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจาม
เทวีเพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและเตรียมทีมแข่งขันของสโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ 

  - เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ     

หลักกำร 
- ด้วยสโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ ส านักงานเลขที่  5/6 ม.4 ต.เวียงยอง  อ.เมือง จ.ล าพูน  
ได้มีหนังสือ สโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ ที่ 89/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง โดยสโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลจังหวัดล าพูน      
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการออมสินลีกโปร  ฤดูกาล  2020  โดยสโมสรฟุตบอล   
ล าพูนวอริเออร์ ได้มีการเริ่มเตรียมทีมเพ่ือแข่งขันแล้วตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562  
ทางสโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ จะขอใช้สนามฟุตบอลจองเทศบาลต าบลบ้านกลาง
ในการฝึกซ้อมและเตรียมทีมแข่งขันดังกล่าว โดยทางสโมสรฯ จะปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง และทางสโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ จะได้ด าเนินการ ดังนี 
 1. สโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ จะด าเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของศูนย์
กีฬาและนันทนาการจามเทวี ให้มีสภาพสมบูรณ์ก่อนเริ่มโครงการ 

2. ในระหว่างโครงการสโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ จะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลสนาม
ฟุตบอล ของศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

3. สโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ยินดีจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา
ฟุตบอล ให้กับเยาวชนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ตามที่เทศบาล ร้องขอ (ในวันหยุดเสาร์ - 
อาทิตย์)        

    4. สโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ จะขอใช้สนามฟุตบอล เพ่ือฝึกซ้อมในวันจันทร์ 
อังคาร พุธ และพฤหัสบดี 
 5. สโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ ยินยอมจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน  าประปา ค่าบ ารุง
สนามกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาลต าบลบ้านกลาง เดือนละ 
5,000.- บาท 

/นายอภิชาติ เทพชา... 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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   6. สโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ ยินดีลงนามในหนังสือความร่วมมือ (MOU)                
กับเทศบาลต าบลบ้านกลางเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 

เหตุผล 
- เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ไดจ้ัดประชุมปรึกษาหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแนวทางการใช้สนามกีฬา  
ตามรายงานการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านกลาง       
ครั งที่  1 /2562  ลงวันที่  21 พ.ย. 2652  เวลา 9.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือแนวทางการใช้สนามกีฬา ที่ประชุมฯ เห็นว่า     
เพ่ือเป็นการส่งเสริมประชาชน เยาวชนในพื นที่ในการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
และสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนได้ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมืออาชีพ 
เข้าชมกีฬาฟุตบอลในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่ค้าขายรอบบริเวณ สนามกีฬา
ที่ท าการแข่งขัน มีมติเห็นด้วย จึงเห็นควรอนุญาตให้สโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ ได้ใช้
สนามฟุตบอลภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลต าบลบ้านกลาง แต่เนื่องจาก 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มาตรา 122 
ประกอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 155 ซึ่งก าหนด
ไว้ว่า “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน   
หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั น” 

- ดังนั นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอญัตติเข้าที่ประชุม     
สภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
- เทศบาลต าบลบ้านกลางได้จัดท า ร่างบันทึกข้อตกลงการใช้พื นที่สนามกีฬาดังกล่าว 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบวาระที่ 7) 
- จึงขอให้เทศบาลต าบลบ้านกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตใช้สนาม          
ฟุตบอล ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและเตรียมทีมแข่งขัน
ของสโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์    

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

นายธียศ สามารถ         - ส่วนตัวเป็นแฟนคลับ FC ทีมฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ อยู่แล้ว แต่มีความเห็นว่าในเมื่อ 
สท.เขต 1 สโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ มีการฝึกซ้อมและแข่งขันที่สนามกีฬากลาง จังหวัดล าพูน 

อยู่แล้ว ท าไมจึงเปลี่ยนสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขัน มาในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  

 

นายสนชัย พรมสนธิ - ท าไมไม่ซ้อมสนามกีฬากลาง จังหวัดล าพูน มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างไร 
รองประธานสภาฯ - และเรื่องที่บอกว่าสนามฟุตบอลภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีไม่ดีขอถามว่า

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผ่านได้อย่างไร การก่อสร้างสนามกีฬาหมดสัญญาหรือยัง
ถ้ายังไม่หมดสัญญา ผู้รับจ้างต้องมาดูแล แต่ถ้าหมดสัญญาเทศบาลควรตั งงบประมาณ
ปรับปรุงให้ดีขึ น 

/นายชาตรี  สุริยจักร์... 

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 
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นายชาตรี  สุริยจักร์ - การขอใช้สนามฟุตบอลภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี มีข้อตกลงบ้างข้อที่มาขอ 
สท.เขต 2  ใช้สนามฟุตบอล หากทางเทศบาลต้องขอใช้สนามกีฬา ต้องขออนุญาตและแจ้งให้สโมสร    
                                ล าพูนวอริเออร์ก่อน ทั งที่เป็นสนามฟุตบอลของเทศบาล หากประชาชนจะมาใช้สนาม  
                                ฟุตบอลจะใช้ได้อย่างไร เพราะหากทีมฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ ไม่ให้เข้ามาเล่น   
                               ประชาชนในพื นที่จะได้รับประโยชน์ได้อย่างไร 
 

นายมนตรี สามารถ - ข้อดี เป็นสิ่งที่ดีเป็นการดึงดูดคนเข้ามาท ากิจกรรมและใช้สนามของเทศบาล แต่การ 
สท.เขต 1 บริหารจัดการ ต้องท าอย่างโปร่งใส อย่างให้ประชาชนคิดว่าสภาเทศบาลมีส่วนได้เสียกับ  

ทีมฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ เพราะหากข้อตกลงมีการผูกขาดมากเกินไป และระเบียบของทาง
เทศบาลมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายครั ง  ไม่ได้มีการเป็นค่าธรรมเนียมรายเดือน เสนอ
ว่าอยากให้ทีมสโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ ลองเช่าเป็นรายวัน/รายครั ง ไปก่อน 

 

 - ทางเทศบาล ก็ได้รับหนังสือขอใช้สนามกีฬา จาก สโมสรล าพูนวอริเออร์ เมื่อวันที่ 13 
 พฤศจิกายน 2562 และได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปรึกษาหารือแนวทางการใช้สนามกีฬา 
                  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และในวันนี ตอนแรกจะเชิญทีมฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ 
                    เข้าร่วมประชุมด้วย แต่เนื่องจากครั งนี เป็นการประชุมสภาเทศบาล เลยไม่ได้เชิญเข้าร่วม 
 ประชุม หากที่ประชุมสภาฯ ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม จะเชิญผู้บริหารทีมสโมสรล าพูนวอริ

เออร์ มาให้ข้อมูล ที่ชัดเจนกว่านี  ต่อไป 
 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี  ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี  เลื่อนการพิจารณาการขออนุญาต
ใช้สนามฟุตบอลภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและเตรียม
ทีมแข่งขันของสโมสรฟุตบอลล าพูนวอริเออร์ ไปก่อน 

 

ที่ประชุมฯ -รับทราบ- 
 

ระเบียบวำระท่ี 8       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 

นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ - วันนี  เวลา 14.00 น. เรียนเชิญร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะนางเจ้าจามเทวี  
รองปลัดเทศบาล  ตั งขบวน ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ เชิงสะพานท่าขาม การแต่งกายชุดขาว  
รก.ผอ.กองการศึกษา - วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ร่วมตั งขบวนแห่สมณศักดิ์พัดยศฯ 
   พระครูสมุห์พงษ์ศักดิ์ ฐิตธมฺโม รองเจ้าคณะต าบลบ้านกลาง เจ้าอาวาสวัดพญาผาบ      
   ตั งขบวน ณ หน้าร้านวุฒิชัยพาณิชย์ การแต่งกายชุดปกติขาว สวมหมวก 
                            

นางรัตนา ปรีชานุกูล - เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม       
ผอ.กองวิชาการฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกระทรวงสาธารณสุข ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ในตลาด, ด้านการจัดการเหตุร าคาญ และการจัดการคุณภาพน  าประปา 
 

นายด ารงค์ บุญกลาง  - ขอประชาสัมพันธ์การแสดงตนเพ่ือยืนยันการขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม  - วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพให้กับ 
   ผู้สูงอายุในโรงเรยีนปัจฉิมาลัย 

/นายด ารงค์...  

นายอภิชาติ เทพชา 
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 


