
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

วันที่ 24 ธันวาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 

.............................. 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับที่ รายชื่อสมาชิกสภาฯ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิพล    นามวงค์ ประธานสภาฯ นิพล    นามวงค์  
2 นายสงัด สายคำฟู รองประธานสภาฯ สงัด สายคำฟู  
3 นางนฤมล คำจม เลขานุการสภาฯ นฤมล คำจม  
4 นายโสภณ สุภารักษ์ สมาชิกสภาฯ โสภณ สุภารักษ์  
5 นายประดิษฐ์ สุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์ สุวรรณ์  
6 นายณรงค์ กองเงิน สมาชิกสภาฯ ณรงค์ กองเงิน  
7 นายคำ วิปันเขตร สมาชิกสภาฯ คำ วิปันเขตร  
8 นายเดช ปันเมา สมาชิกสภาฯ เดช ปันเมา  
9 นายกำธร วงค์นำ สมาชิกสภาฯ กำธร วงค์นำ  

10 นางประภาพร มหาวัน สมาชิกสภาฯ   ลาการประชุม 
11 นางผ่องพรรณ แสงคำ สมาชิกสภาฯ ผ่องพรรณ แสงคำ  
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

ลำดับที ่ รายชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายดวงเด่น ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครวั 

ดวงเด่น ศรีบุรี  

2 นางสาวพิกุล ยะคำดุก ผู้อำนวยการกองคลัง พิกุล ยะคำดุก  
3 นายชุมพล          ตระกูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชุมพล ตระกูลวงศ์  
4 นายเทิดศักดิ์       วังหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง เทิดศักดิ์ วังหลัง  
5 นางอรุณี             สายหมอก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
อรุณี          สายหมอก  

6 นางสาวธันย์นิชา  สิทธิพงษ์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ธันย์นิชา สิทธิพงษ์เจริญ  
7 นางสาวชนภัส     อินกวา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ชนภัส อินกวา  
8 นางนงนุช          ถารียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นงนุช ถารียะ  
9 นายธีรยุทธ์        จันทร์แดง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ธีรยุทธ์ จันทร์แดง  

10 นายเจน            คำวัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 เจน คำวัง  
11 นายไพโรจน์       ใจเมคา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ไพโรจน์       ใจเมคา  
12 นางสาวเมรีรัตน์   สุพา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 เมรีรัตน์       สุพา  
13 นางสาวอุบลวรรณ กันทาทอง หัวหน้าฝ่ายธุรการ อุบลวรรณ    กันทาทอง  
14 นายพงษ์สิน        ทวีเพชร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชมงคลลา้นนา 
เชียงใหม่ 

พงษ์สิน        ทวีเพชร  

/ เริ่ม... 
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เริ่มการประชุม    เวลา  09.30  น. 
นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าวเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว 

กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจำปี 2563 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ 
  - เรื่อง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งนี้ มีสมาชิก

สภาฯ ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ นางประภาพร  มหาวัน  
 
 

ที่ประชุม    สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
นายนิพล  นามวงค ์  ประธานสภาฯ กล่าวในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว    
  ครั้งนี้ จะได้มีการรับรองรายงานการประชุม ที่ผ่านมา จำนวน 3 ชุด  
  ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 

2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 

3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 5 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 

 

ลำดับแรกขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณาเกี่ยวกับ
รายละเอียดหรือเนื้อหาของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2563 ตามเอกสารที่ ได้แนบส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ให้ทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าแล้วหาก
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของรายงาน
การประชุมสภาฯ ดังกล่าวขอเชิญ 

 
 

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ไม่มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของรายงาน   
 การประชุมชุดดังกล่าว 
 
 

นายนิพล   นามวงค์ ประธานสภา ฯ กล่าวหากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือ  
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 แล้ว ขอให้
ทุกท่าน ได้พิจารณาเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ชุด
ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มีการประชุม
และตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 
2563 เม่ือวันที ่14 กันยายน 2563 
ด้วยคะแนนเสียง 9  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
ลาการประชุม  1  ท่าน 

/ นาย ... 
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นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าว ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณารายละเอียดหรือ
เนื้อหาของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2563 ตามเอกสารที่ ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุม ให้ทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าแล้วหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
แก้ ไขหรือเพิ่ มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ 
ดังกล่าวขอเชิญ 

 

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ไม่มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของ
รายงานการประชุมชุดดังกล่าว 

 

นายนิพล   นามวงค์ ประธานสภา ฯ กล่าวหากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือ  
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 แล้ว ขอให้
ทุกท่าน ได้พิจารณาเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ชุด
ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มีการประชุม
และตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 
2563 เม่ือวันที ่21 กันยายน 2563 
ด้วยคะแนนเสียง 9  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
ลาการประชุม  1  ท่าน 

 
 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าว ลำดับสุดท้ายเป็นการพิจารณารายละเอียด
หรือเนื้อหาของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 25 
กันยายน 2563 ตามเอกสารที่ ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
เข้าร่วมประชุม ให้ทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าแล้วหากสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุม
สภาฯ ดังกล่าวขอเชิญ 

 

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ไม่มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของ
รายงานการประชุมชุดดังกล่าว 

 
 

นายนิพล   นามวงค์ ประธานสภา ฯ กล่าวหากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือ  
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 แล้ว ขอให้
ทุกท่าน ได้พิจารณาเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ชุด
ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มีการประชุม
และตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 
2563 เม่ือวันที ่25 กันยายน 2563 
ด้วยคะแนนเสียง 9  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
ลาการประชุม  1  ท่าน 

/ ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติที่เสนอใหม่ 
นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าวระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.1 

ญัตติการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว  
ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้นำเสนอ
รายงานต่อท่ีประชุมสภาฯ 

 
 

นายดวงเด่น  ศรีบุร ี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
ด้วยถึงห้วงเวลาของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 กระผม นายดวงเด่น ศรีบุรี ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว ในระหว่างที่ไม่มี
นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา 48 
ปัญจทศ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
ประกอบกับ ข้อ 11 ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
85/2557 ประกาศ ณ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 จึงขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน
ในที่ประชุมแล้ว พร้อมนี้ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้
อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของนายกเทศมนตรี
ตำบลเจดีย์แม่ครัว  

 
 
 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าวลำดับต่อไป ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ 
ข้อ 3.2 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ 

 

นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
การเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561) ข้อ 29 (3) ซึ่งระบุไว้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 

 

/ นับแต่... 
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นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 

ดังนั้น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งนี้ 
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลฯ
สำหรับรายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้องในส่วนของสำนัก
ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 

 

นางนงนุช  ถารียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวชี้แจงว่าตามที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ตามระเบียบฯ แล้ว ได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
โดยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้นำมาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำนวน 350 โครงการ งบประมาณ 434,915,150 บาท อนุมัติ
งบประมาณ เพ่ือนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 
164 โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
งบประมาณ 44,333,870 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.86 ของ
โครงการที่บรรจุในแผนฯ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 143 
โครงการ งบประมาณ 41,001,946 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.20 
ของโครงการที่อนุมัติตามแผนฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใน
ครั้งนี้ต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว เทศบาลฯ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอน
ของระเบียบและหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลฯ รับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
 
 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าว ระเบียบที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.3 ญัตติ
การเสนอโครงการดำเนินการจัดตั้งและบริหารงานสถานธนานุบาล 
(โรงรับจำนำ) ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้
เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  

 

นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.3 ญัตติการเสนอโครงการดำเนินการจัดตั้ง
และบริหารงานสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ก่อนที่กระผมจะ
กล่าวถึงเรื่องการเสนอโครงการดังกล่าว ขอแนะนำท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ คือ อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร  

/ เป็น... 
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เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่ง
ท่านเป็นผู้ออกแบบอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
โดยท่านสมาชิกสภาฯ ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามท่านได้  และ
กระผมขอกล่าวถึงความเป็นมา ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของ
โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ ด้วยเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ
การดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลแม่แฝกใหม่ ที่
ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต การขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ อีกทั้ง ปัจจุบันประชาชน ยังต้อง
ประสบกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลฯ มีความพยายามเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และแนวทาง
ในการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่
เสนอต่อสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้ มีหลักการคือต้องเป็นการดำเนินงาน
หรือการดำเนินโครงการที่ความต่อเนื่อง เป็นโครงการระยะยาว มี
ความมั่นคง ยั่งยืนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่ง
กองคลัง ได้เสนอโครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 
แห่ง กำหนดสถานที่ดำเนินการ ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ 
อาคารสำนักงาน (เดิม) เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 
ตำบลแม่แฝกใหม่ หรือบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ ทั้งนี้ สถานที่ดำเนินการจะ
ตั้งอยู่บริเวณใดนั้น จะต้องผ่านกระบวนการของการประชาคมหมู่บ้าน 
กระบวนการของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองคลัง ได้ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน
เกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ คือบริเวณ 
อาคารสำนักงาน (เดิม) ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 
ตำบลแม่แฝกใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เนื่องจากใกล้กับ
แหล่งชุมชนและการคมนาคมสะดวก แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องผ่าน
กระบวนการตามที่ได้เรียนไว้  

  ในการเสนอโครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ต่อ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวนี้ เพื่อขอให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาต
จัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.5/ว 675 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2548 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ให้สมาชิกสภาฯ 
ได้อ่านศึกษารายละเอียดล่วงหน้าแล้วและกระผมขอชี้แจงรายละเอียด
ข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอโครงการดำเนินการจัดตั้งและ
บริหารงานสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ดังนี้ 

/ ตาม... 
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 ตามคำแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว มีความประสงค์ในการจัดตั้งสถานธนานุบาล ภายในเขต
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯ และบริเวณใกล้เคียง
ที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการเงิน โดยเฉพาะประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะนำไปใช้จ่าย บรรเทาความ
เดือดร้อนของตนเอง โดยไม่ต้องไปกู้ยืมจากเอกชน ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ย
ในอัตราที่สูง ประกอบกับกองคลัง ได้ตรวจสอบแล้วว่าในเขตเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นแหล่งชุมชน มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก
และฐานะทางด้านการคลังของเทศบาลฯ มีความมั่นคงสามารถจะ
ดำเนินการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล เป็น
เงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถานธนานุบาลได้ 
ทั้งนี้  เทศบาลฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและ
เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ รับทราบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สถานการเงิน
การคลัง รวมถึงข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. สภาพเศรษฐกิจ ใน เขตเทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างในภาครัฐและ
เอกชน รับจ้างทั่วไป นอกจากอาชีพหลักดังกล่าวแล้ว ประชาชนยัง
ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีทั้งกลุ่มประชาชนหรือกลุ่มชาวบ้าน
ดั้งเดิมกับกลุ่มชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ ใหม่  และประชากรแฝง ซึ่ ง
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้แรงงานโรงงานภาคอุตสาหกรรม ที่มาประกอบ
อาชีพใช้แรงงาน และพักอาศัยอยู่ในหอพักหรือบ้านเช่าชั่วคราว 

 

  2. ศักยภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
ส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจ ย่านโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย
ของประชาชนที่อยู่แต่ดั้งเดิม 

 

 3. สถานะการเงินการคลัง ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังนี้ 
 - รายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

  จำนวน 71,989,618.13 บาท 
- รายรับไม่ร่วมเงินอุดหนุนทั่วไป  
  จำนวน 33,546,989.13 บาท 
- เงินสะสม จำนวน 61,700,288.88 บาท 
- ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,782,220.14 บาท 
- เงินฝาก กสท. จำนวน 6,358,875.32 บาท 

      - ภาระหนี้สิน จำนวน 10,325,882.59 บาท แยกเป็น 
       - สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย จำนวน 
         1,095,518.00 บาท 
       - กองทุน-กสท. จำนวน 9,230,364.59 บาท 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
และบริเวณท่ีอาศัยใกล้เคียง 

/ 5. จำนวน... 
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5. จำนวนประชากรในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (ข้อมูล 
ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563) มีประชากร ชาย 3,839 คน    
และหญิง 4,225 คน รวมจำนวนประชากร 8,064 คน    
โดยมีจำนวนครัวเรือน จำนวน 3,858 ครัวเรือน 

 

6. สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง  
- บริเวณที่สาธารณประโยชน์อาคารสำนักงานเทศบาล  

ตำบลเจดีย์แม่ครัว หรืออาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่แฝกใหม่ (เดิม) ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
น.ส.3 ก. เลขที่  619 เล่มที่  7 ก. หน้า 19 เลขที่ดิน 4 
หมายเลขที่ 4746 แผ่นที่ 26 ที่สาธารณประโยชน์ (เพื่อใช้
ประโยชน์ของสภาตำบลแม่แฝกใหม่) จำนวน 0 ไร่ 1 งาน 
98 ตารางวา โดยขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ในการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ในที่
สาธารณประโยชน์จากเดิม “เพ่ือใช้ประโยชน์ของสภา
ตำบลแม่แฝกใหม่” เปลี่ยนเป็น “เพ่ือใช้ประโยชน์ของ
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว” 

 

7. เงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้น อย่างน้อย 5,000,000 บาท     
ได้จาก 
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 - เงินสะสม 

 

 สำหรับเงินสะสม แยกเป็นเงินสะสม และเงินทุน
หมุนเวียนเงินสะสม โดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียนเงินสะสม ที่
นำมาใช้ได้ไม่เกิน 25 % ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ณ 
ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 6,000,000 บาท ซึ่งเทศบาลฯ มี
ความพร้อมด้านเงินทุนแล้ว แต่ระยะเวลาของการดำเนินงาน
อาจยาวนานในการจัดจัดสถานธนานุบาล อยู่ที่ประมาณหนึ่ง
ปีถึงหนึ่งปีครึ่ง โดยเทศบาลฯ ต้องทำเรื่องเสนอไปยัง กสท. 
ส่วนกลาง เพื่อขออนุมัติดำเนินงานก่อน จากนั้นจึงจะเสนอ
เรื่องขอพิจารณาในการใช้เงินจากสภาเทศบาลฯ อีกครั้งต่อไป 

 

8. เงินทุนสำรอง เพ่ือรองรับกรณี เงินทุนหมุนเวียนหมด
เงินทุนสำรองเตรียมไว้ จำนวน 2,000,000 บาท โดยใช้
เงินจาก เงินสะสม 

 

9. คาดการณ์รายรับ 
 - ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 จากทุนหมุนเวียนเริ่มต้น 
 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนี้ ช่วงแรกของ
การดำเนินงานสถานธนานุบาล อัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่ถึง
ร้อยละ 1.25 อาจมีโปรโมชั่นพิเศษ อัตราดอกเบี้ยอาจอยู่
ที่ประมาณ ร้อยละ 1.00 เพ่ือเป็นแรงจูงใจ ให้ประชาชน
เข้าใช้บริการ ซึ่งเป็นเรื่องการบริหารจัดการต่อไป 
 - กำไรจากการขายทอดตลาดทรัพย์หลุดจำนำ 

/ 10. การจัดสรร... 
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10. การจัดสรรกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละของยอดกำไรสุทธิประจำปี 
แบ่งเป็น 
 (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ อทำนุบำรุง
ท้องถิ่น ร้อยละ 30 
 (2) เป็นทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50  

         (3) เป็นบำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 
 3.1 ส่งเงินให้ระดับจังหวัด  ร้อยละ 0.6 
 3.2 ส่งเงนิให้ระดับอำเภอ  ร้อยละ 0.5  
 3.3 ส่งเงินให้ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
       หรือ ระดับ อปท.  ร้อยละ 7.5  

3.4 ส่งเงินให้สำนักงานคณะกรรมการจัดการ 
      สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถ่ิน หรือสำนักงาน จ.ส.ท. ร้อยละ 1.4  

 

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว เทศบาลฯ ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งสถานธนานุบาลแล้วเห็นว่า สามารถดำเนินการจัดตั้งและ
ประกอบกิจการสถานธนานุบาลให้มีความยั่งยืน เจริญก้าวหน้า เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลฯ ตลอดจนชุมชน
ใกล้เคียงได้ และเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอโครงการดำเนินการจัดตั้งและบริหารงานสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวในด้านอ่ืนเพิ่มเติม และในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กระผมขอมอบหมายให้  นายธีรยุทธ์  จันทร์แดง หั วหน้ าฝ่าย
บริหารงานคลัง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ 

 

นายธีรยุทธ์  จันทร์แดง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กล่ าวชี้แจงเพ่ิมเติม กระผมได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนาคารนุบาล
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อย่างที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ได้นำเรียนไปแล้วนั้น เป็นภาพรวมทั้งหมดของการ
จัดตั้งสถานธนานุบาล ในการเสนอเรื่องต่อสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ ก็
เพ่ือขอท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สถานธนานุบาล โดยขั้นตอนก็คือเทศบาลฯ จะต้องมีการเสนอ
รายงานไปยังสำนักงานการจัดตั้งสถานธนานุบาล กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการสถานธนานุบาลจังหวัด
เชียงใหม่ และมีการประเมินการดำเนินการเป็นไปตามหลักการและ
แนวทางของการจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.5 /ว 675 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548  

  1. เทศบาลฯ จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่จัดตั้ง
สถานธนานุบาล ในการประชุมสภาฯ วันนี้ จะได้ขอสภาเทศบาลฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งเป็นที่
สาธารณะ ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ก. โดยมีการ
ระบุไว้ในวงเล็บ “เพ่ือใช้ประโยชน์ของสภาตำบลแม่แฝกใหม่” 

/ เปลี่ยนแปลง... 
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เปลี่ยนแปลง เป็น “ใช้เพ่ือดำเนินการก่อสร้างสถานธนานุบาล” 
ภายหลังที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ แล้ว จะได้เสนอ
เรื่องไปยังอำเภอสันทราย เพ่ือเปลี่ยน น.ส.3 ก. ฉบับนี้ เดิมที่ผ่าน
มาเข้าใจว่าที่สาธารณะดังกล่าวเป็นที่ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ ความจริงแล้วคือเป็นที่สาธารณะ และมีระบุ ใน
วงเล็บว่า “เพื่อใช้ประโยชน์ของสภาตำบลแม่แฝกใหม่” ดังนั้น ก่อนที่
เทศบาลฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล จะต้อง
ขอแก้ไขในเรื่องดังกล่าวก่อนและเสนอเรื่องไปยังอำเภอสันทราย 
เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการดูแลและใช้ที่สาธารณะประโยชน์ 
ตามมาตรา 9 แห่งกฎหมายที่ดิน เพ่ือให้ทางอำเภอสันทราย 
อนุญาตให้เทศบาลฯ ก่อสร้างสถานธนานุบาลในสถานที่ดังกล่าวได้ 

  2. การดำเนินการโดยเสนอโครงการก่อสร้างสำนักงาน
สถานธนานุบาลเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ แล้ว จะได้มี
การเสนอเรื่องเพ่ือให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณ
ในการก่อสร้างโดยภาพรวม ซึ่ งในเบื้ องต้นจะเป็นการจัดตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และอาจจะ
ต่อเนื่องไปช่วงต้นปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน ไม่ใช่ว่าขอ
ความเห็นชอบต่อสภาฯ แล้วจะสามารถดำเนินการได้ เราต้องส่ง
เรื่องไปยังจังหวัด ไปยังกรมฯ โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดังกล่าว
จะเข้ามาตรวจอีกครั้งหนึ่ง กว่าที่เราจะสามารถเปิดสถานธนานุบาลได้ 
ต้องผ่านกระบวนการ ขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน ไม่ได้หมายความว่า 
เมื่อผ่านสภาเทศบาลฯ แล้วจะสามารถเปิดสถานธนานุบาลได้ทันที
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ในการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานสถานธนานุบาลนี้ ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการเตรียมการและมีการจ้างออกแบบไว้แล้ว 

 

ในวันนี้กระผมได้นำรูปแผนผังการออกแบบสถานธนานุบาล 
มาให้สภาเทศบาลฯ ได้เห็นถึงรูปร่าง รูปแบบของอาคารสำนักงานฯ 
แต่ในการที่จะสามารถเปิดสถานธนานุบาลได้หรือไม่ได้นั้น ขึ้นอยู่ที่การ
พิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ว่าจะอนุญาตให้เปิด
หรือไม่ ซึ่งหากเราเปิดสถานธนานุบาลช้า ในขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงเปิด
ไปก่อนแล้ว หากเราจะเปิดสถานธนานุบาล ตามหลักเกณฑ์ คือจะต้อง
ห่างจากสถานธนานุบาลพื้นที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 12 กิโลเมตร 
ปัจจุบันนี้แม่ริม ก็พึ่งเริ่มดำเนินการเสนอเรื่องขอเปิดแต่ยังไม่ผ่าน
จังหวัด ในขณะที่ถนนเส้นทางเชียงใหม่-พร้าว มีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
แห่งเดียว ที่มีสถานธนานุบาล ซึ่งจากที่ได้รับทราบข้อมูล ว่าที่ผ่านมา
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้กำไรจากสถานธนานุบาล 50 ล้านบาท และ
กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมคือในส่วนของบุคคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่
ในสถานธนานุบาล จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของเทศบาลฯ แต่
บุคลากรจะส่งมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
ผู้จัดการสถานธนานุบาล รองผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานเฝ้า
ทรัพย์ จะส่งมาจากส่วนกลางทั้งหมด และจะมีการเวียนตำแหน่ง 

 / ทุก... 
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ทุก 4 ปี เวียนกันทั่วประเทศ หากในปีใดผู้จัดการที่ดำรงตำแหน่งอยู่
ทำผลกำไรสถานธนานุบาลเราได้น้อย เราสามารถเสนอเรื่องขอ
เปลี่ยนผู้จัดการคนใหม่ได้ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและประชาชน 
แต่เรื่องของการโยกย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่งของบุคคลกรหรือ
ข้าราชการสถานธนานุบาลนั้น กรมส่งเสริมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ 
รวมถึงกรณีที่ผู้จัดการลา หรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ทางกรม-
ส่งเสริมฯ จะมีการโยกรองผู้จัดการ ไม่ว่าจะเป็นรองผู้จัดการจาก
เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมืองแม่โจ้หรือจากสถานธนานุบาลแห่งอ่ืน 
เพื่อมารักษาการตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของเรา ไม่ให้มีการ
ขาดในส่วนของตำแหน่งผู้จัดการ โดยการเสนอเรื่องต่างๆ นั้น จะมี
การเสนอผ่านทางจังหวัดเชียงใหม่ทั้ งหมด ท่านสมาชิกสภาฯ 
รับทราบแล้วว่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้นมาจากส่วนกลาง ในส่วน
ของเทศบาลฯ จะเป็นในเรื่องของทุนทรัพย์ เรื่องของที่ดิน สถานที่  
เป็นต้น 

  สำหรับสถานที่จัดตั้งสถานธนานุบาล ตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้
คือสถานธนานุบาล จะต้องมีการสถานที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 
มีห้องมั่นคงหนาไม่น้อย 16 เซนติเมตร มีที่พักผู้จัดการ มีห้องน้ำบริการ
ประชุมชน และกระผม ขอนำรูปแบบอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล 
เสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ตามแผนผัง
รูปภาพที่นำมาในวันนี้  ในส่วนของการบรรยายเรื่องการออกแบบ 
โครงสร้างอาคาร ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร อาจารย์ 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ ได้อธิบายในเรื่องดังกล่าว ขอเรียนเชิญครับ 

 

นายพงษ์สิน ทวีเพชร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ กล่าวกระผมเป็นทีมผู้รับจ้างศึกษาถึงความเป็นไปได้ใน
การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง และการออกแบบอาคารสถานธนา
นุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรี ได้กล่าวไปแล้ว คือ ในการดำเนินการจัดตั้ง
สถานธนานุบาล นั้น กรมส่งเสริมฯ จะมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ
อยู่ประมาณ 3 - 4 เรื่อง  

ลำดับแรกเรื่องแรกเป็นหัวใจของการดำเนินงาน คือ เรื่อง
การบริหารจัดการกำไร-ขาดทุน ที่จะเป็นหลักประกันให้ชาวบ้านที่เข้า
มาใช้บริการ และหน่วยงานของรัฐโดยต้องให้ชาวบ้านมั่นใจว่ามาใช้
บริการแล้วจะไม่ขาดทุน   

  ลำดับที่สองคือสถานที่จัดตั้ง โดยจะมีเกณฑ์และมีการ
ตรวจเช็ค เช่น จัดตั้งในแหล่งชุมชนหลากหลายอย่างไร มีแหล่งธุรกิจ
อะไรบ้าง ต้องอยู่ในย่านชุมชน ย่านธุรกิจ 

  ลำดับที่สามคือเรื่องสถานที่ อาคาร ซึ่งกระผมรับผิดชอบ
ดำเนินการ โดยมีเกณฑ์กำหนดว่า 1. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร 2. มีห้องที่มั่นคง คือมีห้องตู้เซฟ ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร 
และ 3. มีพ้ืนที่เก็บของเบ็ดเตล็ดไม่น้อย 28 ตารางเมตร  

/ ทั้งสาม ... 
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  ทั้งสามลำดับนี้เป็นเกณฑ์หลักๆ และกระผมขอเพิ่มเติมใน
ส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ตามที่หัวหน้าธีรยุทธ์ฯ ได้เรียนไปแล้ว คือในการ
จัดตั้งสถานธนานุบาลเริ่มแรก กรมส่งเสริมฯ จะมีตำแหน่งมาให้ก่อน 
เป็นตำแหน่งหลักๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ 

  1. ผู้จัดการ 
  2. เจ้าหน้าที่บัญชี 
  3. เจ้าหน้าที่ลงบิล 
  4. เจ้าหน้าที่ยกของ 
  5. เจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัย และดูแลความสะอาด 
 

  ทั้งนี้ เมื่อกระผมได้รับดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบ
การก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กระผมได้เข้า
ไปดูบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลฯ พื้นที่ดังกล่าวมีอยู่
ประมาณ 1 งาน 70 กว่าตารางวา จากการที่ได้ศึกษาและดูพื้นที่ 
ประเด็นที่สำคัญคือเทศบาลฯ โชคดีในเรื่องที่ตั้งสำนักงานฯ โดย
ด้านหลังอาคารอยู่ทิศตะวันตก ด้านหน้ารับแสงทางด้านทิศตะวันออก 
จะทำให้อากาศไม่ร้อนในช่วงตอนบ่าย สำหรับโจทย์ TOR หรือร่าง
ขอบเขตของงาน ตามที่เทศบาลฯ ให้โจทย์กระผม เพื่อออกแบบ
อาคาร คือ 1. อาคารจะต้องประหยัดพลังงาน 2. ต้องมีรูปแบบที่
ทันสมัย สื่อถึงภาพลักษณ์ของความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย และเอ้ือ
ต่อการสนับสนุนประชาชน และ 3. ต้องมีความเป็นพื้นถิ่น 

  สำหรับรูปแบบตามแผนผังรูปแบบที่แสดงให้ทุกท่านได้เห็น 
ประการแรก หัวใจหลักๆ ก็คือ ความมั่นคงแข็งแรง สำนักงานอาคาร
สถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ออกแบบ เป็นอาคาร 
2 ชั้น โดยชั้นล่าง จะเป็นเรื่องของความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย 
ห้องมั่นคงจะอยู่ชั้นล่าง ภายในชั้นล่างจะมีโถง เป็นโถงต้อนรับ มีห้อง
ผู้จัดการ 1 ห้อง ห้องผู้จัดการได้ออกแบบเกือบ 180 องศา คือด้าน
หนึ่งสามารถมองเห็นใครที่เดินผ่านไป -มา บริเวณหน้าเคาเตอร์ อีก
ด้านหนึ่งคือจะมีกฎว่าผู้จัดการ กับพนักงานรักษาของ ต้องสามารถ
มองเห็นห้องมั่นคง หรือห้องตู้เซฟ ซึ่งของเราจะสร้างไว้ด้านทิศใต้ของ
อาคารตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เห็นในแผนผังรูปแบบอาคาร และมี
เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หัวใจอย่างที่สอง ที่กระผมแบ่งโซนก็
คือหลักๆ แบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนมั่นคงจะอยู่เป็นแกนกลาง เป็นโซน
แนวจ่าย ประชาชนทั่วไปจะอยู่โซนนี้ เป็นโซนด้านหน้า เพราะว่าต้อง
มีความระมัดระวัง กรณีที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้ามาตรวจ เขาจะดู
ความเป็นสัดส่วน ตรงส่วนใดเป็นที่ของพนักงาน ส่วนใดเป็นที่ของ
ประชาชนหรือผู้มาใช้บริการทั่วไป ซึ่งก็เป็นหลักการของการออกแบบ
สถานธนานุบาล และในส่วนของชั้นที่ 2 เป็นที่จัดเก็บของเบ็ดเตล็ด ที่
เป็นของเบา โดยจะแยกการจัดเก็บของหนักและของเบา ของหนักจะ
อยู่ชั้นล่าง เป็นของมีค่า เช่นเพชร แหวน สอยทองและเอกสาระสำคัญ 
ของเหล่านี้จะชั้นล่างตรงห้องมั่นคง 

 / ทั้งนี้ ... 
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ทั้งนี้ รูปแบบอาคารเป็นแบบร่วมสมัยล้านนา และที่สำคัญ
คือมีห้องนอนผู้จัดการ โดยห้องนอนผู้จัดการจะอยู่ชั้นบน หรือชั้น 2 
กระผมได้ออกแบบ เป็นแบบกึ่งชั้นลอย ช่วงตอนกลางคืนผู้จัดการ
นอกชั้นบน สามารถมองลงมาเห็นชั้นล่าง และมีอีกห้องที่สำคัญคือ
ห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งการออกแบบอาคาร กระผมได้
ออกแบบโดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบๆ อาคาร บริเวณด้าน
อาคารในเกือบทุกห้องมีกล้องวงจรปิด และติดตั้งด้านนอกอาคารโดน
รอบรัศมี เพื่อความปลอดภัย  

ประการที่สอง คือ พนักงานในส่วนของการรักษาความ
ปลอดภัย จะมีอยู่ 5 คน ต้องเปลี่ยนกันอยู่ดูแลรักษาความปลอดภัย
ตลอด ซึ่งการออกแบบอาคารก็จะการสร้างห้องเตรียมอาคารไว้ให้ 
บางครั้งพนักงานดังกล่าว อาจมีการออกไปข้างนอกไปซื้ออาหารเพื่อ
เข้ามารับประทานกัน ก็ต้องเปลี่ยนกัน 

ประการที่สาม คือ ตามที่ TOR ให้กำหนด คือ ต้องมีการแบบ
โซนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามความเหมาะสม ด้านนอก 
ของเรากฎหมายใหม่ ถ้าเกิน 150 ตารางเมตร จะต้องอำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน หรือที่เรียกว่าอาณาระยะสถาปัตย์ ก็คือการ
อำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น การทำห้องน้ำคนพิการ ของ
เราจะอยู่ด้านนอกอาคาร การมีทางลาดเอียงไว้อำนวยความสะดวก  

ในการออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวนี้ ที่ของเราติดถนนสายหลักและในอนาคต 
จะมีการก่อสร้างถนนทำให้ถนนสูงขึ้น ปัจจุบันพื้นที่ก่อสร้างอาคาร
สถานธนานุบาลของเทศบาลฯ อยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ 1 เมตร แต่
อาคารที่ออกแบบนี้จะยกพื้นเผื่อไว้ประมาณ 40 เซนติเมตร ซึ่ง
หลังจากที่ถนนใหม่สร้างแล้วเสร็จ อาคารสถานธนานุบาลเรา จะสูง
กว่าถนนประมาณ 40 เซนติเมตร และเนื่องจากงบประมาณของ
เทศบาลฯ มีจำกัด การดำเนินงานงบประมาณที่ใช้ในก่อสร้างอาคาร
คาดว่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และตามงบประมาณนี้ จะไม่มีการถมดิน 
แต่จะให้เป็นแบบยกใต้ถุนสูงข้ึน โดยอนาคตหากต้องการถมดินก็ค่อย
จัดสรรงบประมาณดำเนินการ การก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลใน
แห่งนี้ เป็นการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด โดยมีการ
เก็บเอาโรคจอดรถเดิมของงานป้องกันฯ ที่มีอยู่ไว้ จะทำการรื้อถอน
เฉพาะตัวอาคารสำนักงานเทศบาลเดิม ที่เป็นสองชั้นกับชั้นเดียว ใน
ส่วนของการระบายน้ำต่างๆจะมีการทำร่างระบายน้ำเตรียมไว้ เพื่อไป
เชื่อมต่อกับที่หน่วยงานที่ทำโครงข่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน และ
ในการสร้างภาพลักษณ์ของอาคารนี้ ตามแนวความคิดจะเป็นแบบ
โปร่งใส คือถ้าเป็นนอกอาคารจะติดตั้งกระจกแบบธรรมดาและมี
ลูกกรง แต่ตรงเคาเตอร์ จะเป็นแบบกระจกนิรภัย ตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยการติดตั้งกระจกนิรภัยจะติดตั้งจนถึงเพดาน ซึ่งเพดานมี
ความสูงประมาณ 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งกรงเหล็กดัดอีกชั้นหนึ่ง  

/ นอกจาก... 
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นอกจากอาคารมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว แต่ละห้องใน
อาคารยังมีการติดตั้ งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณจับความร้อน 
สัญญาณจับควัน ที่ดับเพลิงแบบมือถือ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสง
สว่าง เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมอาคาร และมีไฟฟ้าสำรองไว้
กรณีเกิดไฟฟ้าดับ ซึ่งไฟฟ้าสำรองแต่ละจุดจะอยู่ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง 
ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ งบประมาณเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ที่
กระผมได้กล่าวมานี้ งบประมาณจะอยู่ที่ ประมาณ 5,000,000 บาท 
ไม่ร่วมครุภัณฑ์ ในส่วนของครุภัณฑ์ที่ต้องมีในอาคารสถานธนานุบาล
ต้องขอให้ทางหัวหน้าธีรยุทธ์ฯ ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป ใน
ส่วนของกระผม ก็จะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของอาคาร หากทุกท่าน
ได้ศึกษากรณีศึกษาของการจัดตั้งสถานธนานุบาล ท่านจะทราบว่าแต่
ละที่จะแบ่งงบประมาณออก เป็น 2 ส่วน คือการก่อสร้างอาคาร และ
การจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมที่
ต้องนำมาบริหารจัดการเรื่องบัญชี และเอกสารต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์
โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางของ และตู้เซฟ ซึ่งเป็นตู้เซฟเหล็ก ที่
ต้องอยู่ด้านในห้องมั่นคง อย่างไรก็ตามการดำเนินการนั้นเราจะต้องยื่น
เรื่องขอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด เท่าที่กระผมศึกษาข้อมูล ของเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้หลายเรื่อง เช่นพื้นที่เกณฑ์
กำหนดไว้ไม่ เกิน 300 ตารางเมตร ของเทศบาลฯ มีพื้นที่อยู่ที่
ประมาณ 450 – 470 ตารางเมตร ถือว่ามีพื้นที่อำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก สำหรับกระผมก็ขออธิบายให้ทุกท่าน
ได้รับทราบไว้เพียงเท่านี้ครบั  

 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าว ตามที่ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลเจดีย์แม่ครัว และเจ้าหน้าที่ กองคลัง รวมถึงท่านอาจารย์ผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอ
โครงการดำเนินการจัดตั้งและบริหารงานสถานธนานุบาล (โรงรับ
จำนำ) ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ สมาชิกสภาฯ กล่าว ขออนุญาตสอบถามเรื่องของการที่เทศบาลฯ จะ
ก่อสร้างสถานธนานุบาล ในสถานที่ ซึ่งเป็นที่สาธารณะ ตั้งอยู่พื้นที่ของ
อาคารเทศบาลฯ หลังเดิม ขอสอบถาม คือเราจะต้องย้ายศูนย์งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช่หรือไม่ อย่างไร 

 
 

นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวขอตอบคำถามใน
ประเด็นของการย้ายศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ
ต้องย้ายสถานที่อยู่แล้ว เพราะอาคารที่งานป้องกันฯ อยู่นั้น สร้างมา
นานหลายปีเกิดการพุพัง ปลวกกัดแทะ ได้รับความเสียหายอย่างมาก 
เมื่อช่วงปีที่ผ่านๆ มา ได้มอบหมายให้สำนักปลัดฯ ดำเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแล้ว แต่สำนักปลัดฯ ติดขัดปัญหาต่างๆ จึง
ไม่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน  

 / กระผม... 
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กระผมจึงมีแนวคิดว่าถึงอย่างไรเทศบาลฯ ก็ต้องรื้อถอน
อาคารสำนักงานหลังเดิมที่พุพังอยู่แล้วพ้ืนที่ดังกล่าวน่าจะมีความ
เหมาะสมทำเป็นสถานที่จัดตั้งสถานธนานุบาล และงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต้องย้ายมาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลฯ หลังใหม่ ซึ่ง
จะทำให้สามารถควบคุม ดูแลได้อย่างใกล้ชิด การประสานงานมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น อย่างที่รับทราบกันว่าที่ผ่านมาพนักงานในส่วน
ของงานป้องกันฯ มีการเข้าออกและเปลี่ยนคนอยู่บ่อยครั้ง หากย้าย
มาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลฯ ใหม่ ก็จะสามารถควบคุม ดูแล และได้
สั่งการได้ใกล้ชิด 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ สมาชิกสภาฯ กล่าว ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอเพ่ิมเติมจากท่ี
สอบถามไปแล้ว ตามที่ได้อ่านข้อมูลจากเอกสารที่เทศบาลฯ จัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ตอนแรกมีความเข้าใจว่าประชาชน
ในพ้ืนที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานจัดตั้งสถานธนานุบาล
แห่งนี้ ในส่วนของการได้เข้าทำงานในสถานธนานุบาล ทำให้มีการ
จ้างงานประชาชนในหมู่บ้าน แต่เมื่อฟังการอธิบายแล้ว ถึงได้ทราบ
ว่าผู้มาปฏิบัติงาน ทางกรมส่งเสริมฯ จัดส่งมาให้ทั้งหมด ทั้งผู้จัดการ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ หรือว่าบุคคลที่จะมาทำงาน ทำให้เข้าใจแล้วว่า 
ไม่ใช่เทศบาลฯ ที่จะเข้าไปบริหารจัดการสถานธนานุบาลดังกล่าว 
อีกประเด็นที่มีข้อสงสัยและขอสอบถาม คือ ในส่วนของงบ เพ่ือการ
ลงทุนสถานธนานุบาล จำนวน 5,000,000 บาท และจำนวน 
2,000,000 บาท รวม 7,000,000 บาท ที่ เทศบาลฯ เป็นผู้
ลงทุนนี้ ซึ่งหากเทศบาลฯ จะได้เงินจากการลงทุนคืนมา ต่อเมื่อมีผล
กำไรในการดำเนินการหรือกิจกรรมไปแล้ว หรือว่างบประมาณที่ลงทุน
ตรงส่วนนี้ จะเป็นงบที่ต้องลงทุนหมุนเวียนอยู่ในสถานธนานุบาล โดย
เทศบาลฯ จะไม่ได้งบดังกล่าวคืนมา หรือไม่ อย่างไร  

 
 

นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าว เทศบาลฯ จะได้เงิน
คืนในแต่ละปีอย่างแน่นอน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาว 
จัดตั้ งไปจนกระทั่ งว่าเราปรับขนาดเทศบาล เป็นเทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร สถานธนานุบาลก็ยังคงอยู่ เทศบาลฯ จะได้เงินคืนในแต่
ละปี โดยในปีแรกๆ พึ่งเริ่มดำเนินงานอาจได้เท่าทุน ปีต่อๆ ไป เมื่อ
สถานธนานุบาลมีกำไรเพิ่มขึ้นๆ เทศบาลฯ ก็จะมีเงินรายได้นำเข้า
เทศบาลฯ ตามสัดส่วนที่ส่วนกลางกำหนดไว้ โดยเงินกำไรสุทธิก็จะ
นำมาแบ่งจัดสรร ตามอัตราส่วน ส่วนใดจะได้เท่าไร อย่างไร ก็เป็นไป
ตามอัตราที่กำหนดไว้ เกี่ยวกับในส่วนของเงินทุนนี้ กระผมของให้
เจ้าหน้าทีก่องคลัง ชี้แจงเพิ่มเติมต่อสภาฯ  

 

นายธีรยุทธ์  จันทร์แดง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กล่าวชี้แจงเพิ่มเติม กรณีเงินทุนเป็นเงิน
หมุนเวียน 5,000,000 บาทและเงินทุนสำรอง 2,000,000 บาท 
หากเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5,000,000 บาท หมดลงหรือไม่
เพียงพอ สถานธนานุบาล ก็จะขอเงินทุนสำรองจากเทศบาลฯ อีก 
จำนวน 2,000,000 บาท แต่เท่าที่ศึกษาข้อมูลจากเทศบาลแห่งอ่ืน 
ปกติแล้วทุกเทศบาลฯ จะสมทบเงินทุนให้สถานธนานุบาลทุกปี 

/ ตัวอย่าง... 
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ตัวอย่างเช่น ในปีนี้ เราลงทุนให้ 5,000,000 บาท ได้ผลกำไรเท่านี้ 
ปีต่อไปเราลงทุนเพิ่มไปอีก เราก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้น ผลกำไรก็จะเพิ่มไป
เรื่อยๆ เมื่อเงนิทุนเราเพิ่ม กำไรก็เพิ่ม เหมือนกับการที่เราเข้าไปถือหุ้น 
และในส่วนของผลกำไรนี้ สถานธนานุบาล จะสมทบเข้ากองทุนตลอด
โดยผลกำไร เป็นกำไรที่สถานธนานุบาลหักจากการจ่ายเงินเดือนให้แก่
พนักงานและการเบิกจ่ายด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือกำไรสุทธิ
คิดเป็น 100 % เขาจะสมทบเข้าให้เทศบาลฯ ตามอัตราส่วนและยังมี
เงินปันผล ประมาณ 30 % ที่เทศบาลฯ จะได้รับ เพื่อนำไปทำนุบำรุง 
อปท. ต่อไป นอกจากนี้ยังมีในส่วนของเงินบำเหน็จรางวัล จำนวน 
20% เช่นเงินบำเหน็จรางวัล ผู้จัดการ ที่ดำเนินกิจการได้ผลกำไรดี จะ
ได้ประมาณ 3% จาก 20% และเงินปันผลให้ผู้บริหาร ประมาณ 7 
หรือ 7.5 % ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาไว้เพียงเท่านี้ครับ 

 

นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวเพิ่มเติม เรื่องของ
เงินทุนสถานธนานุบาล ยิ่งเราลงทุนจำนวนมาก เรายิ่งจะได้ผลกำไร
มากขึ้น และผลกำไรที่ได้รับนี้ เมื่อนำฝากไว้กับธนาคาร เราก็จะได้
ดอกเบี้ยจากธนาคารอีก มีแต่กำไรและเงินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ไม่มีการ
ขาดทุนอย่างแน่นอน  

 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าว ที่ประชุมสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวอีกหรือไม ่

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวอีก 

 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสนอโครงการดำเนินการจัดตั้ งและ
บริหารงานสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว แล้ว กระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติในเรื่องดังกล่าว 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอโครงการ
ดำเนินการจัดตั้งและบริหารงานสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) 
ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือราชการที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  1 ท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่ประชุมท่านใด

มีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนอหรือไม่ หากมีขอเชิญ 
 
 

นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว 
กล่ าวถึ งเรื่องการเปิ ดอาคารเรียนอนุบาลหลั งใหม่ และโดม
อเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  

 / โดย... 
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   โดยขอมอบให้ นางทองเหรียญ วงค์จันตา เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดพร้อมกำหนดการให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

 

นางทองเหรียญ  วงค์จันตา ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว อย่างที่หลายท่านทราบกันแล้วว่า
อาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่สร้างเสร็จแล้ว และจะมีการทำพิธีเปิด 
อาคารเรียน โดยทำพร้อมกับพิธีเปิดโดมอเนกประสงค์ของเทศบาลฯ
กำหนดการจัดงานพิธี คือ วันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดการ
ในวันดังกล่าวนี้ หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก็จะเป็นวันที่  7 มกราคม 
2564 และขอเรียนให้ทุกท่านรับทราบถึงพิธีการตามที่ได้มีการ
วางแผนงานไว้ โดยพิธีเปิด จะเรียนเชิญท่านท้องถิ่นมาเป็นประธาน
พิธีเปิด มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดประมาณ 3 ท่านที่มา
ร่วมงาน เริ่มพิธีช่วงเช้า เวลาประมาณ 7.00 น. โดยจะทำพิธีที่
อาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ก่อนเป็นพิธีที่เรียกว่า พิธีถอนตีนเสา 
จากนั้นจะเรียนเชิญผู้ร่วมงานทุกท่านทำบุญตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปหลังจากเสร็จทำบุญตักบาตรแล้ว 
ทุกท่านจะไปร่วมกันที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ เพ่ือทำพิธีสืบชะตา
หลวง เป็นการสืบชะตาทุกส่วนทั้งในส่วนของโดม โรงเรียน อาคาร
เรียน อาคารสถานที่ทั้งหมดบริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลฯ และ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสืบชะตาหลวงแล้ว จะเรียนเชิญท่านประธานพิธี
ไปยังอาคารอนุบาลหลังใหม่อีกครั้ง เพ่ือทำการตัดริบบิ้นเปิดอาคาร
เรียนและเข้าชมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ แต่ละ
ห้องเรียน มีทั้งหมด 9 ห้อง ในแต่ละห้องจะมีกิจกรรมของผู้ปกครอง
และนักเรียน ทำร่วมกันในห้อง ซึ่งแต่ละห้องจะมีผู้ปกครองและ
นักเรียนอยู่ภายในห้องเรียน ห้องละไม่เกิน 10 คน เป็นการกระจาย
ผู้ปกครองกับเด็กนักเรียน ไม่ให้อยู่รวมกันจำนวนมาก เพ่ือความ
ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ หากไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง กำหนดการก็จะเป็นตามที่ได้ชี้แจงให้ทุกท่านรับทราบนี้ 
และจะได้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีต่อไป   

 
 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าว ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
 หากมีขอเชิญ 
 
 

ทีป่ระชุม   สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  
 
 

นายนิพล  นามวงค์  ประธานสภาฯ กล่าวหากไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว แล้ว กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในวันนี้ โดย
พร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุม 

 
 

 
 / ปิดประชุม... 

 



 

 
 

 
 


