
                            บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี  ๒๕๖3 

วันที่  25 กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชัชวาลย์ วรรณมาลา ประธานสภาฯ ชัชวาลย์ วรรณมาลา  
๒ นายบุญเสริญ ฟองค า สมาชิกสภา เขต 2 บุญเสริญ ฟองค า  
๓ นายจ าลอง บ้านเกาะใต้ สมาชิกสภา เขต 2 จ าลอง บ้านเกาะใต้  
๔ นายสมพงษ์ ศรีเรือง สมาชิกสภา เขต 1 สมพงษ์ ศรีเรือง  
๕ นายจ านงค์ วงค์ค าเรือง สมาชิกสภา เขต 1 จ านงค์ วงคค์ าเรือง  
๖ นางบ าเพ็ญ ดวงแก้ว สมาชิกสภา เขต 1 บ าเพ็ญ ดวงแก้ว  
๗ นายบุญชัย กิติกุศล สมาชิกสภา เขต 2 บุญชัย กิติกุศล  
๘ นายยงยุทธ ทิเขียว สมาชิกสภา เขต 2 ยงยุทธ ทิเขียว  
๙ นางนิภา ว่องไว สมาชิกสภา เขต 1 นิภา ว่องไว  

10 นายบุญมี ใจแข็ง สมาชิกสภา เขต 2 บุญมี ใจแข็ง  
๑1 นางรุ่งนภา จมภู เลขานุการสภา ฯ รุ่งนภา จมภู  

 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทรัพย์ทวี  ค ามา นายกเทศมนตรี ทรัพย์ทวี ค ามา  
๒ นายอินสอน จันทะมงคล รองนายกเทศมนตรี อินสอน จันทะมงคล  
๓ นายสุระกัน วัยภา รองนายกเทศมนตรี สุระกัน วัยภา  
๔ นายอิ่นแก้ว แก่นสาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อ่ินแก้ว แก่นสาร  
๕ นายสถาพร เสาร์แก่น เลขานุการนายกเทศมนตรี สถาพร เสาร์แก่น  
๖ นายติ่ง มงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ติ่ง มงคล  
๗ นายธนพล ปวงเรือน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ธนพล ปวงเรือน  
๘ นายประพันธ์ จันต๊ะมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ประพันธ์ จันต๊ะมงคล  
๙ ร.ต.ธงชัย ดวงสว่าง ประธานชุมชนเจริญทรัพย์ ธงชัย ดวงสว่าง  

๑๐ นายธนิตพงศ์ ไชยพัฒน์อมร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ธนิตพงศ์ ไชยพัฒน์อมร  
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เลขานุการได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างที่มาประชุมแล้ว ปรากฏว่าครบองค์
ประชุม ดังนี้ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง มาประชุม   จ านวน  11   คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่มาประชุม   จ านวน    -    คน 
- มีผู้เขา้ร่วมประชุม  จ านวน   10   คน 

           เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ประธานสภา เรียนท่านนายก รองนายก  สมาชิกสภาสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และผู้น าชุมชนทุก

ท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
๒๕๖3 มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑1  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  บัดนี้ถึง
เวลาอันสมควร กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
             1.การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ประจ าปี 2563 
             2.การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
             3.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
             1.รายงานการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา  ตามที่ เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1 วันที่  28 

พฤศจิกายน ๒๕๖2 ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อย ท่านคงได้อ่านและพิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมาหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 
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หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว ผมจะ
ขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน  10  เสียง   
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่

ผ่านมา กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง (ประธานสภา) 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 1.การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ประจ าปี 2563  
ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ว่าด้วยการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  ระยะเวลาและเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละสมัยในปีนั้น 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  กระผมจึงขอปรึกษาท่านสมาชิกว่าควรก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2563 และสมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ว่าควรมีกี่สมัย
ระยะเวลาใดบ้าง  

นิภา ว่องไว ดิฉันขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ระยะเวลาการประชุม 4 สมัย ระยะเวลา 
ดังนี้คะ 
ปี 2563  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  1-30 พฤษภาคม 2563 
              สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  1-30 สิงหาคม 2563 
              สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  1-30 พฤศจิกายน 2563 
ปี 2564   สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่  1-28 กุมภาพันธ์ 2564 

ประธานสภา 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ไม่มีใครเสนอเพ่ิมเติม 
หากไม่มีใครเสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสภา และระยะเวลาประจ าปี 2563 และปี 2564 
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ปี 2563  สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2563 
              สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2563 
              สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 
ปี 2564   สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 
กรุณายกมือขึ้น 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา และ
ระยะเวลาประจ าปี 2563 และปี 2564 ตามรายละเอียดที่สมาชิกสภาเสนอมา จ านวน 
10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา และระยะเวลา
ประจ าปี 2563 และปี 2564 ตามรายละเอียดที่สมาชิกสภาเสนอมา กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  
 2.การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  และท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  เนื่องจากมี

ความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีไม่เพียงพอกับรายจ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 

     1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              จ านวน  80,000  บาท 
นายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้มีไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
ประธานสภา ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล  ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณจาก โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 เพ่ือ
จ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น  กรุณายก
มือขึ้นครับ 

ที่ประชุม 
 
 
 

พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  10 เสียง 
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ประธานสภา หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ  อนุมัติให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรายละเอียดที่ได้
เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
     2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  55 ,000  

บาท 
นายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากงบประมาณ

ที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
ประธานสภา ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล  ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
ประธานสภา 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
ที่ประชุม 

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณจาก โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  ตามรายละเอียดที่ได้
เสนอต่อสภาแล้วนั้น  กรุณายกมือขึ้นครับ 
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน 10 เสียง 
หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ 
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  (ประธานสภา) 
        1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              จ านวน  110,000   บาท 

นายกเทศมนตรี 
 
ประธานสภา 
 
ที่ประชุม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม หรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
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ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นชอบอนุมติให้โอนงบประมาณจาก โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น 
กรุณายกมือขึ้นครับ 

ทีป่ระชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ  อนุมติให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรายละเอียดที่ได้
เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา   หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม   งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา)  
      3.ครุภัณฑ์                    จ านวน  55,000  บาท 
นายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ส าหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.แม่ท่าช้าง ใช้ใน

ห้องเรียน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-วัสดุเป็นพลาสติกแข็ง PC 
-ใช้กับห้อง ขนาด 35-60 ตร.ม. 
-อัตราการผลิตอากาศบริสุทธิ์ อยู่ที่ 380 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง หรือเทียบเท่าการจัดการให้
อากาศบริสุทธิ์ในห้อง ขนาด 23 ตร.ม. ได้ใน 10 นาที  
-มอเตอร์คู่  มีระบบพัดลม 2 ใบพัดที่ช่วยให้ดูดอากาศรอบนอกได้อย่างรวดเร็ว 
-ไส้กรองอากาศเป็นแบบ 3 ชั้น สามารถกรองได้รอบ 360 องศา 
จัดหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมีสภาพแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
กว่า ราคาประหยัดมากกว่า ซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ อะไหล่หาง่ายกว่าและราคา
ถูก 

ประธานสภา 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 

ตามท่ีท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล  ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีต่อสภาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม  หากมีสมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 
เพ่ือจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องฟอกอากาศ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อ
สภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ 
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องฟอกอากาศ 
จ านวน 10 เสียง 
 



 
 
 
ประธานสภา 
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หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องฟอกอากาศตาม
รายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา   หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม   งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา)   
                            4.โครงการฝึกอาชีพการท าอาหาร       จ านวน  10,000  บาท 
นายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นโครงการฝึกอาชีพการท าอาหาร เนื่องจากเคยตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่มีความ

จ าเป็นต้องโอนไปจ่ายรายการอ่ืนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า 
ประธานสภา 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภา 

ตามท่ีท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล  ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีต่อสภาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม  หากมีสมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 
เพ่ือจ่ายในโครงการฝึกอาชีพการท าอาหาร  ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น 
กรุณายกมือขึ้นครับ 
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายในโครงการฝึกอาชีพการท าอาหาร จ านวน 10 เสียง 
หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายในโครงการฝึกอาชีพการท าอาหาร รายละเอียดที่ได้เสนอ
ต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา   หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม   งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา)  
                       3.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  2563  
ประธานสภา 
นายกเทศมนตรี 

ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  และผู้น าชุมชนทุกท่าน  หลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงิน
สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายก าหนด และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7272 เรื่อง 
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนนโยบายของ 
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นายกเทศมนตรี 

 
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล ดังนี้ 
1.โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการ
ใช้จ่ายกิจกรรมท่ีไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
2.โครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม  กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าข้ึนเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
3.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับโครงการ ดังนี้ 
    (1)ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนนก่อสร้างระบบระบายน้ า 
ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา 
    (2)ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ า  เพ่ือการเกษตร  เช่น  
สร้าง/ซ่อมระบบประปา  ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน  ท าฝายน้ าล้น  ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 
    (3)การพัฒนาตลาดท้องถิ่น  เช่น  การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    (4)การจัดการขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
    (5)การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานการ
ส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการชั้นพ้ืนฐาน
ด้านสังคม  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส 
เด็กก าพร้า  ผู้สูงอายุ  หรือผู้พิการ 
    (6)ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการ
เรียนรู้ของเด็ก 
    (7)ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ  ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้า
ชุมชน  ตลาดชุมชน 
    (8)ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ก่อสร้าง
ห้องสุขา  ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 
    (9)การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬา หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
    (10)ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 กระผมของรายงาน
สถานการณ์คลัง ดังนี้ 
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รายการ/รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
เงินสะสม ปีงบประมาณ 2563  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  
2563 
เงินสะสมของเทศบาล 3 ประเภท ดังนี้ 
1.ทุนส ารองเงินสะสม (เก็บไว้ไม่ได้ใช้) 
2.เงินสะสมที่ส่งฝากเงินไว้ในกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.
ส.ท.) 10% 
3.เงินสะสมปกติ (น าไปใช้ได้แต่ต้องหักเงินส ารองจ่ายเงิน) 
หัก -เงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง 3 เดือน (724,480X3) 
     -เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภา 3 เดือน 
(202,160X3) 
     -เบี้ยผู้ติดเชื้อ 3 เดือน (8,500X3) 
     -ค่าเก็บขยะ ขน พร้อมก าจัดขยะ ค่าอินเทอร์เน็ต 3 เดือน 
(130,000X3) 
     -ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% (10,146,274.28X10%) 
     -ค้างจ่ายจากการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562-2563 
จ านวน 8 โครงการ 
     1.โครงการปรับปรุงโรงน้ าดื่มแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9 
     2.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมท่อและอุปกรณ์  
หมู่ที่ 6 
     3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย 1 ชุมชนเจริญ
ทรัพย์ 
     4.โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลสนามกีฬาเทศบาลต าบล 
แม่ท่าช้าง 
     5.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
     6.โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
     7.โครงการหนึ่งถนน หนึ่งท้องถิ่น 
     8.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะและรถดับเพลิง 
 

รวม 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ 

 

 
 

 
13,750,774.29 

2,362,319.02 
 

13,254,694.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,059,327.84 

 
 
 
 
 
 
 

2,173,440.00 
606,480.00 

 
25,500.00 

390,000.00 
 

1,014,627.42 
 
 

126,000.00 
500,000.00 

 
280,000.00 

 
261,000.00 

 
267,000.00 
270,000.00 
494,000.00 
425,000.00 

 
9,195,366.44 
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1.โครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเทศบาลต าบล      
แม่ทา่ช้าง  หมู่ที่  9  จ านวน  487,000  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง หมู่ที่  9 ดังนี้ 
         หมวดที่  1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง  หมู่ที่ 9  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  146.43  เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 585.72  ตารางเมตร   
         หมวดที่  2  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง  หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง  14.25  เมตร  ยาวเฉลี่ย  22.79  เมตร  หนา  
0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 324.75  ตารางเมตร   
         หมวดที่  3  งานวางท่อระบายน้ า  พี.วี.ซี  ชนิดแข็งชั้น 5 ขนาด 8 นิ้ว   ยาว 
4.00 เมตร   จ านวน  26  ท่อน   พร้อมบ่อตรวจขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.25 
เมตร   ลึก  0.33  เมตร  จ านวน  26 บ่อ  ตามแบบและรายการของเทศบาลต าบล   
แม่ท่าช้างก าหนด 
          เหตุผลและความจ าเป็น 
          เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ได้มีการจัดซื้อรถขยะ เ พ่ือใช้ในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  และได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะและรถดับเพลิง  หมู่ที่ 9  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  
4  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2562  ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
ก่อสร้างถนน  บริเวณด้านข้างสนามกีฬาไปจนถึงอาคารที่จอดรถฯ  เพ่ือให้รถขยะและ
รถดับเพลิง  เข้า-ออก  บริเวณดังกล่าวได้สะดวก  และเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใน
บริเวณท่ีจอดรถฯ พร้อมวางท่อระบายน้ า  เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขังในบริเวณดังกล่าว  

ประธานสภา 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
ประธานสภา 

มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ  หากสมาชิก
สภาท่านใดพิจารณาแล้ว  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  487,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬา
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9  กรุณายกมือขึ้นครับ 
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9  จ านวน  487,000  บาท  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 
จ านวน 9 เสียง 
หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  สนามกีฬาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  
หมู่ที่  9  จ านวน  487,000 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 
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ที่ประชุม 
ประธานสภา 
ที่ประชุม 

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือขึ้นครับ 
งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  (ประธานสภา) 

นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภา 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
ประธานสภา 
 
 
ที่ประชุม 

2.โครงการฝึกอบรมร่วมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 3  จ านวน  
80,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมร่วมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 โดยจัดอบรม
บรรยายให้ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติ ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์  2563 
      เหตุผลและความจ าเป็น 
      เนื่องจากศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีความประสงค์
ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด/อ าเภอ  ตั้งจัดชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลต าบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คน
ต่อแห่ง เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่  
รวมถึงพิจารณาก าหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการแผนผัง/เครือข่าย
การติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความพร้อม
ปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  จึงร่วมกับเทศบาลต าบลหางดง  เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เทศบาลต าบลสันผักหวาน และองค์การบริหารส่วนต าบลสบแม่ข่า จัดอบรมร่วม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เพ่ือให้จิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสาธารณภัยเบื้องต้น  มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และมันต่อเหตุการณ์  พร้อม
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ   
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมหรือไม่ 
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ  หากสมาชิก
สภาท่านใดพิจารณาแล้ว  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  80,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมร่วมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 
กรุณายกมือขึ้นครับ 
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมร่วมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 จ านวน 
80,000 บาท ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 
หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการฝึกอบรมร่วมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 3  จ านวน  80 ,000 บาท 
กรุณายกมือขึ้นครับ 
ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 



-12- 

 

ประธานสภา 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภา 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
ประธานสภา 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
ที่ประชุม 

หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดอกเสียง  กรุณายกมือขึ้นครับ 
งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  (ประธานสภา) 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1   จ านวน  310,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดปากกว้าง 
1.00 เมตร  ลึก 1.12 เมตร  หนา 0.12 เมตร ยาว  101.00 เมตร  บริเวณข้าง
บ้านนายสม  ไชยช่วง  ถึงสุดแนวรั้วบ้านรุ่งอรุณ 3 รายละเอียดตามแบบและประมาณ
การของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 
       เหตุผลและความจ าเป็น 
       เนื่องจากได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายของโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 1 ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  ไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการอื่นที่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า ซึ่งถ้ารอเงินรายได้ของเทศบาลเข้ามา
ให้เพียงพอต่อการด าเนินโครงการฯ ระยะเวลาอาจจะล่วงเลยเข้าสู่ฤดูฝนไปแล้ว จึงท า
ให้มีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ประกอบกับในฤดูฝนของทุกปี
มีน้ าท่วมขังใน หมู่ที่ 1 ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไข การก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เป็นการเร่งระบายน้ าในพ้ืนที่ที่มีการ
ท่วมขังของน้ า และเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมต่อไป 
มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก
สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 310,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 กรุณายกมือขึ้นครับ 
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 จ านวน 310 ,000 บาท  
ตามท่ีนายกเทศมนตรี จ านวน 10 เสียง 
หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 จ านวน 310,000 บาท กรุณายกมือขึ้น
ครับ 
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือขึ้นครับ 
งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
 
 
 

 



-13- 

 

นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภา 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
ประธานสภา 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวารที่ 4 
 
 
ประธานสภา 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

4.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 7    จ านวน 
33,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย 1 ชุมชนเจริญ
ทรัพย์ หมู่ที่ 7 งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 24 ท่อน 
และก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
บริเวณซอย 1 หน้าบ้านหมวดเดือน เชื่อมต่อจากโครงการเดิม ปีงบประมาณ 
2562 
      เหตุผลและความจ าเป็น 
      เนื่องจากในช่วงฤดูฝนของทุกปี จะมีน้ าท่วมขังในชุมชมเจริญทรัพย์ ท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องด าเนินการแก้ไข  จึงเห็นควร
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือเป็นการเร่งระบายน้ าในพ้ืนที่ที่มีการ
ท่วมขังของน้ า และเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมต่อไป  
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ  หาก
สมาชิกสภาท่านใดพิจารณาแล้ว  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  
33,000 บาท เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย 1 
ชุมชนเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 7 กรุณายกมือขึ้นครับ 
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย์  หมู่ที่ 7          
จ านวน 33,000 บาท ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 
หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 7  จ านวน  
33,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 
ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 
เรื่องอ่ืนๆ 
4.รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
ในปีงบประมาณ 2562 ทางเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างได้ด าเนินการโครงการ
กิจกรรมตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ผมจึงขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
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รายรับตามงบประมาณ ประจ าปี 2562 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 
รายการ ประมาณการ

รายรับ 
รายรับจริง ผลต่าง 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้จากทุน 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
 

 
3,058,000 
397,000 
300,000 

- 
 

23,700 
- 
 
 
 

17,237,820 
 

10,682,180 
 
 

 
3,169,781.20 
657,868.60 
348,191.55 

- 
 

12,600 
- 
 
 
 

18,695,933.23 
 

10,195,314 
25,800 

 
+ 111,781.20 
+ 260,868.60 
+ 146,891.55 

- 
 
- 11,100 

- 
 
 
 
+ 1,458,113.23 
 
- 486,866 
+ 25,800 

 
รวมเงินตามประมาณรายรับทั้งสิ้น 31,600,000 33,105,488.58 + 2,475,620.58 
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รายจ่ายตามงบประมาณ ประจ าปี 2562 
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 
รายการ ประมาณการ

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ผลต่าง 

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย 
งบกลาง 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุหมวดค่าสาธาณูปโภค) 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย 
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

 
5,524,300 

11,353,900 
 

9,269,348 
 

3,706,052 
 
- 

746,400 
 
 

 
6,011,734.01 
10,814,308 

 
6,628,733.63 

 
3,650,128 

 
- 

646,400 
25,800 

 
512,565.99 

539,592 
 

2,640,614.37 
 

55,924 
 
- 

100,000 
25,800 

 
รวมเงินตามประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,600,000 27,777,103.64 3,822,896.36 

. 

นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2562 จ านวน 208 
โครงการ 
-โครงการที่น ามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 
จ านวน 106 โครงการ 
 โดยคิดเป็นร้อยละ 50.97 
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แผนงานบริหารทั่วไป 

    โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.หางดง 

20,000 - โอนเพิ่มจาก อปท.ใน
เขต อ าเภอหางดง 
แห่งละ 20,000 
บาท 

2 โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซต์ของ
เทศบาล 

2,500 12,500  

3 โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

16,000 - โอนเพิ่ม 
16,000 

4 โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
ส าหรับการท างานของผู้บริหาร สมาฃิก
และพนักงานเทศบาล 

32,460 - โอนเพิ่ม 
20,000 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง 

54,605 - โอนเพิ่ม 
60,000 

6 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และประเพณีท้องถิ่น อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

20,000 20,000 - 

7 อุดหนุนโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอก 
ไม้ประดับ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

30,000 - - 
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       โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

1 โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 50,000 

2 โครงการการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 

10,000 

3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 10,000 

4 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 

20,000 

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน 

300,000 

 

 

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล 5,000 5,000 

2 โครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 1,350 3,650 

3 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 2561 

28,995 1,005 
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โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

1 โครงการจัดส่งผลงานเทศบาลเข้าประกวดรางวัลต่างๆ 5,000 

2 โครงการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของเทศบาล 5,000 

3 โครงการประชุมประชาคมจัดท าแผนชุมชน 5,000 

4 โครงการเทศบาลพบประชาชน 5,000 

 

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น 65,360 17,840 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 

10,000 

2 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันภัย 15,000 

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ประชาชน 

5,000 

4 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

10,000 
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

10,000 

6 โครงการส านักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด 5,000 

 

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

4,682 318  

2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

1,500 3,500  

3 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

22,512 87,488  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

54,380 9,390 โอนเพิ่ม 
43,770 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

776,650 21,110  

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 30,000 
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แผนงานสาธารณสุข 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 11,440 560  

2 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน 
(care giver) 

3,260 6,740  

3 โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนที่ 999,600 400  

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 6,000 14,000  

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 10,845 9,155  

6 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ  
คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

27,910 2,090  

7 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 390 4,610  

8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคสัตว์
ประจ าหมู่บ้าน 

5,560 4,440  

9 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใช้
หลัก 3 RS 

1,503 8,497  

10 เงินอุดหนุนเอกชน 40,000 80,000 อุดหนุนหมู่ 6 
และ หมู่ 9 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้แกนน าสุขภาพครอบครัว 8,000 โอนลด  
2,000 

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน 25,000  

3 โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 15,000  
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

4 โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน 10,000  

5 โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเรื่องการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

10,000  

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ป่าช้าบ้าน
กอง หมู่ที่ 7 

496,000 - โอนลด 
4,000 บาท 

2 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 211,000 9,000  

3 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ หมู่ที่ 9 131,000 1,000  

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 103,000 - โอนลด 
27,000 บาท 

5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 186,500 1,400  

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 3  
ฝั่งขวา ชุมชนเจริญทรัพย์ หมู่ 7 

238,000 1,000  

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 

129,000 1,000  

8 โครงการขยายผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 

117,000 1,000  

9 โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาย ชม.ถ.204-06 หมู่ที่ 6 

132,540 3,460  

10 โครงการปรับระดับถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

149,000 - โอนลด 
18,000 

11 โครงการล้างท่อและรางระบายน้ าชุมชนธารอิง
ดอย หมู่ที่ 1 

14,000 400  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการชมรมผู้สูงอายุประจ าเดือน 19,200 34,800  

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 7,360 12,640  

3 โครงการฝึกอาชีพการท าอาหาร 8,460 11,540  

4 โครงการฝึกอาชีพด้านการท าสมุนไพรและ 
ยาเมือง 

4,660 10,340  

5 โครงการฝึกอาชีพด้านงานช่างต่างๆ 10,070 4,930  

6 โครงการฝึกอาชีพด้านสิ่งประดิษฐ์ 14,960 40  

7 โครงการส่งเสริมคนดีศรีแม่ท่าช้าง 8,700 1,300  
 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น - โอนลด 
5,000 บาท 

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 10,000  

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิสตรี 15,000  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน - โอนลด 
20,000 บาท 

5 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของครอบครัว 

15,000  

6 โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000  

7 โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน 5,000  
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โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
วิสาหกิจชุมชน 

5,000  

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 50,000  

10 โครงการธนาคารความดี - โอนลด 

10,000 บาท 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสายใยสามวัย
เพ่ือสุขภาพ 

99,242 758  

2 โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 7,000 3,000 โอนลด 
3,000 บาท 

3 โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 8,648 21,352  

4 โครงการฝึกอบรมและประกวดงานใบตอง 12,970 - โอนลด 
2,030 บาท 

5 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา 4,228 772  

6 โครงการอนุรักษ์และสืบสานปรเพณีดงพระเจ้า
นั่งโก๋น 

26,588 13,412  

7 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 21,260 - โอนลด 
28,740 บาท 

8 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง 
แม่ท่าช้าง 

32,368 - 217,632 

9 โครงการอุ๊ยสอนหลาน 3,195 6,805  
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โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์ 10,000  

2 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่ท่าช้างคัพ 
ต้านยาเสพติด 

- โอนออก 
40,000 

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 10,000  

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ด้านการกีฬา 

10,000  

 

แผนงานการเกษตร 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการธนาคารใบไม้ “เก็บใบไม้ ลดการเผา ลด
หมอกควัน” 

1,200 8,800  

2 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและ 
ผักสวนครัวรั้วกินได้ 

230 9,770  

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าและใช้ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพ ในระดับครัวเรือน 

2,500 7,500  

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

10,000  

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

20,000  
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

3 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 10,000  

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี  

10,000  

 

แผนงานงบกลาง 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,242,400 111,600  

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 976,000 128,000  

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 95,000 25,000  

 

ครุภัณฑ์ 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

แผนงาน 

1 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดเข้า-ออก 9,700 บริหารทั่วไป 

2 จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 15,000 บริหารทั่วไป 

3 จัดซื้อเครื่องโทรสาร 5,000 บริหารทั่วไป 

4 จัดซื้อรถรงล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง 490,000 บริหารทั่วไป 

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สีแบบ Network 9,990 บริหารทั่วไป 

6 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 2,500 บริหารทั่วไป 
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่ 
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

แผนงาน 

7 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูรฯ รัชกาลที ่10 

97,000 บริหารทั่วไป 

8 จัดซื้อตู้เหล็ก 11,000 บริหารงานคลัง 

9 จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดบรรจุ 2 ถัง พร้อมตู้เก็บ 30,800 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

10 จัดซื้อเก้าอ้ีนั่งแบบุนวม 2,200 บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

11 จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มแบบช่อง 2,600 บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

12 จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็ก 30,000 บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

13 จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง 11,988 บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

14 จัดซื้อและติดตั้งระบบบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่
ท่าช้างพร้อมติดตั้ง 

63,500 บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

15 จัดซื้อตู้น้ าเย็นประเภทต่อท่อพร้อมเครื่อง 
กรองน้ า 

33,000 บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000 บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

17 จัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว พร้อมเกจ์วัดความดัน 40,000 บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

17 จัดซื้อพัดลมไอน้ า 199,500 เคหะและชุมชน 

18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล 21,500 เคหะและชุมชน 

19 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 2,500 เคหะและชุมชน 

20 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ระยะที่ 4 496,600 เคหะและชุมชน 

21 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนเจริญทรัพย์ 
หมู่ที่ 7 

63,990 เคหะและชุมชน 

22 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะชุมชน 
ธารอิงดอย หมู่ที่ 1 

27,820 เคหะและชุมชน 

23 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 56,900 เคหะและชุมชน 
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ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอปิดประชุม และขอขอบคุณทุก

ท่านที่เข้าร่วมประชุม 
  

    ปิดประชุม เวลา 12.00 น 

 

 

 
ลงชื่อ       รุ่งนภา  จมภู              ผู้จดบันทึก    ลงชื่อ            บ าเพ็ญ ดวงแก้ว           ผูต้รวจบันทึก 
               (นางรุ่งนภา  จมภู)                  (นางบ าเพ็ญ ดวงแก้ว)                         
                 เลขานุการสภาฯ                   ประธานการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ       ยงยุทธ ทิเขียว            ผู้ตรวจบันทึก ลงชื่อ        สมพงษ์  ศรีเรือง            ผู้ตรวจบันทึก 
            (นายยงยุทธ ทิเขียว)           (นายสมพงษ์  ศรีเรือง) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
           ลงชื่อ   ชัชวาลย ์ วรรณมาลา          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                      (นายชัชวาลย ์ วรรณมาลา) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
 


