
                             บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕๖3 

วันที่  28 พฤษภาคม  ๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

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

10 นายจ านงค์ วงค์ค าเรือง สมาชิกสภา เขต 1 จ านงค์ วงค์ค าเรือง  
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 นายธนพล ปวงเรือน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ธนพล ปวงเรือน  
๗ นายธนิตพงศ์  ไชยพัฒน์อมร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ธนิตพงศ์  ไชยพัฒน์อมร  
๘ ร.ต.ธงชัย ดวงสว่าง ประธานชุมชนเจริญทรัพย์ ธงชัย ดวงสว่าง  
๙ นายรัชชานนท์  ไชยชนะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 รัชชานนท์  ไชยชนะ  

๑๐ นางสาวนงลักษณ์  ต่อแดง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นงลักษณ์  ต่อแดง  
11 นายประพันธ์ จันต๊ะมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ประพันธ์ จันต๊ะมงคล  
12 นางสาวนิศาชล  ทองขาว ปลัดเทศบาล นิศาชล  ทองขาว  
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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   12   คน 

           เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ประธานสภา เรียนท่านนายก รองนายก  สมาชิกสภาสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และผู้น าชุมชนทุก

ท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
๒๕๖3 มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑1  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  บัดนี้ถึง
เวลาอันสมควร กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
             1.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563 
             2.ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินของกลุ่มรวมใจหางดง (โรงผลิตน้ าดื่ม     
แม่ท่าช้าง) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
             1.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) 
             2.การรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา  ตามที่ เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1 วันที่  25 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อย ท่านคงได้อ่านและพิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมาหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นครับ 
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ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 

ประธานสภา 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.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563 
ประธานสภา                
นายกเทศมนตรี 

   ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
   เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  และผู้น าชุมชนทุกท่าน  หลักเกณฑ์การจ่ายขาด   
   เงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก     
   เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547     
   และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 89 (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ   
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่ 
   เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด   
   ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  
   0808.2/ว 7272 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
   เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน   
   ท้องถิ่น  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงิน 
   สะสมไปใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
   รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดแนว   
   ทางการด าเนินการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่าย เพ่ือ   
   สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

   1.โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็น    
   การใช้จ่ายกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
   2.โครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม  กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าข้ึนเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
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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  27  พฤษภาคม
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 ค่าสาธารณูปโภค 3 เดือน 
(152,000X3) 
     -ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% (9,254,748.28X10%) 
     -ค้างจ่ายจากการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562-2563 
จ านวน 8 โครงการ 
     1.โครงการปรับปรุงโรงน้ าดื่มแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9 
     2.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมท่อและอุปกรณ์  
หมู่ที่ 6 
     3.โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลสนามกีฬาเทศบาลต าบล 
แม่ท่าช้าง 
     4.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
     5.โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
     6.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะ และรถดับเพลิง 
หมู่ที่ 9 
     7.โครงการก่อสร้างถนน และลาน คสล.สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง ม.9 
     8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 
     9.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย1 ชุมชนเจริญทรัพย์ 
ม.7 
 

รวม 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ 

 

 
 

 
13,750,774.29 

2,362,319.02 
 

12,516,168.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5,653,273.45 

 
 
 
 
 
 
 

2,173,440.00 
606,480.00 

 
25,500.00 

456,000.00 
 

925,474.83 
 
 

126,000.00 
500,000.00 

 
259,000.00 

 
266,000.00 
270,000.00 
425,000.00 

 
487,000.00 

 
310,000.00 

33,000.00 
 
 

6,862,894.83 
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 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  
 
 
 
 
 

        1.โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองแม่ขัก หมู่ที่ 6 
จ านวน  496,000  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.ถ.204-
02 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ขนาดสูง 3.00 เมตร หนาบน 0.15 เมตร 
หนาล่าง 0.335 เมตร ความยาว 80.00 เมตร  ต่อจากงบประมาณเดิมปี 2563  
          เหตุผลและความจ าเป็น 
          เนื่องจากบ้านดงหลวง หมู่ที่ 6  เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม หน้าฝนของทุกปีจะเกิด
ปัญหาน้ าท่วมขัง  ประกอบกับล าเหมืองแม่ขัก เป็นล าเหมืองที่อยู่คู่ขนานกับถนน สาย
บ้านดงหลวง-แพะขวาง เวลาหน้าฝนน้ าจะกัดเซาะเข้าไปใต้ถนน ท าให้ถนนพัง และ
เนื่องจากถนนอยู่สูงกว่าล าเหมือง และแคบเวลารถวิ่งสวนกัน อาจเกิดอุบัติเหตุได้
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
จึงมีความจ าเป็นต้องการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง 
น้ ากัดเซาะถนน และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากข้ึน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมท าโครงการดังกล่าวนี้ โดยสร้างต่อ
จากงบประมาณเดิม ในปี 2563  

ประธานสภา 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
ประธานสภา 

มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
สมาชิกสภาไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ  หากสมาชิก
สภาท่านใดพิจารณาแล้ว  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  496,000 
บาท เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง
แม่ขัก หมู่ที่ 6  กรุณายกมือขึ้นครับ 
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองแม่ขัก หมู่ที่ 
6 จ านวน  496,000  บาท  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 
หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองแม่ขัก หมู่ที่ 6 จ านวน  
496,000 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 

ทีป่ระชุม 
ประธานสภา 
ที่ประชุม 

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

 
 
นายกเทศมนตรี 
 
 

 
      2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  จ านวน  27,000 บาท 
      เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  
20.40  เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร บริเวณซอยบ้าน
นางต๋าเขียว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภา 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
ประธานสภา 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
ที่ประชุม 
 
 
 
ประธานสภา 
นายกเทศมนตรี 
 
ที่ปรึกษานายก 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
      เนื่องจากบริเวณถนนดังกล่าวมีพ้ืนที่คับแคบ เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาหน้าฝน เข้า
ออกล าบาก  และมีผู้คนสัญจรไปมามาก จึงจ าเป็นต้องขยายความกว้างของถนน  
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกต่อผู้ที่สัญจรไปมา  และเพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาขน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
                                     
มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ  หากสมาชิก
สภาท่านใดพิจารณาแล้ว  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  27,000 
บาท เพื่อไปด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  กรุณายกมือขึ้นครับ 
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  จ านวน 27,000 บาท ตามที่
ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 
หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  จ านวน  27,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 
ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือขึ้นครับ 
งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  (ประธานสภา) 
 
2.ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินของกลุ่มรวมใจหางดง (โรงผลิตน้ าดื่ม         
แม่ท่าช้าง) เพื่อเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
ผมขอเชิญท่านอ่ินแก้ว แก่นสาร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และในฐานะประธานกลุ่ม
รวมใจหางดง ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นครับ 
ผมนายอ่ินแก้ว  แก่นสาร  ในฐานะประธานกลุ่มรวมใจหางดง  ผมและคณะกรรมการ
ของกลุ่มรวมใจหางดง ได้ประชุมกันเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่ม
รวมใจหางดง(โรงผลิตน้ าดื่ม) ทรัพย์สิน หนี้สินต่างๆ  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน
การท างานของโรงผลิตน้ าดื่มแม่ท่าช้าง และที่ส าคัญคือ คณะกรรมการทุกท่านและผม
ก็มีภารกิจมากมายไม่มีเวลาเข้าไปดูแลและบริหารงาน  อีกทั้งยังไม่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านนี้  ตลอดจนปัญหาขาดลูกจ้างและคนส่งน้ า และเมื่อโรงน้ าดื่มส่งน้ า
ให้ลูกค้าไม่ทัน  ลูกค้าก็หันไปสั่งน้ าจากที่อ่ืนแทนเพราะรอไม่ได้ไม่มีน้ าดื่ม  ปัญหานี้
สะสมมาเรื่อยๆ ลูกค้าหายไปมาก  เกิดปัญหามากมาย  จนต้องหยุดด าเนินกิจการ  
และให้คนอ่ืนมาเช่า  แต่ก็อยู่ได้ไม่นานจนเลิกเช่าไป  ท าให้ต้องปิดโรงผลิตน้ าดื่มไว้
เฉยๆ ไม่ท าให้เกิดประโยชน์  เป็นที่น่าเสียดาย  และงบประมาณในการก่อสร้างเป็นงบ 
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เงินอุดหนุนที่ได้มาจากกรมส่งเสริมฯ คณะกรรมการกลุ่มรวมใจจึงมีความเห็นร่วมกัน
ว่า  เพ่ือให้โรงผลิตน้ าดื่มได้ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  และประชาชนต่อไป  
จึงเห็นสมควรยกเลิกกิจการโรงผลิตน้ าดื่มแม่ท่าช้าง  ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง  เพราะเห็นว่าเทศบาลมีศักยภาพ มีความพร้อม มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการบริหารกิจการโรงผลิตน้ าดื่มแม่ท่าช้างให้เกิดประโยชน์ได้    

ประธานสภา          มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม          ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  และมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันแล้ว

ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ  หากสมาชิกสภาท่านใดพิจารณาแล้ว  เห็นชอบให้รับมอบ
ทรัพย์สินของกลุ่มรวมใจหางดง (โรงผลิตน้ าดื่มแม่ท่าช้าง) เพ่ือมาเป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประขุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว  มีมติเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินของกลุ่มรวมใจหางดง 
(โรงผลิตน้ าดื่มแม่ท่าช้าง) มาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ตามท่ีประธาน
กลุ่มรวมใจหางดงและนายกเสนอ  จ านวน  10  เสียง 

ประธานสภา              หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ไม่เห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สินของกลุ่มรวม
ใจหางดง (โรงผลิตน้ าดื่มแม่ท่าช้าง) เพ่ือมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  
กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
ประธานสภา  หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  (ประธานสภา) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4        เรื่องอ่ืน ๆ 
           1.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) และ 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
ประธานสภา             ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี           เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.    

2561-2565) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  โดยไดพิ้จารณาคัดเลือกแผนงาน/
โครงการ  ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ เมื่อวันที่  11  กันยายน  2562  นั้น  และเนื่องจาก
เทศาลต าบลแม่ท่าช้าง  มีความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานตาม
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้น และได้ออกโครงการเทศบาลพบประชาขน เพื่อรับฟัง รับทราบปัญหา 
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   เมื่อวันที่   17 -21  
กุมภาพันธ์  2563  ณ หมู่บ้าน  ชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ผม
ขอเชิญนายไพศาล  กองบุญเกิด นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดครับ 
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นายไพศาล กองบุญเกิด โครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) ในปี 2563  มี 
นักวิเคราะห์ฯ จ านวน  19 โครงการ  งบประมาณตั้งไว้  7,129,000  บาท  ปี 2564  มีจ านวน  

36  โครงการ  งบประมาณที่ตั้งไว้  18 ,827,000  ปี 2565  มีจ านวน  25  
โครงการ  งบประมาณที่ตั้งไว้  9,208,000  บาท  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ดังนี้  

 ปี  2563 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 แผนงาน งบกลาง 
 1.โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ  4,800,000  บาท 
 2.โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ  1,056,000  บาท 
 3.โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ งบประมาณ     120,000  บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.ล าเหมืองแม่ขัก ม.6 ต่อจากของเดิม 

งบประมาณ 500,000 บาท 
2.โครงการขยายผิวจราจรข้างโรงเรียนหางดง  งบประมาณ   150,000  บาท 

 3.โครงการต่อเติมห้องท างานกองช่างเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  งบประมาณ 65,000 
บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการศึกษา 
 1.โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  งบประมาณ  300,000  บาท 
  แผนงานสาธารณสุข 
 1.โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่   1 , 5, 6, 7, 8, 9  งบประมาณ 

หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
                               แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 1.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และป้องกันปัญหายาเสพติด หมู่

ที่ 1,5,6,7,8,9   งบประมาณ  หมู่บ้านละ  3,000 บาท 
 

ปี  2564 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แผนงาน งบกลาง 
 1.โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ  4,900,000  บาท 
 2.โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ  1,110,000  บาท 
 3.โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ งบประมาณ     120,000  บาท 
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แผนงานบริหารทั่วไป 
 1 .โค ร งก า ร จั ด ซื้ อ ร ถ บ ร ร ทุ ก ดี เซ ล  (แ ค ป  4  ป ร ะ ตู ) จ า น ว น   1   คั น            

งบประมาณ  854,000  บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนธารอิงดอย งบประมาณ  50,000  

บาท 
 2.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสายภายในชุมชนธารอิงดอย  งบประมาณ  

50,000  บาท 
 3.โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1   งบประมาณ  400,000  

บาท 
 4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์เลียบคลองชลประทาน  ฝั่งขวา  งบประมาณ 

500,000 บาท 
 5.โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักตั้ งแต่ข้างศูนย์โอทอปถึงบ้ านนายตั๋น  ค ามา  

งบประมาณ  200,000  บาท 
6.โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักตั้งแต่บ้านนางบัวแก้ว  คล่องแคล่ว ถึงบ้านนาย
ประเสริฐ  ค ามา  งบประมาณ  200,000  บาท 

 7.โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก  ฝั่งซ้าย     งบประมาณ   500,000  บาท 
 8.โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักล าเหมืองลัวะ  ตั้งแต่ที่ดินนายประธาน  จักษุแก้ว  ถึง

ที่ดินนายมูล วงค์ค าเรือง  งบประมาณ  200,000  บาท 
 9.โครงการก่อสร้างพนังกันน้ า  ตั้งแต่สะพานบ้านนายรัชชานนท์  ไชยชนะ  ฝั่ง

ตะวันออก  ถึงซุ้มประตูหมู่บ้าน  งบประมาณ  500,000  บาท 
 10.โครงการขุดลอกล าเหมืองกลางทุ่ง และล าเหมืองกองตลอดสาย   งบประมาณ  

100,000  บาท 
 11.โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักล าเหมืองเข้ าบ้ านนายพิบูลย์   โพธาธรรม  

งบประมาณ 100,000 บาท 
 12.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า  ตั้งแต่บ้านนางสมพร  อินธรรม  ฝั่งซ้าย  และฝั่ง

ขวาจนสุดสาย  งบประมาณ  400,000 บาท 
13.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าโดยการท าฝาคอนกรีตครอบรางระบายน้ า  ม.9  
งบประมาณ  100,000  บาท 

 14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ตั้งแต่สามแยกบ้านนางร าไพ  ศรีวิไล  ถึงบ้านนาย
ศรีบุตร     ใจแข็ง  งบประมาณ  500,000  บาท 

 15.โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  งบประมาณ  
500,000  บาท 
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16.โครงการติดตั้งป้ายจราจรภายในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  งบประมาณ  
100,000  บาท 

 17.โครงการก่อสร้างถังกรองประปาพร้อมบ่อพัก  ม.6  งบประมาณ  500 ,000  
บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการศึกษา 
 1.โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย   งบประมาณ  300,000  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข 
 1.โครงการศูนย์คัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์  งบประมาณ  

6,000,000 บาท 
 2.โครงการฝึกอบบรมอาชีพการท าภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ  งบประมาณ  15 ,000  

บาท 
 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 1.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และป้องกันปัญหายาเสพติด หมู่

ที่ 1,5,6,7,8,9   งบประมาณ  หมู่บ้านละ  3,000 บาท 
 

   ปี  2565 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
   แผนงานงบกลาง 
   1.โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  5,000,000  บาท 
   2.โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ  งบประมาณ  1,150,000  บาท 
   3.โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  งบประมาณ     120,000  บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
   1.โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็น  LED   งบประมาณ  200,000  บาท 

2.โครงการซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกาย     งบประมาณ  50,000  บาท 
3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์เลียบคลองชลประทาน ฝั่งขวา  งบประมาณ  
500,000 บาท 
4.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย 1  ข้างบ้านนางอุษา  มหาวัน   งบประมาณ  
100,000 บาท 
5.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์  ปากซอย 1/3  ถึงท้ายซอย 3 พร้อมราง
ระบายน้ า  งบประมาณ  200,000  บาท 
6.โครงการขยายไหล่ทางพร้อมเทคอนกรีต  ตั้งแต่สะพาน ถึงบ้านนางพิณ  โปธิ  
งบประมาณ  200,000  บาท 
7.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านกอง  ป่าแป๋  งบประมาณ  50 ,000  
บาท 
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8.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ 8  งบประมาณ  500,000  บาท 
9.โครงการขยายผิวจราจร  ตั้งแต่สะพานแม่ขัก  ถึงป่าช้าบ้านกอง  งบประมาณ  
500,000  บาท 

 10.โครงการขยายเขตไฟฟ้าข้างโรงงานดีพาร์ทเมนท์  99  ถึงสุดซอย  งบประมาณ  
500,000 บาท 

 
 ยุทธศาสตร์ ที่  4  การพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
  แผนงานสาธารณสุข 
  1.โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9  งบประมาณ  20,000 

บาท  งบประมาณ  หมู่บ้านละ  3,000  บาท 
  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 1.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย  และป้องกันปัญหายาเสพติด หมู่

ที่ 1,5,6,7,8,9  งบประมาณ  หมู่บ้านละ  3,000  บาท 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  มีความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงโครงการของ
เทศบาลต าบลต าบลแม่ท่าช้าง เนื่องจากบางโครงการวัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการ
มีการเปลี่ยนไป  และบางโครงการเมื่อค านวณราคางบประมาณแล้วมีการเพ่ิมขึ้น  
ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้ตรงตามข้อเท็จจริง  เป็นปัจจุบัน  
และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
 

เหตุผลการแก้ไข แผนงาน 

1 โครงการป้ องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ/เป้าหมาย 
อบรมให้ความรู้ จัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ
แพทย์  เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  
ไข้หวัดนก  โรคพิษสุนัข
บ้า  มือเท้าปาก  ซิการ์  
อี โ บ ล่ า  แ ล ะ โ ร ค
อุบัติการณใ์หม ่

โครงการป้ องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ/เป้าหมาย 
อบรมให้ความรู้ จัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ
แพทย์  เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ไข้หวัดนก  โรคพิษสุนัข
บ้า มือเท้าปาก ซิการ์  อี
โบล่ า  โควิด  19  โรค
อุบัติการณ์ใหม่ และโรค
อ่ืนๆ 

แก้ไขเป้าหมายโครงการให้
ถูกต้องตามแบบโครงการ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 

ล าดับ รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
 

เหตุผลการแก้ไข แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้างเสริม
ผิ ว จ ร า จ ร  ค ส ล .
(ยกระดับ) หมู่ที่  1 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก แปรผันยาว 4.00 
ม.งบประมาณ 50,000  
บาท 

แก้ไขเป้าหมายโครงการให้
ถูกต้อง ตามแบบโครงการ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
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ล าดับ รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
 

เหตุผลการแก้ไข แผนงาน 

2 โครงการก่อสร้างก าแพง
กันดิน คสล.ม.1 ต่อจาก
บ้านนายเสน่ห์  จนสุด
เ ข ต เ ท ศ บ า ล 
งบประมาณ 470,000 
บาท (ปี 2564) 

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กั น ดิ น  ค สล .ห มู่ ที่  1 
งบประมาณ 470,000 
บาท (ปี 2565) 

แ ก้ ไ ข ชื่ อ โค ร ง ก า ร ให้
ถูกต้องตามแบบโครงการ 

แผนงานเคหะ
และชุมขน 

3 โครงการปรับปรุงและ
ซ่ อ ม แ ซ ม ท่ อป ระป า
ชุ ม ช น ธ า ร อิ ง ด อ ย 
งบประมาณ 50 ,000 
บาท 

โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่ อ ม แ ซ ม ท่ อป ระป า
ชุ ม ช น ธ า ร อิ ง ด อ ย 
งบประมาณ 450,000 
บาท 

แ ก้ ไข ง บ ป ร ะ ม า ณ ให้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

4 โครงการก่อสร้ างราง
ระบายน้ า  คสล . ม .6 
งบประมาณ 500,000 
บาท ปี 2564 

โครงการก่อสร้ างราง
ระบายน้ า  คสล . ม .6 
งบประมาณ 500,000 
บาท ปี 2565 

แก้ไขปีงบประมาณในการ
ด าเนินการให้ถูกต้อง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

5 โครงการก่อสร้างรางส่ง
น้ า ล า เห มื อ ง บ ะ ตื๋ น 
งบประมาณ 200,000 
บาท ปี 2564 

โครงการก่อสร้างรางส่ง
น้ า ล า เห มื อ ง บ ะ ตื๋ น  
งบประมาณ 200,000 
บาท ปี 2565 

แก้ไขปีงบประมาณในการ
ด าเนินการให้ถูกต้อง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
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ล าดับ รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
 

เหตุผลการแก้ไข แผนงาน 

6 โครงการปรับปรุงท่ อ
ป ร ะ ป าชุ ม ช น เจ ริ ญ
ทรัพย์ ม.7 งบประมาณ 
3 0 0 ,000 บ า ท  ปี 
2564 

โครงการปรับปรุ งท่ อ
ป ร ะ ป า ชุ ม ช น เจ ริ ญ
ทรัพย์ ม.7 งบประมาณ 
5 0 0 ,000 บ า ท  ปี 
2564 

แ ก้ ไข ง บ ป ร ะ ม า ณ ให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

7 โครงการก่ อสร้ างท่ อ
ลอดเหลี่ยมล าเหมืองเข้า
นา บ้ านหมวดสมพล 
เจริญทรัพย์ งบประมาณ 
2 5 0 ,000 บ า ท  ปี 
2564 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมล าเหมืองเข้านา
บ้านหมวดสมพล เจริญ
ท รั พ ย์   งบ ป ระม าณ 
2 5 0 ,000 บ า ท   ปี 
2565 

แก้ไขปีงบประมารในการ
ด าเนินการให้ถูกต้อง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

8 โครงการก่อสร้ างราง
ระบายน้ า ซอย 2 เจริญ
ท รั พ ย์  งบ ป ระ ม า ณ 
4 5 0 ,000 บ า ท  ปี 
2565 

โครงการก่อสร้ างราง
ระบายน้ า ซอย 2 เจริญ
ท รั พ ย์  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
4 5 0 ,000 บ า ท  ปี 
2565 

แก้ไขปีงบประมาณในการ
ด าเนินการให้ถูกต้อง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

9 โครงการก่อสร้างราวกัน
ตก หมู่ที่ 8 งบประมาณ 
2 0 0 ,000  บ า ท  ปี 
2564 

โครงการก่อสร้างราวกัน
ตก หมู่ที่ 8 งบประมาณ 
1 0 0 ,0 0 0  บ า ท  ปี 
2564 

แ ก้ ไข ง บ ป ร ะ ม า ณ ให้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

10 โครงการก่อสร้ างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 200,000 
บาท ปี 2564 

โครงการก่อสร้ างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 200,000 
บาท ปี 2565 

แก้ไขปีงบประมาณในการ
ด าเนินการให้ถูกต้อง 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

 

 

 



-16- 

 

 

ล าดับ รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
 

เหตุผลการแก้ไข แผนงาน 

11 โครงการปรับระดับแอส
ฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่สาม
แยก ศสมช. ถึงสะพาน
บ้านนายจรัญ  ศรีเรือง 
งบประมาณ 200,000 
บาท ปี 2564 

โครงการปรับระดับแอส
ฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่สาม
แยก ศสมช. ถึงสะพาน
บ้านนายจรัญ  ศรีเรือง 
งบประมาณ 200,000 
บาท ปี 2565 

แก้ไขงบประมาณในการ
ด าเนินการให้ถูกต้อง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

12 โครงการปรับระดับแอส
ฟัลท์ คอนกรีต  ตั้ งแต่
บ้านนางปา ถึงบ้านนาย
นิ รั น ค ร์   ศ รี กุ ณ ะ 
งบประมาณ 200,000 
บาท ปี 2564 

โครงการปรับระดับแอส
ฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่บ้าน
น า งป า  ถึ งบ้ าน น าย     
นิ รั น ด ร์  ศ รี กุ ณ ะ 
งบประมาณ 200,000 
บาท ปี 2565   

แก้ไขปีงบประมาณในการ
ด าเนินการให้ถูกต้อง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

    

ที่ประชุม  รับทราบ 
2.การรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 

ประธานสภา  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี ตามโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนงานเทศบาลในปีงบประมาณ 2563  จนถึง

ปัจจุบัน ผมขอรายงานการด าเนินการโครงการตามแผนงานต่างๆ โดยให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงข้อมูล  

นายไพศาล กองบุญเกิด ผมขอแจ้งรายละเอียดของโครงการตามแผนงานต่างๆ ดังนี้ 
นักเวิเคราะห์ ฯ  
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แผนงานงบกลาง 
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 68,000 52,000 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,657,300 2,142,700 

3 เบี้ยังชีพผู้พิการ 596,600 460,000 

 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการปกป้องสถาบันกษัตริย์และสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

2,675 7,325 

2 โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซต์ของเทศบาล 13,500 1,500 

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับการ
ท างานของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล 

30,000 - 

4 โครงการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและประเพณี
ท้องถิ่น อ.หางดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

30,000 - 
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แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล 9,070 930 

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 888 4,112 

3 โครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 275 4,725 

 

 

แผนงานบริหารงานคลัง 
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบียนและ
ทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

200,000 - 

 

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและการให้บริการ
ประชาชนในเทศกาลส าคัญ 

3,420 1,580 
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แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการจัดการนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ
ผลงานครู  และนักเรียน 

2,450 22,550 

2 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ และจัดนิทรรศการผลงาน 

1,300 13,700 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 244,000 626,300 

4 โครงการอาหารกลางวัน 282,000 278,000 

 

แผนงานสาธารณสุข 
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 7,895 2,105 

2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ    
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 

22,490 27,510 

3 โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนที่ 1,158,548.50 41,451.50 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 16,560 3,440 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง 

8,545 41,455 

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคสัตว์
ประจ าหมู่บ้าน 

6,160 3,840 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 319,000 131,000 

2 โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล าเหมืองแม่ขัก  หมู่ 6 

475,000 3,000 

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สามแยกบ้าน
นางบัวแก้ว  คล่องแคล่ว ม.6 

74,500 900 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9  

259,000 11,000 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านกอง หมู่ที่ 8 99,456.20 100,543.80 

 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการชมรมผู้สูงอายุประจ าเดือน 13,200 40,800 

2 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
และป้องกันปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1,5,6,7,8,9 

18,000  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แม่ท่าช้าง 

8,939 11,061 

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสายใยสามวัย 
เพ่ือสุขภาพ 

94,194 5,806 

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอ าเภอหางดง 

1,500 8,500 

4 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 1,375 3,625 

 
แผนงานการเกษตร 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 
ล าดับ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/ผูกพัน 
คงเหลือ 

1 โครงการธนาคารใบไม้ เก็บใบไม้ ลดการเผา  
ลดหมอกควัน 

3,750 6,250 

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

1,178 18,822 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

700 9,300 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม 
ประธานสภา 
 
 
     ปิดประชุมเวลา                  
 

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอปิดประชุม และขอขอบคุณทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 
12.00  น. 
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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 
 

 


