บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕๖3
วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖3
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
รายชื่อผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑ นายชัชวาลย์ วรรณมาลา
๒ นายบุญเสริญ ฟองคา
๓ นายบุญมี ใจแข็ง
๔ นายบุญชัย กิติกุศล
๕ นายสมพงษ์ ศรีเรือง
๖ นายจาลอง บ้านเกาะใต้
๗ นายจานงค์ วงค์คาเรือง
๘ นางนิภา ว่องไว
๙ นางบาเพ็ญ ดวงแก้ว
๑๐ นายยงยุทธ ทิเขียว
๑1 นางรุ่งนภา จมภู

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภา ฯ
สมาชิกสภา เขต 2
สมาชิกสภา เขต 2
สมาชิกสภา เขต 1
สมาชิกสภา เขต 2
สมาชิกสภา เขต 1
สมาชิกสภา เขต 1
สมาชิกสภา เขต 1
สมาชิกสภา เขต 2
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
ชัชวาลย์ วรรณมาลา
บุญเสริญ ฟองคา
บุญมี ใจแข็ง
บุญชัย กิติกุศล
สมพงษ์ ศรีเรือง
จาลอง บ้านเกาะใต้
จานงค์ วงค์คาเรือง
นิภา ว่องไว
บาเพ็ญ ดวงแก้ว
ยงยุทธ ทิเขียว
รุ่งนภา จมภู

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานายกเทศมนตรี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

ลายมือชื่อ
ทรัพย์ทวี คามา
อินสอน จันทะมงคล
สุระกัน วัยภา
อิ่นแก้ว แก่นสาร
สถาพร เสาร์แก่น
วัชระ ไชยช่วง
บุญชุม จมภู
สันต์โดด ดอกจันทร์
สนิท กิติกุศล
ธงชัย ดวงสว่าง
นิศาชล ทองขาว

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑1

ชื่อ – สกุล
นายทรัพย์ทวี คามา
นายอินสอน จันทะมงคล
นายสุระกัน วัยภา
นายอิ่นแก้ว แก่นสาร
นายสถาพร เสาร์แก่น
นายวัชระ ไชยช่วง
นายบุญชุม จมภู
นายสันต์โดด ดอกจันทร์
นายสนิท กิติกุศล
ร.ต.ธงชัย ดวงสว่าง
นางสาวนิศาชล ทองขาว

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ประธานชุมชนเจริญทรัพย์
ปลัดเทศบาล

-2เลขานุการได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างที่มาประชุมแล้ว ปรากฏว่าครบ
องค์ประชุม ดังนี้
- มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง มาประชุม
จานวน 11 คน
- มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ไม่มาประชุม
จานวน - คน
- มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 11 คน
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภา
เรียนท่านนายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง และผู้นาชุมชนทุก
ท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
๒๕๖3 มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม จานวน 11 คน ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้
ถึงเวลาอันสมควร กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๑.ขอความเห็นชอบการรับบริจาคเลื่อยยนต์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของทาง
ราชการ (เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง)
2.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
1.รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
ประจาปีงบประมาณ 2563
2.การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา

ที่ประชุม
ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ตามที่เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่
26 สิงหาคม ๒๕๖3 ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อย ท่านคงได้อ่านและพิจารณา
อย่ างรอบคอบแล้ ว มีส มาชิ กท่านใดจะขอเปลี่ ยนแปลงแก้ไขเพิ่ มเติมรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือได้ครับ
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจะ
ขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน
มา กรุณายกมือขึ้นครับ

-3ที่ประชุม
ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา
ที่ประชุม

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จานวน ๑๐ เสียง
หากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา กรุณายกมือขึ้นครับ
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
หากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง (ประธานสภา)
เรื่องเพื่อพิจารณา
1.ขอความเห็นชอบการรับบริจาคเลื่อยยนต์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของทางราชการ
(เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง)
ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ด้ว ยสั น นิ บ าตเทศบาลภาคเหนือ ได้ เห็ น ความส าคั ญของงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและ
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ โดยมติที่ประชุมการประชุมวิชาการ
และการสั มมนาทางวิช าการคณะกรรมาธิการบริห ารสั นนิบาตเทศบาลภาคเหนือ
คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ และที่ปรึกษาสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ
ประจาปี 2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อาเภอเมือง
จั งหวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี จึ งได้จั ดซื้อ เลื่ อยยนต์ ยี่ห้ อ Stronger รุ่ น ST-5800 ซึ่ง เป็ น
เครื่องยนต์แบบเบนซิน แรงม้า 6.5 HP ขนาดเครื่องยนต์ 4,800 วัตต์ ราคาเครื่องละ
3,880 บาท มอบให้กับสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแต่ละจังหวัด เทศบาลละ 1 เครื่อง
ซึ่งเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างเป็นสมาชิกของสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ จึงได้รับมอบ
เลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อเป็นทรัพย์สินของทางราชการ
มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หาก
สมาชิกสภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบการรับบริจาคเลื่อยยนต์ เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของทางราชการ (เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง) กรุณายกมือขึ้นครับ
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบการรับบริจาคเลื่อยยนต์ เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของทางราชการ (เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง) กรุณายกมือขึ้นครับ

-4ที่ประชุม
ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา

ที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
หากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ
งดออกเสียง จานวน 1 เสียง (ประธานสภา)
2.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ
เรี ย นท่า นประธานสภา ท่ านสมาชิกสภา และท่า นผู้ เข้า ร่ว มประชุ มทุก ท่า น
เนื่ อ งจากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ 2563 ดังรายการต่อไปนี้
1.โครงการจัดตั้งตลาดชุมชน
จานวน 100,000 บาท
โดยขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการการจัดตั้งตลาดชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่
ในการจ าหน่ ายผลผลิ ตทางการเกษตร สิ นค้า OTOP และผลิ ต ภัณฑ์อื่ นๆ ที่
เทศบาลจัดอบรมส่ งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ช่ว ยเหลื อครอบครัว
ตลอดจนเป็นสถานที่ ที่ให้ประชาชนได้ทากิจกรรมรวมกัน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด เป็นต้น
ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล ความจาเป็นในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจง
เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุม หากมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณจาก
1.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จานวน 90,000
บาท
2.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จานวน 10,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยตามโครงการจั ด ตั้ ง ตลาดชุ ม ชน จ านวน 100,000 บาท ตาม
รายละเอียดที่ท่านนายกได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ
พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจาก
1.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จานวน 90,000
บาท
2.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จานวน 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการจัดตั้งตลาดชุมชน จานวน 10 เสียง

-5ประธานสภา

ที่ประชุม
ประธานสภา
ที่ประชุม

หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณจาก
1.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จานวน 90,000
บาท
2.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จานวน 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการจัดตั้งตลาดชุมชน ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้ว
นั้น กรุณายกมือขึ้นครับ
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
หากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ
งดออกเสียง จานวน 1 เสียง (ประธานสภา)

-6แผนงาน

งาน

งบ

บริหารงาน
ทั่วไป

บริหารทั่วไป

ดาเนินงาน

หมวด
รายจ่าย
ค่าวัสดุ

บริหารงาน
ทั่วไป

บริหารทั่วไป

ดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ/รายการ

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งตลาด
ชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ (+/-) จานวนเงิน งบประมาณ
เหตุผล/คาชี้แจง
อนุมตั ิ
ก่อนโอน
ที่โอน
หลังโอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
200,000
100,000
90,000 10,000 เนื่องจากมีความจาเป็นต้องโอนไปตั้ง
จ่ า ยเป็ น รายการอื่ น ที่ มี ค วามส าคั ญ
จาเป็น เร่งด่วนมากกว่า
0

0

90,000 +

90,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการการจัดตั้ง
ตลาดชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ มี
สถานที่ในการจาหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรสิ น ค้ า OTOP และผลิ ต ภั ณ ฑ์
อื่นๆ ที่เทศบาลจัดอบรมส่งเสริมให้เป็น
อาชี พ เสริ ม สร้ า งรายได้ ช่ ว ยเหลื อ
ครอบครั ว ตลอดจนเป็ น สถานที่ ที่ ใ ห้
ประชาชนได้ ท ากิ จ กรรมรวมกั น เช่ น
ค่ า จั ด สถานที่ ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า พิ ธี
เปิด เป็นต้น รายละอียดตามโครงการ
และแผนพัฒนาเทศบาล
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แผนงาน

งาน

งบ

บริหารงาน
ทั่วไป

บริหารทั่วไป

ดาเนินงาน

หมวด
รายจ่าย
ค่าวัสดุ

บริหารงาน
ทั่วไป

บริหารทั่วไป

ดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ/รายการ

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งตลาด
ชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ (+/-) จานวนเงิน งบประมาณ
เหตุผล/คาชี้แจง
อนุมตั ิ
ก่อนโอน
ที่โอน
หลังโอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
40,000
40,000
10,000 30,000 เนื่องจากมีความจาเป็นต้องโอนไปตั้ง
จ่ า ยเป็ น รายการอื่ น ที่ มี ค วามส าคั ญ
จาเป็น เร่งด่วนมากกว่า
90,000

90,000

10,000 +

100,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการการจัดตั้ง
ตลาดชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีสาน
ที่ในการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
สิ น ค้ า OTOP และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่
เทศบาลจัดอบรมส่งเสริมให้เป็นอาชีพ
เสริมเสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
ตลอดจนเป็นสถานที่ ที่ให้ประชาชนได้
ทากิจกรรมรวมกัน เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า พิ ธี เ ปิ ด เป็ น ต้ น
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
แผนพัฒนาเทศบาล

-8ระเบียบวารที่ 4
ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

เรื่องอื่นๆ
1.รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
ประจาปีงบประมาณ 2563
ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด
เรีย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ
เพื่อรับทราบระดับผลสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง และ
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานมาใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ผมขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคนชี้แจง
รายละเอียดครับ

นายไพศาล กองบุญเกิด การติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ประจาปี
งบประมาณ 2563 ซึ่ ง ได้ จากการติ ด ตามผลการด าเนิน งานการติ ด ตามการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ ประจาปี 2563
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
รายการ
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน

ประมาณการ
รายรับ
3,065,000
479,500
250,000
5,500
-

รายรับจริง

159,703.03
536,617.30
171,313.75
300
-

ผลต่าง

-2,905.296.97
+57,117.30
-78,686.25
-5,200
-

-9รายการ
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

ประมาณการ
รายรับ

รายรับจริง

18,856,000 13,479,471.51

ผลต่าง

-5,376,528.49

11,144,000
9,639,666
-1,504,334
12,312
+12,312
33,800,000 23,999,383.59 -9,800,616.41

รายจ่ายตามงบประมาณ ประจาปี 2563
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
รายการ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง
งบบุ ค ลากร (หมวดเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งประจ า
และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)
ง บ ล ง ทุ น (ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รายจ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลให้ โ ดย
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

ประมาณการ
รายจ่าย

รายจ่ายจริง

ผลต่าง

6,889,500
12,231,470

5,450,080
9,119,656

1,439,420
3,111,814

9,919,130

5,520,283.21

4,398,846.79

3,771.900

1,353,188

2,418,712

988,000
-

660,456.20
-

327,543.80
-

33,800,000 22,103,663.41 11,696,336.53

-10นายไพศาล กองบุญเกิด เมื่อนามาเทียบระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ

นักวิเคราะห์ฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2563
จานวน 168 โครงการ
จานวนโครงการที่นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ ปี
2563 จานวน 128 โครงการ
ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี คิดเป็นร้อยละ
76.19
แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
โครงการ
จานวนเงินที่
คงเหลือ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย/ผูกพัน
1 โครงการปกป้องสถาบันกษัตริย์และสถาบัน
2,675
7,325
สาคัญของชาติ
2 โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซต์ของ
13,500
1,500
เทศบาล
3 โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
39,785
215
โอนเพิ่ม
สาหรับการทางานของผู้บริหาร สมาชิก
20,000
และพนักงาน
4 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
20,000
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
(อุดหนุน ทต.หางดง)
5 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ
30,000
ประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนที่ว่าการ
อ.หางดง)
6 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
30,000
(อุดหนุนที่ว่าการ อ.หางดง)
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดทาวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล
2 โครงการจัดการเลือกตั้ง

จานวนเงิน
10,000

หมายเหตุ

300,000

โอนเพิ่ม 55,000
โอนออก 245,000

-11ที่
3
4
5
6

โครงการ
โครงการการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับ
เรื่องราวร้องทุกข์
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
โครงการสานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด

จานวนเงิน
10,000

หมายเหตุ
โอนออก
5,000

10,000
20,000
5,000

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
1
2
3
4

โครงการ

โครงการการจัดงานจัดนิทรรศการของเทศบาล
โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปี 2563
โครงการประชุมแผนพัฒนาเทศบาล

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดส่งผลงานเทศบาลเข้าประกวดรางวัลต่าง ๆ
2
3

โครงการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของเทศบาล
โครงการประชุมประชาคมจัดทาแผนชุมชน

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
9,070
888
28,470

คงเหลือ

880

4,120

จานวนเงิน
5,000
5,000
5,000

930
4,112
1,530

หมายเหตุ
โอนลด
5,000
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แผนงานบริหารงานคลัง
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
1

โครงการ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
200,000

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
โครงการ
จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
20,198
2 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและให้บริการประชาชนใน
3,420
เทศกาลสาคัญ
3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันภัย
3,740

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่ประชาชน
3 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตาบลแม่ท่าช้าง

คงเหลือ
-

คงเหลือ
29,802
1,580
11,260

จานวนเงิน
10,000
5,000
10,000
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แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
โครงการ
1
2
3
4
5
6
7

โครงการจัดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ
ผลงานครูและนักเรียน
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ศพด.ทต.แม่ท่าช้าง
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
เด็ก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการและจัดนิทรรศการผลงาน
โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
2,450

22,550

1,120

3,880

1,634.15

28,365.85

2,360

7,640

727,800

138,500

1,300

13,700

5,260

4,740

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

คงเหลือ

จานวนเงิน
20,000
60,000

หมายเหตุ

โอนลด
4,000

หมายเหตุ
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แผนงานสาธารณสุข
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
โครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งาน
สาธารณสุข
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19
โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะใน
พื้นที่
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
ชุมชน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตาบล
แม่ท่าช้าง
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรค
สัตว์ประจาหมู่บ้าน
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน
โดยใช้หลัก 3RS
เงินอุดหนุนเอกชน
-อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข 5 หมู่บ้าน
โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
7,895

คงเหลือ

22,490

27,510

1,075,654.50

124,345.50

17,400

2,600

16,560
2,790

3,440
17,210

32,897.64

17,102.36

6,160

3,840

790

9,210

10,000

20,000

6,160

8,840

หมายเหตุ

2,105
โอนเพิ่ม
50,000

ยกเว้น หมู่ 5

-15โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน
Care giver
2 โครงการอบรมให้ความรู้แกนนาสุขภาพครอบครัว
3 โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมฯ
4 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์
5 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน
6 โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน
7 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เยาวชนเรื่องการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
8 อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข หมู่
5 บ้านแม่ขัก

จานวนเงิน
10,000

หมายเหตุ

10,000
10,000
5,000
10,000
10,000
10,000
20,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

จานวนเงิน
20,000

แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
โครงการ
1
2
3

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านกอง
หมู่ 8 จานวน 2 จุด
โครงการก่อสร้างรั้วโรงจอดรถขยะและ
รถดับเพลิง ทต.แม่ท่าช้าง
โครงการก่อสร้างศาลเจ้าประจาหมู่บ้าน ม.1

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
198,912.40

คงเหลือ

233,000

5,000

96,500

3,500

หมายเหตุ

1,087
โอนเพิ่ม
238,000
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ที่

โครงการ

4

โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์
ชุมชนธารอิงดอย ม.1
โครงการต่อเติมห้องทางานกองช่าง เทศบาล
ตาบลแม่ท่าช้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้าดื่มแม่ท่าช้าง
ม.9
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลาเหมืองแม่ขัก ม.6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหลังวัดท้าวคาวัง ม.1
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สาม
แยกบ้านนางบัวแก้ว คล่องแคล่ว ม.6
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็ก ม.9
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7
โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนหน้าดงพระเจ้านั่งโก๋น ม.9
โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.7
โครงการปรับปรุงรางระบายน้า คสล.สาย
ทาง ชม.ถ.204-8 บ้านดง ม.6 – บ้านดง
หลวง ม.9

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
289,000

คงเหลือ
11,000

61,500

2,500

92,500

57,500

144,000

3,000

319,000
475,000

131,000
3,000

53,500

1,500

74,500

900

259,000

11,000

319,000
20,700

51,000
1,300

90,500

3,500

58,500

3,500

240,000

-

หมายเหตุ

โอนเพิ่ม
64,000

โอนเพิ่ม
147,000

โอนเพิ่ม
240,000

-17โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ม.1
2 โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล และปรับปรุงประปา ม.7

จานวนเงิน
310,000
689,000

หมายเหตุ
โอนลด
โอนลด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
โครงการ
1
2
3
4
5
6
7

โครงการชมรมผู้สูงอายุประจาเดือน
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี
โครงการฝึกอาชีพการทาอาหาร
โครงการฝึกอาชีพด้านการทาสมุนไพรและ
ยาเมือง
โครงการฝึกอาชีพด้านงานช่างต่างๆ
โครงการฝึกอาชีพด้านสิ่งประดิษฐ์
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยและป้องกันปัญหายาเสพติดภายใน
หมู่บ้าน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
1,5,6,7,8,9)

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
13,200
10,510
9,748
8,430

40,800
4,490
252
6,570

8,160
8,660
18,000

6,840
6,340
-

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น
2 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิสตรี
4 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
5 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว
6 โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

คงเหลือ

จานวนเงิน
5,000
10,000
15,000
10,000
15,000
5,000

หมายเหตุ

หมายเหตุ

-18ที่
7
8
9
10
11
12

โครงการ
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
โครงการธนาคารความดี
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการคนดีศรีแม่ท่าช้าง

จานวนเงิน
5,000
20,000
50,000
10,000
10,000

หมายเหตุ

10,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
โครงการ
จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสายใย
94,194
สามวัยเพื่อสุขภาพ
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
8,939
เด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
1,500
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาเภอหางดง
4 โครงการธรรมะเพื่อประชาชน
11,740
5 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
3,628
เข้าพรรษา
6 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีดงพระ
24,338
เจ้านั่งโก๋น
7 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
1,375
เมือง
8 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง
130,222
แม่ท่าช้าง
9 โครงการอุ๊ยสอนหลาน
2,602

คงเหลือ

หมายเหตุ

5,806
11,061
8,500
18,260
1,372
15,662
3,625
7,398

โอนลด
89,778

-19โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์
2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ด้านการกีฬา
4 โครงการเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 โครงการฝึกอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประกวดผลงาน
6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพุทธศาสนา

จานวนเงิน
10,000
80,000
10,000

หมายเหตุ

10,000
15,000
5,000

แผนงานการเกษตร
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
โครงการ
1
2
3

4

โครงการธนาคารใบไม้ “เก็บใบไม้ ลดการ
เผา ลดหมอกควัน”
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
และผักสวนครัวรั้วกินได้
โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
3,750

คงเหลือ

180

9,820

14,863

5,037

700

9,300

6,250

หมายเหตุ

-20-

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบล
2 โครงการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้
สารเคมี
3 โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาและใช้ปุ๋ยหมัก

จานวนเงิน
10,000

หมายเหตุ

10,000
10,000
10,000

แผนงานงบกลาง
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
โครงการ
1
2
3

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
4,603,800
1,043,200
102,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

คงเหลือ

หมายเหตุ

196,200
12,800
18,000

ครุภัณฑ์
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
โครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มแบบช่อง
จัดซื้อพัดลมโคจร
จัดซื้อพัดลมติดผนัง
จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จัดซื้อตู้เหล็ก
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดา แบบที่ 1
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จัดซื้อโต๊ะวางของ
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศศูนย์เด็ก

จานวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน
3,000
18,174
4,314
7,500
11,000
8,800
13,600
15,000
44,500

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
บริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
บริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

-21ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โครงการ
จัดซื้อโทรทัศน์ LED 55 นิ้ว
จัดซื้อโทรทัศน์ LED 32 นิ้ว
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดา
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จัดซื้อโต๊ะทางาน

นายไพศาล กองบุญเกิด
นักวิเคราะห์ฯ

จานวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน
38,000
17,200
59,800
8,800
4,300
7,500
9,600
5,500
4,300

แผนงาน
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นและบริการประชาชนวัด
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลแม่ ท่าช้าง ประจาปี 2563 ซึ่ งส ารวจโดยมหาวิทยาลั ย เชียงใหม่
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทาการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 4 งาน ซึ่งประกอบด้วย
1)งานด้านโยธา
2)งานด้านการศึกษา
3)งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
4)งานด้านสาธารณสุข
ผลการประเมินโดยประชาชนผู้รับบริการโดยตรงจากงานบริการด้านต่างๆ
สามารถสรุปได้ดังนี้
- การให้ บ ริ ก ารโดยภาพรวมของงานด้ า นโยธา ประชาชนผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9
คิดเป็นร้อยละ 92.80
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-การให้ บ ริ ก ารโดยภาพรวมของงานด้ า นการศึ ก ษา ประชาชนผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9
คิดเป็นร้อยละ 94.40
-การให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนน
อยู่ในระดับ 9 คิดเป็นร้อยละ 94.80
-การให้ บ ริ ก ารโดยภาพรวมงานด้ า นสาธารณสุ ข ประชาชนผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9
โดยคิดเป็นร้อยละ 93
ประสิทธิภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้าน ของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ งานด้านโยธา งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม งานด้านการศึกษา และ งานด้านสาธารณสุข ประชาชนมี
ความพึงพอใจ มีคะแนนเท่ากับ 9 คิดเป็นร้อยละ 93.80 เมื่อพิจารณา
เปรีย บเทียบความพึงพอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัส ดิการสังคม
เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ งานด้านการศึกษา งานด้านสาธารณสุข และ
งานด้านโยธา ตามลาดับ
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามโครงการที่ได้ดาเนินการในไตรมาส
ที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจาปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น
จานวน 81 โครงการ ประกอบด้วยโครงการตามเทศบัญญัติ จานวน 81
โครงการ จากทั้งสิ้น 128 โครงการ
ปรากฏผลการดาเนินงาน ดังนี้
-จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 81 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 63.29
-จานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 47 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 36.72
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม
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2.การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภูมิพ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
เชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ
เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะเวียนมาถึง เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จะมีการจัดกิจกรรม ในวันที่ 5 ธันวาคม
2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยกิจกรรมจะเริ่มใน
เวลา 7.00 น. ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
รับทราบ
มีใครจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอปิดประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม
ประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

รุ่งนภา จมภู
(นางรุ่งนภา จมภู)
เลขานุการสภาฯ

ผู้จดบันทึก ลงชื่อ

บาเพ็ญ ดวงแก้ว
ผูต้ รวจบันทึก
(นางบาเพ็ญ ดวงแก้ว)
ประธานการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ยงยุทธ ทิเขียว
ผู้ตรวจบันทึก ลงชื่อ
สมพงษ์ ศรีเรือง
ผู้ตรวจบันทึก
(นายยงยุทธ ทิเขียว)
(นายสมพงษ์ ศรีเรือง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ชัชวาลย์ วรรณมาลา
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายชัชวาลย์ วรรณมาลา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง

