
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕๖2 

วันที่  17  พฤษภาคม  ๒๕๖2 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชัชวาลย์ วรรณมาลา ประธานสภาฯ ชัชวาลย์ วรรณมาลา  
2 นายบุญเสริญ ฟองค า รองประธานสภา บุญเสริญ ฟองค า  
3 นายจ าลอง บ้านเกาะใต้ สมาชิกสภา เขต 2 จ าลอง บ้านเกาะใต้  
4 นายจ านงค์ วงค์ค าเรือง สมาชิกสภา เขต 1 จ านงค์ วงค์ค าเรือง  
5 นายสมพงษ์ ค าเรือง สมาชิกสภา เขต 1 สมพงษ์ ค าเรือง  
6 นายบุญชัย กิติกุศล สมาชิกสภา เขต 2 บุญชัย กิติกุศล  
7 นายบุญมี ใจแข็ง สมาชิกสภา เขต ๒ บุญมี ใจแข็ง  
8 นายยงยุทธ ทิเขียว สมาชิกสภา เขต ๒ ยงยุทธ ทิเขียว  
9 นางบ าเพ็ญ ดวงแก้ว สมาชิกสภา เขต 1 บ าเพ็ญ ดวงแก้ว  

10 นางนิภา ว่องไว สมาชิกสภา เขต 1 นิภา ว่องไว  
11 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 นายรัชชานนท์  ไชยชนะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 รัชชานนท์  ไชยชนะ  
๘ นายประพันธ์ จันต๊ะมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ประพันธ์ จันต๊ะมงคล  
๙ ร.ต.ธงชัย ดวงสว่าง ประธานชุมชนเจริญทรัพย์ ธงชัย ดวงสว่าง  

๑๐ นายธนิตพงศ์ ไชยพัฒน์อมร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ธนิตพงศ์ ไชยพัฒน์อมร  
๑๑ นายติ่ง มงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ติ่ง มงคล  
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เลขานุการได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างที่มาประชุมแล้ว ปรากฏว่าครบ
องค์ประชุม ดังนี้ 

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

           เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ประธานสภา เรียนท่านนายก รองนายก  สมาชิกสภาสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และผู้น าชุมชนทุกท่าน

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖2 มี
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑1  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  บัดนี้ถึงเวลาอัน
สมควร กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
             1.การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
             2.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
             3.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2562 
             4.ขอความเห็นชอบการรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นทรัพย์สินของทาง
ราชการ (เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
             1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ,เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3)  
                      

ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา  ตามท่ีเลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

๒๕๖2 ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการการ
ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อย ท่านคงได้อ่านและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้ามีกรุณายก
มือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 
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ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว ผมจะ
ขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน  10  เสียง   
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน

มา กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง (ประธานสภา) 
  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 1.การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  และท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  เนื่องจากมี

ความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 เนื่องจาก
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีไม่เพียงพอกับรายจ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 

     1.ค่าเบี้ยประชุม  จ านวน  10,000  บาท 
นายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตาม

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากจ าเป็นต้องโอนไปตั้งจ่าย แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล  ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณจาก เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือ
ขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากเงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม  จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ  อนุมัติให้โอนงบประมาณจากเงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม  ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อ
สภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
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      2.ค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก  จ านวน  9,700 บาท 
นายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก จ านวน 1 เครื่อง ตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้  
1.รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
2.สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
3.หน้าจอ LED 
4.สามารถเชื่อต่อได้หลายรูปแบบ 
5.มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
6.ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 (ปี 2562) 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล  ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณจาก เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก ตามรายละเอียดที่ได้
เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากเงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออก  จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ  อนุมัติให้โอนงบประมาณจากเงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออก ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  (ประธานสภา) 
      3.ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็ก  จ านวน  30,000 บาท 
นายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.80 

เมตร สูง 0.75 เมตร จ านวน 20 ตัว เพ่ือใช้ในงานราชการ และกิจกรรมของประชาชน 
จัดหาซื้อทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากมีสภาพแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (ปี 2562) 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล  ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณจาก เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็ก ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อ
สภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากเงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็ก 
จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ  อนุมัติให้โอนงบประมาณจากเงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็ก ตาม
รายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
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แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริการทั่วไป บุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 1,490,400 558,620 10,000 - 548,620 เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการอื่นที่มีความส าคัญ จ าเป็น
เร่งด่วนมากกว่า 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารทั่วไป ด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม  0 0 10,000 + 10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย
ประชุมตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารทั่วไป บุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 1,490,400 548,620 9,700 - 538,920 เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการอื่นที่มีความส าคัญ จ าเป็น 
เร่งด่วนมากกว่า 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารทั่วไป ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบนัทึกเวลาเข้าออก 

0 0 9,700 + 9,700 เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เค ร่ื อ งส แ ก น
ลายนิ้ วมื อ  ชนิ ดบั นทึ ก เวลาเข้ าออก 
จ านวน 1 เค ร่ือง ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้ 
1.รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
2.สามารถบันทึกข้อมูลได้  100 ,000 
รายการ 
3.หน้าจอ LED 
4.สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
5.มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลา
ท างาน 
6.ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง  
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 
(ปี 2562) 
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แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

บริหารท่ัวไป บุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1,490,400 538,920 30,000 - 508,920 เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการอื่นท่ีมีความส าคัญ จ าเป็น 
เร่งด่วนมากกว่า 

การศึกษา บริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ขาเหล็ก 

0 0 30,000 + 30,000 เ พื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า จั ด ซ้ื อ โ ต๊ ะ พั บ
อเนกประสงค์ขาเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 
ม. ยาว 1.80 ม. สูง 0.75 ม. จ านวน 
20  ตั ว  เพื่ อ ใช้ ใน งาน ราชก ารและ
กิจกรรมของประชาชน จัดหาซ้ือท่ัวไป
ตามท้องตลาดเน่ืองจากมีสภาพแข็งแรง 
ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (ปี 
2562) 
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 2.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
ประธานสภา ขอเรียนท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง มี

ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
เนื่องจากรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดงบลงทุน และ บาง
รายการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียดที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังนี้ 
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ครั้งท่ี แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรหสั
บัญช ี

งบประมาณ
อนุมัต ิ

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่อเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 แผน งาน เค ห ะแล ะ
ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

 
 
งบลงทุน (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
1.โครงการปรับระดับ
ถ น น ด้ ว ย แ อ ส ฟั ล ต์
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

 
 
 
 

167,000 

 
 
 
 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
137.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
548.00 ตารางเมตร ตั้งแต่ข้างบ้านนายสิงห์ค า ใจโต ถึง
ข้างบ้านนางจันทร์สม กันทะวงศ์  รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไข
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)ห้วงปี 2562 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิง
รุก แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 93 ล าดับท่ี 8 

 
 
 
 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.54 เมตร 
ยาว 137.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 484.98  ตารางเมตร ตั้งแต่ข้างบ้านนาย
สิงห์ค า ใจโต ถึ งข้ างบ้ านนางจันทร์สม กันทะวงศ์  
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต าบล
แม่ท่าช้างก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 
ห้วงปี 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้าท่ี 93 ล าดับท่ี 8 
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ประธานสภา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมา จ านวน 11 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  
 3.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2562 
ประธานสภา ขอเรียนท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และท่านผู้น าชุมชนทุกท่าน  การขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  กระผมขอรายงานสถานะการคลัง  ดังนี้ 
 

รายการ/รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

เงินสะสม  ปีงบประมาณ 2562 ณ  วันที่  17 พฤษภาคม 
2562   
เงินสะสมของเทศบาล 3 ประเภท ดังนี้ 
1.ทุนส ารองเงินสะสม (เก็บไว้ไม่ได้ใช้) 
2.เงินสะสมที่ส่งฝากเงินไว้ในกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
(ก.ส.ท.) 10% 
3.เงินสะสมปกติ (น าไปใช้ไดแ้ต่ต้องหักเงินส ารองจ่ายเงิน) 
หัก - เงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง 3 เดือน (701,415X3) 
     - เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภา 3 เดือน 
(218,720X3) 
     - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ 3 เดือน 
(442,300X3) 
     - ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 3 เดือน (101,000X3) 
        

 
                
 

12,951,516.55 
1,909,406.30 

 
10,801,773.78 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2,104,542 
656,160 

 
1,326,900 

 
303,000 
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รายการ/รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

     - ค้างจ่ายจากการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปี 2562 
จ านวน 2 โครงการ 
        1.โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน คสล.ล าเหมืองแม่ขัก ม.7 
        2.โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน คสล. ม.1 ฝั่งขวา 

รวม 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ 

 
                
 
 

 
5,321,171.78 

 
 

480,000 
610,000 

5,480,602 
 
 

 

 1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน 270,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะน้ าบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  ความลึกบ่อ 100 เมตร 

ขนาดท่อกรุ-ท่อกรอง PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 8 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบและรายการเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง
ก าหนด) 
     เหตุผลและความจ าเป็น  
     เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งในทุกปี  จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ า ท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 เพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณน้ าไม่
เพียงพอ ในการผลิตประปาช่วงฤดูแล้ง 

ประธานสภา มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 270 ,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กรุณายกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จ านวน 270,000 
บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จ านวน 270,000 บาท กรุณายกมือ
ขึ้นครับ 

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



-12- 

 
นายกเทศมนตรี 2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สนามกีฬาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9  จ านวนเงิน 

261,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะน้ าบาดาล สนามกีฬาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9 ความลึก

บ่อ 100 เมตร ขนาดท่อกรุ-ท่อกรอง PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ปริมาณน้ า
ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบและรายการเทศบาลต าบล
แม่ท่าช้างก าหนด) 
     เหตุผลและความจ าเป็น  
     เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งในทุกปี  จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ า ท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล สนามกีฬาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 
9 เพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอ และเพ่ือใช้ในกิจการและอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล 

ประธานสภา มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 261,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สนามกีฬาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 
9  กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สนามกีฬาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9  
จ านวน 261,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สนามกีฬาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง หมู่ที่  9  จ านวน 
261,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  
นายกเทศมนตรี 3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  จ านวนเงิน 267,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ความลึกบ่อ 100 เมตร 

ขนาดท่อกรุ-ท่อกรอง PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 8 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบและรายการเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง
ก าหนด) 
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     เหตุผลและความจ าเป็น  
     เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งในทุกปี  จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ า ท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค  โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  9  เพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณน้ าไม่ 
เพียงพอ ในการผลิตประปาช่วงฤดูแล้ง 

ประธานสภา มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 267,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 กรุณายกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จ านวน 267,000 
บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จ านวน 267,000 บาท กรุณายกมือ
ขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  
นายกเทศมนตรี 4.โครงการปรับปรุงโรงน้ าดื่มแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9 จ านวนเงิน 126,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ปรับปรุงโรงน้ าดื่มแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9 โดย

การเปลี่ยนถังเก็บน้ า และติดตั้งระบบกรองน้ าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตามแบบและ
รายการเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง) 
    เหตุผลและความจ าเป็น 
    เนื่องจากถังเก็บน้ าอันเดิมที่ใช้ในโรงน้ าดื่มแม่ท่าช้างช ารุด  จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยน
ถังเก็บน้ าเพ่ือทดแทนอันเดิมที่เสียหาย และต้องติดต้องระบบกรองน้ าเพ่ือรองรับการผลิต
น้ าดื่มที่สะอาดมาใช้ในส านักงาน  

ประธานสภา มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 126,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการปรับปรุงโรงน้ าดื่มแม่ท่าช้าง  หมู่ที่ 9 กรุณายกมือขึ้นครับ 
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ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป

ด าเนินการตามโครงการปรับปรุงโรงน้ าดื่มแม่ท่าช้าง  หมู่ที่ 9 จ านวน 126,000 บาท 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการปรับปรุงโรงน้ าดื่มแม่ท่าช้าง  หมู่ที่ 9 จ านวน 126,000 บาท กรุณายกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  
นายกเทศมนตรี 5.โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล พร้อมท่อและอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 จ านวนเงิน 500,000 

บาท 
      1.งานขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 150 เมตร พร้อมงาน

ทดสอบปริมาณน้ าบาดาล 
     2.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาลมอเตอร์ ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V AC พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด (ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 
     เหตุผลและความจ าเป็น 
     เพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ในการผลิตประปาช่วงฤดูแล้ง และเพ่ือเป็นบ่อ
ส ารอง หากบ่อบาดาลหลักที่ใช้อยู่มีปัญหา 

ประธานสภา มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 500,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อและอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 กรุณายก
มือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อและอุปกรณ์  หมู่ที่  6 จ านวน 
500,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบอนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อและอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 จ านวน 500,000 บาท กรุณา
ยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
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ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
นายกเทศมนตรี 6.โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. หมู่ที่ 7 จ านวนเงิน 500,000 บาท 
      ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ขนาดสูง 3.00 เมตร หนาบน 0.15 เมตร หนาล่าง 

0.335 เมตร ความยาว 80.00 เมตร บริเวณล าเหมืองแม่ขัก จุดเริ่มต้นต่อจากโครงการ
เดิม ปีงบประมาณ 2559 ถึงหมู่บ้านสมหวังวิลเลจ 
     เหตุผลและความจ าเป็น 
     เนื่องจาก หมู่ที่  7  เป็นหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดล าเหมืองแม่ขักโดยในฤดูฝน ท าให้เกิดน้ า
ท่วม น้ าขังเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. หมู่ที่ 7 เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ประธานสภา มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 500,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. หมู่ที่ 7 กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. หมู่ที่ 7 จ านวน 500,000 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน คสล. หมู่ที่ 7 จ านวน 500,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  
นายกเทศมนตรี 7.โครงการขยายสะพาน คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 จ านวนเงิน 150 ,000 

บาท 
      1.งานขยายสะพาน คสล. พื้นที่ 5.60 ตารางเมตร และติดตั้งราวกันตก 

     2.งานขยายผิวจราจร คสล. พื้นที่ 9.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรั้ว คสล.ยาว 6.80 
เมตร 
     3.งานขยายผิวจราจร คสล. พ้ืนที่ 148.00 ตารางเมตร บริเวณสะพานหน้าโรงเรียน
บ้านดง 
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        เหตุผลและความจ าเป็น 
       เนื่องจากสะพานและถนนที่ใช้สัญจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดงมีความคับแคบ ซึ่ง
อาจเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา จึงได้ขยายสะพานและผิวจราจรเพ่ือให้กว้างขึ้น ก่อสร้าง
รั้วและติดตั้งราวกันตก เพ่ือให้ผู้สัญจรไปมาบริเวณนั้นให้มีความปลอดภัยมากข้ึน 

ประธานสภา มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 150,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการขยายสะพาน คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 กรุณายก
มือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการขยายสะพาน คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่  6 จ านวน 
150,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการขยายสะพาน คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 จ านวน 150,000 บาท กรุณา
ยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  
นายกเทศมนตรี 8.โครงการจัดซื้อรถขยะ    จ านวนเงิน 2,400,000  บาท 
      รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6 ,000 ซีซี หรือ

ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย 
     1.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถ
รับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
     2.ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
     3.น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
     4.ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  
     5.มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
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       เหตุผลและความจ าเป็น 
      เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง จัดเก็บ
โดยจ้างผู้รับเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ท าให้การบริหารจัดการขยะท าได้อย่างไม่เต็มที่ และ
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามมา 
ด้วยจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  และปริมาณขยะที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ เทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างจึงเห็นควรจัดซื้อรถขยะ เพ่ือรองรับขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือให้
การบริหารจัดการในการเก็บขยะมูลฝอยได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประธานสภา มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 2,400,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการจัดซื้อรถขยะ กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการจัดซื้อรถขยะ จ านวน 2,400,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรี
เสนอ จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการจัดซื้อรถขยะ จ านวน 2,400,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  
 4.ขอความเห็นชอบการรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นทรัพย์สินของทางราชการ  

(เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง) 
ประธานสภา          ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี                  เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเดิม ซึ่งใช้ในการติดต่องานราชการของเทศบาล    
                            ต าบลแม่ท่าช้างช ารุด  โดยไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว  ทางพนักงานเทศบาลจึงได้  
                            บริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือใช้ในกิจการงานของเทศบาล เพ่ือให้เป็นทรัพย์สินของ 
                            ทางราชการต่อไป 
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ประธานสภา มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบการรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
ทางราชการ (เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง) กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบการรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของทางราชการ (เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง)  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 
10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบการรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือ
เป็นทรัพย์สินของทางราชการ (เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง) กรุณายกมือขึ้นครับ 

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

              พักรับประทานอาหาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) , เปลี่ยนแปลง 

 (ฉบับท่ี 3)  
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) , เปลี่ยนแปลง  

(ฉบับที่ 3)  ซึ่งมกีระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.ประชุมคณะกรรมการสนับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เพ่ือยกร่างแผน 
ประกอบด้วย  ปลัดเทศบาล เป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง และตัวแทนภาค 
ประชาชน 3 คน เป็นกรรมการ 
2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี เป็นประธาน  รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด เป็นกรรมการ 
3.ประชุมประชาคมต าบล เพ่ือรับรองแผน 
4.ผู้บริหารท้องถิ่น  อนุมัติแผน 
5.ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและประชาชน
มีน้ าใช้ที่สะอาดมี
มาตรฐาน 

เจาะบ่อน้ าบาดาล
หมู่บ้านและปรับปรุง
ระบบประปาให้ดีขึ้น
ตามแบบ ทต.แม่ท่าช้าง 

- 300,000   กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ถนนหลังวัดท้าวค า
วัง 

เพือ่ป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

ปรับปรุง ถนน คสล.
หลังวัดท้าวค าวัง
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

- - 100,000 - กองช่าง 

3 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน 
คสล.  ม.1 ต่อจาก
บ้านนายเสนห่์ จน
สุดเขตเทศบาล 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่งไหลเข้า
ท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน 
คสล.ขนาดหนาบน 
0.15 หนาล่าง 0.25 
เมตร สูง 2.50 ม. 

- - - 470,000 กองช่าง 

4 โครงการขยาย
สะพานข้างโรงเรียน
บ้านดง หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

ขยายสะพานบริเวณ
ข้างโรงเรียนบ้านดง
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.แม่ท่าช้างก าหนด 

- 150,000 - - กองช่าง 

5 โครงสร้างก่อสร้าง
ท่อลอดเหลีย่ม สาม
แยกบ้านนางบัวแก้ว
คล่องแคล่ว หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอุทกภัยน้ าไหล
เข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
บริเวณสามแยกบ้าน
นางบัวแก้ว คล่องแคล่ว 
ซอย ½ จ านวน 2 ช่วง 
ตามแบบ ทต.แม่ท่าช้าง
ก าหนด 

- - 70,000 - กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินพร้อม
ขยายผิวจราจร
บริเวณโค้งก่อนถึง
ประปาหมู่บ้าน    
ป่าแป๋ หมู่ 7 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การจราจร 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน
พร้อมขยายผิวจราจร 
บริเวณโค้งก่อนประปา
รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของ 
ทต.แม่ท่าช้าง 

- - 150,000 - กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินล า
เหมืองแม่ขักข้าง
หมู่บ้านสมหวัง และ
ตามจุดเสีย่งต่าง ๆ 

เพื่อป้องกันน้ าเข้า
ท่วมในพ้ืนท่ี
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดินล า
เหมืองแม่ขักข้าง
หมู่บ้านสมหวัง หมู่ที่ 7 
ตามแบบ ทต.แม่ท่าช้าง
ก าหนด 

- 500,000 - - กองช่าง 



-20- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
ประชาชน ให้มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
รายละเอียดตาม
ประมาณการ ทต. 
แม่ท่าช้าง ก าหนด 

- - 50,000 - กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าเชื่อม
ระหว่างซอย 1/1 
ถึงซอย 3 ชุมชน
เจริญทรัพย ์

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ ในช่วง
ฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอย 1/1 ถึงซอย 3 
ชุมชนเจริญทรัพย์ 
ระยะทาง 170 เมตร 

- - 450,000 - กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์ 
ชุมชนเจริญทรัพย ์

เพื่อใช้ส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติม ศาลา
อเนกประสงค์ ชุมชน
เจริญทรัพย์ จ านวน 1 
หลัง 

- - 100,000 - กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดถนนสาย
หลักชุมชนเจรญิ
ทรัพย์ จ านวน 3 จุด 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของ
ชุมชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
ถนนสายหลักชุมชน
เจริญทรัพย์ จ านวน 3 
จุด 

- - - 30,000 กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 8 

เพือ่ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน
ของประชาชน ไม่
เกิดอุบัติเหต ุ

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟก่ิง) ตั้งแต่สะพาน
แม่ขักถึงป่าช้าบ้านกอง 
หมู่ 8 

- - 100,000 - กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
สถานท่ีส าหรับใช้
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
และใช้เก็บสิ่งของ
ต่างๆของหมู่บ้าน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารอเนกประสงค์
หมู่บ้าน ตามแบบ ทต.
แม่ท่าช้างก าหนด 

- - 150,000 - กองช่าง 

14 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล พร้อม
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและประชาชน
มีน้ าใช้ที่สะอาดมี
มาตรฐาน 

เจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน
และปรับปรุงระบบ
ประปาให้ดีขึ้น ตาม
แบบ ทต.แม่ท่าช้าง 

- 300,000 - - กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
โรงน้ าดื่มแม่ท่าช้าง 
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ส าหรับผลิต
น้ าดื่มที่สะอาดและ
มีมาตรฐานให้
ประชาชนได้
อุปโภค 

ปรับปรุงโรงน้ าดื่ม โดย
เปลี่ยนถังเก็บน้ า และ
ติดตั้งระบบกรองน้ า
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตามแบบ ทต.แม่ท่าช้าง 

- 150,000 - - กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
ราวกันตก ตั้งแต่ข้าง
เทศบาลต าบลแม่ท่า
ช้างถึงหน้าบ้าน 
นายสนอง กองแก้ว 
ฝั่งล าเหมือง 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างราวกันตก 
ตั้งแต่บริเวณเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง ถึงบ้าน
นายสนอง กองแก้ว ฝั่ง
ล าเหมือง 

-- - 250,000 - กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.
ตั้งแต่บ้านนายทวี  
พันธุศาสตร์ ถึงล า
เหมืองจอมทอง 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ในพื้นที่ในช่วงฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ตามแบบ ทต.แม่ท่าช้าง
ก าหนด 

- - 300,000 - กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
1.1 .แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงล า
เหมืองเก่า 1 สาย 
ระยะที่ 4 ใน ชุมชน
ธารอิงดอย หมู่ 1 

เพื่อให้มีที่ส าหรับ
ระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกล าเหมือง
สาธารณะ 

ปรับปรุงล าเหมืองเก่า 
1 สาย ระยะที่ 4 ใน
ชุมชนธารอิงดอย โดย
การก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ต่อจากของเดิม 
ถึงเขตติดต่อเทศบาล
ต าบลหางดง จ านวน 3 
จุด 

300,000 - - - กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกล า
เหมืองแม่ท่าช้าง 

เพื่อป้องกันล า
เหมืองตื้นเขินน้ า
เข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

ขุดลอกล าเหมืองแม่ท่า
ช้างตั้งแต่ฝายแม่ท่าช้าง
ไปจนถึงสุดเขตเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง 

200,000 - - - กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
โดมอเนกประสงค์ 
ธารอิงดอย หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้ส าหรับเก็บ
ของ และใช้จัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุง ต่อเตมิ อาคาร
อเนกประสงค์ธาร     
อิงดอย หมู่ที่ 1 จ านวน 
1 หลัง 

- - 300,000 - กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจดัท าป้าย
จราจรภายในชุมชน
ธารอิงดอย หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในชุมชน 

จัดท าป้ายเตือน ป้าย
บังคับต่างๆและแผ่น
ยางชะลอความเร็ว 
ภายในชุมชน ธารอิง
ดอย 

- - - 100,000 กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมท่อ
ประปาในชุมชนธาร
อิงดอย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค และ
สามารถแก้ปัญหา
ภัยแล้ง 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ท่อประปาในชุมชนธาร
อิงดอย เทศบาลต าบล
แม่ท่าช้าง 

- - - 50,000 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
พนังกันน้ า คสล.ล า
เหมืองแม่ท่าช้าง  
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ าล้น
ตลิ่งเข้าท่วม
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างพนังกันน้ า 
คสล.ม.1 ต่อจาก
ของเดิมบริเวณที่ดิน
นายอินสน จันต๊ะมงคล 
ถึงฝายแม่ท่าช้าง 

1,100,000 - - - กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมู่
ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ าล้น
ตลิ่งเข้าท่วม
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างระบายน้ า ซอย 
3 ตั้งแต่บ้านนาย
ชัยวัฒน์ เขื่อนแก้ว ถึง
ล าเหมืองแม่ท่าช้าง ฝั่ง
ขวา 

200,000 - - - กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดิน คสล. 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันตลื่งพัง
และน้ าเข้าท่วม
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน 
คสล.หนาบน 0.15 ม. 
หนาล่าง 0.25 ม. สูง 
22.50 และซ่อมถนน
กว้าง 2.00 ม. ยาว 
18.80 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 37.60 
ตรม. บริเวณท้ายฝาย
ฟ้าผ่า ตามแบบและ
ประมาณการ ทต.    
แม่ท่าช้าง 

250,000 - - - กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดิน คสล. 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
และน้ าล้นตลิ่งเข้า
ท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน 
คสล.ต่อจากของเดิม 
แยกล าเหมืองแม่ท่าช้าง
เข้าล าเหมืองจอมทอง
ฝั่งซ้ายและขวาถึงคลอง
ชลประทาน 21 ซ้าย 
บริเวณหน้าดงพระเจ้า
นั่งโก๋น 

460,000 650,000 - - กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงล า
เหมือง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีที่ส าหรับ
ระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกล าเหมือง
สาธารณะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 2 จุด จุดที่ 1 
บริเวณบา้นนายสม ไชย
ช่วง จุดที่ 2 บริเวณข้าง
บ้านนายสวิง จิมารส 
ตามแบบ ทต.แม่ท่าช้าง 

- - 400,000 - กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
ศาลเจ้าประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้จัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ก่อสร้างศาลเจ้าประจ า
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
1.40 ม. ยาว 1.85 ม. 
สูง 3.77 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2.59 ตรม. 

- - 100,000 - กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
เสรมิผิวจราจร คสล. 
(ยกระดับ) หมู่ 1 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

เสรมิผิวจราจร คสล. 
(ยกระดับ) ซอยเข้าบ้าน
นางทัศนา บัวขาว หมู่ที่ 
1 

- - - 50,000 กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ 
5 

เพื่อให้มีที่ส าหรับ
ระบายน้ าลงสูล่ า
เหมืองสาธารณะ 

ก่อสร้างรางรบายน้ า 
คสล.บริเวณหน้าบ้าน
นายวิฑูรย์ พรมวิชัย ถึง
หอพักหมื่นหอม 

300,000 - - - กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซม
ถนนภายในต าบลแม่
ท่าช้าง 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวก ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Para Asphalt 
Concrete ซอย 1 หมู่
ที่ 6  จ านวน 2 จุด 

500,000 - - - กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมถนนสาย 
ชม.ถ.204-01 ม.6 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านประชาชน
โดยรวมได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินมาก
ยิ่งข้ึน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ขนาดกว้าง 1.00 
ม. สูง 1.00 ม.ยาว 
14.00 ม. บริเวณหลัง
โรงน้ าดื่มบา้นดงหลวง 
ม.6 ตามแบบ ทต.แม่
ท่าช้างก าหนด 

- 70,000 - - กองช่าง 

16 โครงการเจาะบ่อน้ า
บาดาลและปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้บริการ
ประปาท่ีสะอาด
กับประชาชนและ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

เจาะบ่อบาดาลและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

- 500,000 - - กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม ถนน
สาย ชม.ถ.204-01 
หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ชม.ถ.204-01 ก่อนซุ้ม
ประตูบ้านกอง หมู่ที ่6 
จ านวน 1 แห่ง 

- 100,000 - - กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างที่
พักขยะและรั้ว
บริเวณปา่ช้าบ้านดง
หลวง หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะอาด 
ไม่เกดิการสะสม
ของขยะและ
ป้องกันการเกิด
โรค 

ก่อสร้างที่พักขยะและ
รั้ว บริเวณป่าช้าบ้านดง
หลวง หมู่ที่ 6 

- - - 250,000 กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดิน คสล. 
บริเวณจุดเสี่ยง หมู่
ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่ง และน้ า
เข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน 
คสล.ตั้งแต่สะพานบ้าน
ดงหลวง ไปบ้านแพะ
ขวางและจุดเสี่ยงต่างๆ 

- - 500,000 - กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมู่
ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ตั้งแต่บ้านนายอิน
สอน จันทะมงคล ถึง
บ้านนางสุมาลี กิติยา
วุฒิกุล 

- - - 500,00 กองช่าง 

21 โครงการต่อเติม
หลังคาและตาข่าย
ล้อม บริเวณรอบ
ศาลาศูนยโ์อทอป 
ด้านหลัง 

เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆของ
ประชาชน และใช้
ส าหรับจัดแสดง
สินค้าโอทอป 

ต่อเติมหลังคาและตา
ข่ายล้อม บรเิวณรอบ
ศาลาศูนยโ์อทอปด้าน
หลัง 

- - - 100,000 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ก่อสร้างรางส่งน้ าล า
เหมืองบะตื๋น หมู่ที่ 
6 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างรางส่งน้ าล า
เหมืองบะตื๋น 

- - - 200,000 กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ตั้งแต่บ้านนายบรรจง 
ใจค า ถึง ล าเหมืองกอง 

- - - 400,000 กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้ า คสล.ล า
เหมืองแม่ตาซ่วย 
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะ และล้นตลิ่ง
เข้าท่วมบ้านเรือน
พืชผลทาง
การเกษตร 
ตลอดจนเพื่อ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 
2.80 เมตร สูง 1.65 
เมตร ยาว 50.00 
เมตร ตามแบบ ทต.แม่
ท่าช้างก าหนด 

960,000 - - - กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่ 7 ล าเหมือง
แม่ตาซ่วย 

เพื่อการระบายน้ า
มีความคล่องตัว 
รวดเร็ว และไม่มี
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.หมู่ที่ 7 ล าเหมือง
แม่ตาซ่วย กว้าง 2.10 
ม.ยาว 7.00 ม. สูง 
1.80 ม. 

300,000 - - - กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างท่อ 
ลอดเหลี่ยม คสล.หมู่
ที่ 7 ล าเหมืองแม่ขัก 

เพื่อการระบายน้ า
มีความคล่องตัว 
รวดเร็ว และไม่มี
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. หมู่ที่ 7 ล าเหมือง
แม่ขัก กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 6.00 ม. สูง 2.50 
ม. 

450,000 - - - กองช่าง 

27 โครงการขยายผิว
จราจร แบบ คสล.
หมู่ที่ 7 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้
รถ ใช้ถนน 

ขยายผิวจราจรแบบ  
คสล.บริเวณข้างสวน
เกษตรโรงเรียนหางดง
รัฐราษฎร์อุปถัมภ ์

- 20,000 - - กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดิน คสล.
หมู่ 7 

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
และน้ าท่วมเข้า
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างเชื่อนกันดิน 
คสล.ล าเหมืองแม่ขัก 
บริเวณหน้าศูนย์ ศสมช. 
หมู่ที่ 7 

350,000 350,000 - - กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวก ปลอดภัย 
ไม่เกดิอุบัติเหตุใน
พื้นที ่

ก่อสร้างถนน คสล.บริ
เวณซอยเขา้บ้านนาง
สายพิณ จันทร์ปิง หมู่ที่ 
7 

- 200,000 - - กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.ข้างบ้าน
นางต๋าเขียว ณ สกุล 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวก ปลอดภัย 
ไม่เกดิอุบัติเหตุใน
พื้นที ่

ปรับปรุงถนน คสล.บริ
เวณซอยเขา้บ้านนาง
ต๋าเขียว ณ สกุล หมู่ที่ 
7 

- - 30,000 - กองช่าง 

31 โครงการขยาย
สะพาน คสล.ข้ามล า
เหมืองแม่ตาซ่วย
บ้านโรงวัว หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช้
รถ ใช้ถนน 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ขยายสะพาน บริวเณ
ข้างบ้านนางพิณ โปธิ 
บ้านโรงวัว 

- - 150,000 - กองช่าง 

32 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

- - - 400,000 กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้การระบาย 
น้ ามีความคล่องตัว 
รวดเร็วและไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.จากหน้าบ้านนาย
มารุตถึงหน้าบ้าน   
นายถา หมู่ที่ 7 

- - - 200,000 กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อประปา 
ชุมชนเจริญทรัพย์ 
หมู่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
หรับใช้ในการ
อุปโภค 

ปรับปรุงระบบท่อ
ประปาชุมชนเจริญ
ทรัพย์ หมู่ 7 

- 300,000 - - กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมล า
เหมืองเข้านาข้าง
บ้านหมวดสมพล 
เจริญทรัพย ์

เพื่อใช้ใน
การเกษตรและ
ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ล าเหมืองเข้านาข้าง
บ้านหมวดสมพล 

- - - 250,000 กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย 2 
ชุมชนเจริญทรัพย์ 
ม.7 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ ไม่
เกิดอุทกภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอย 2 ชุมชนเจรญิ
ทรัพย ์

- - - 450,000 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่
ที่ 8 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ล าเหมืองกลางทุ่ง ตั้งแต่
บ้านนายสุนัน ถึงล า
เหมืองแม่ขัก 

- 450,000 - - กองช่าง 

38 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและให้
ความสะดวกแก่ผู้
ที่สัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟ้าถนน
ครอบล าเหมือง ตั้งแต่
บ้านนายอุดม มหาวัน 
ถึงบ้านนายธนพล   
ปวงเรือน 

- - 500,000 - กองช่าง 

39 โครงการติดตั้งป้าย
เครื่องหมาย
ไฟสัญญาณจราจร
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 

เพื่อการคมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

ติดตั้งป้ายเครื่องหมาย
สัญญาณไฟจราจรเพื่อ
ความปลอดภัย เช่น 
ป้ายลดความเร็วใน
หมู่บ้าน 

- - 50,000 - กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ 
8 

เพื่อให้มีที่ส าหรับ
ระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกสู่ล าเหมือง
สาธารณะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บริเวณบา้นนางมาลา 
มหาวัน นายนวล     
ต่อจากหมื่น  
นายอินสอน เช้ือกอง 

- - - 200,000 กองช่าง 

41 ก่อสร้างราวกันตก 
หมู่ที่ 8 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ก่อสร้างราวกันตก 
ตั้งแต่บริเวณบ้าน   
นายสุระกัน วัยภา ถึง
สะพานแม่ขัก 

- - - 200,000 กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง
พนังกันน้ า คสล.ล า
เหมืองจอมทอง หมู่
ที่ 9 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะและล้นตลิ่ง
เข้าท่วมบ้านเรือน
พืชผลทาง
การเกษตร และ
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ก่อสร้างพนังกันน้ า 
คสล.ขนาดหนาดา้นบน 
0.15 ม. หนาด้านล่าง 
0.25 ม. สูง 1.50 ม. 
ยาว 48 ม. บริเวณ
ที่ดินนางปา อินต๊ะ ตาม
แบบ ทต.แม่ท่าช้าง
ก าหนด 

178,000 - - - กองช่าง 

43 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลสนามกีฬา
เทศบาลต าบล    
แม่ท่าช้าง หมู่ 9 

เพื่อให้สนามกีฬา
ของเทศบาลมี
ความพร้อมในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

เจาะบ่อบาดาลสนาม
กีฬาเทศบาลต าบล    
แม่ท่าช้าง หมู่ 9  

- 600,000 - - กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 โครงการปรับระดับ
ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนท่ีสัญจร 
ไป-มา 

ปรับระดับถนน
แอสฟัลต์ ตั้งแตบ่้าน
นายจ าลองถึงบ้าน 
นายธีรยุทธ 

- 200,000 - - กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดิน คสล.ล า
เหมืองจอมทอง ม.9
ข้างบ้านนางปา 
อินต๊ะ 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะและล้นตลิ่ง
เข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน
บริเวณข้างบ้านนางปา 
อินต๊ะ ม.9 

- 200,000 - - กองช่าง 

46 โครงการปรับระดับ
ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนท่ีสัญจร 
ไป-มา 

ปรับระดับถนน
แอสฟัลตต์ั้งแต่สามแยก 
สสมช.ถึงสะพานบ้าน
นายจรัญ ศรีเรือง 

- - - 200,000 กองช่าง 

47 โครงการปรับระดับ
ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนท่ีสัญจร 
ไป-มา 

ปรับระดับถนน
แอสฟัลต์ ตั้งแตบ่้าน
นางปา ถึงบ้านนาย    
นิรันดร์ ศรีกุณะ 

- - - 200,000 กองช่าง 

48 โครงการปรับระดับ
ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนท่ีสัญจร 
ไป-มา 

ปรับระดับถนน
แอสฟัลต์ ตั้งแตบ่้าน
นาย อินสอน อินต๊ะรังสี 
ถึงศาลเจ้าบ้านดงใต้ 

- - - 200,000 กองช่าง 

 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอปิดประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่

เข้าร่วมประชุม 
  
  
          ปิดประชุม เวลา 14.30 น 



-29- 

 

 

 

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

 


