
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี  ๒๕๖2 

วันที่  14  สิงหาคม ๒๕๖2 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

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

๑๐ นางบ าเพ็ญ ดวงแก้ว สมาชิกสภา เขต ๑ บ าเพ็ญ ดวงแก้ว  
๑1 นางรุ่งนภา จมภู เลขานุการสภาฯ 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 ที่ปรึกษานายกฯ อ่ินแก้ว  แก่นสาร  
๕ นายสถาพร  เสาร์แก่น เลขานายกเทศมนตรี สถาพร  เสาร์แก่น  
๖ นางกาญจนา นันตากาศ  ผู้ช่วยใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 กาญจนา นันตากาศ  
๗ นายสันต์โดด ดอกจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สันต์โดด ดอกจันทร์  
๘ ร.ต.ธงชัย ดวงสว่าง รองประธานชุมชนเจรญิทรัพย ์ ธงชัย ดวงสว่าง  
๙ นายประพันธ์ จันต๊ะมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ประพันธ์ จันต๊ะมงคล  

๑๐ นายติ่ง มงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ติ่ง มงคล  
๑๑ นายธนิตพงศ์  ไชยพัฒน์อมร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ธนิตพงศ์  ไชยพัฒน์อมร  
๑๒ นางสาวนิศาชล ทองขาว ปลัดเทศบาล นิศาชล ทองขาว  
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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   12   คน 

           เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ประธานสภา เรียนท่านนายก รองนายก  สมาชิกสภาสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และผู้น าชุมชนทุกท่าน

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖2 มี
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม  จ านวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  บัดนี้ถึงเวลาอัน
สมควร กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
            ๑.การเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
                          วาระท่ี ๑ การรับหลักการ 
            ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
            1.โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 
              2.โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมส าหรับการท างานของผู้บริหาร  สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาล 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา  ตามที่ เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 วันที่  17 

พฤษภาคม ๒๕๖2 ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อย ท่านคงได้อ่านและพิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน
มาหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือได้ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจะขอมติ

ที่ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา กรุณายก
มือขึ้นครับ 
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ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน  ๑๐ เสียง   
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน

มา กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง (ประธานสภา) 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 1.การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

               วาระท่ี ๑ รับหลักการ  
ประธานสภา ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ คณะผู้บริหาร

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างจึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดังต่อไปนี้ 
1.สถานการณ์คลังของเทศบาล 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ณ  วันที่  7 สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖2  เทศบาลต าบล 
แม่ท่าช้าง มีสถานะการเงินดังนี้  
       ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  31,013,632.43 บาท 
       ๑.๑.๒ เงินสะสม ๑1,621,180.08 บาท 
       ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม 12,951,516.55 บาท 
       ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน – โครงการ 
                รวมเป็น เงิน  - บาท 
       ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน – โครงการ  
                รวมเป็นเงิน – บาท 
       ๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง – บาท 
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 ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖2  
    (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น 29,203,226.76 บาท ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร                                         3,059,478.95    บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            524,817.40     บาท 
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                192,592.05     บาท 
        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            –                บาท 
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                       11,100.00     บาท 
        หมวดรายได้จากทุน                                           –                  บาท 
        หมวดภาษีจัดสรร                                     15,497,778.36     บาท 
        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                9,891,660.00      บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            25,800.00      บาท 
    (๓) รายจ่ายจริงจ านวน 22,013,901.27 บาท ประกอบด้วย 
           งบกลาง                                               5,538,128.01     บาท  
           งบบุคลากร                                           8,997,998.00     บาท 
           งบด าเนินการ                                        4,513,127.26     บาท 
           งบลงทุน                                              2,507,648.00     บาท 
           งบรายจ่ายอื่น                                                   –             บาท 
           งบเงินอุดหนุน                                          457,000.00     บาท 
     (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย         25,800.00     บาท    
          ระบุวัตถุประสงค์     
     (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ                 3,844,000.00     บาท 
          ตามอ านาจหน้าที ่     
๓.เฉพาะการ 
   ประเภทกิจการ – กิจการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.         มีรายรับจริง            บาท  รายจ่ายจริง   -   บาท 
   กู้เงินจากธนาคาร/ กสท./อ่ืนๆ                       จ านวน  –  บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                             จ านวน  –  บาท 
   ก าไรสุทธิ                                                จ านวน  –  บาท 
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่                       จ านวน  –  บาท 
   ทรัพย์จ าน า                                             จ านวน  –  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
2.1 รายรับ 

รายการ รับจริง 
ปี 2561 

รับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร 3,106,312.12 3,059,478.95 3,065,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 428,479.30 524,817.40 479,500.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 333,221.80 192,592.05 250,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 22,930.00 11,100.00 5,500.00 
หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ 3,890,943.22 3,787,988.40 3,800,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 17,331,579.61 15,497,778.36 18,856,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,331,579.61 15,497,778.36 18,856,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,101,127.00 9,891,660.00 11,144,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

9,101,127.00 9,891,660.00 11,144,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์    
       หมวดเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค์) 1,495,000.00 25,800.00 - 
           รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์  

1,495,000.00 25,800.00 - 

                                          รวม 31,818,649.83 29,203,226.76 33,800,000.00 
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2.2 รายจ่าย 

งบ รายจ่ายจริง 
ปี 2561 

รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

งบกลาง 5,326,651.70 5,538,128.01 6,889,500.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

10,203,680.00 8,997,998.00 12,231,470.00 

งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

6,417,953.81 4,513,127.26 9,919,130.00 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 4,690,823.09 2,533,448.00 3,771,900.00 
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน) - - - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 725,040.00 457,000.00 988,000.00 

รวม 27,364,148.60 22,039,701.27 33,800,000.00 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,8๐๐,๐๐๐ บาท  

แผนงานงบกลาง (6,889,500) งานงบกลาง   

๑.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 122,000   
๒.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,800,000   
๓.เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,056,000   
๔.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 120,000   
๕.เงินส ารองจ่าย  50,000   
6.รายจ่ายตามข้อผูกพัน (741,500)    
   -เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 85,000   
   -เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

50,000   

   -เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

600,000   

   -เงินสมทบกองทุนทดแทน 6,500   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป(12,673,430) งานบริหารทั่วไป งานวางแผนและสถิติวิชาการ งานบริหารงานคลัง 

งานบริหารทั่วไป (10,359,130)    
งบบุคลากร (6,986,300)    
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)(2,625,700)    
๑.เงินเดือนนายก/รองนายก  
๒.เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
๓.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
๔.เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

696,500 
120,000 
120,000 
116,000 

82,800 
1,490,400 

 

  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)(4,360,600)    
๑.เงินเดือนพนักงาน 
๒.เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 
๓.เงินประจ าต าแหน่ง 
๔.ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
๕.ค่าจ้างพนักงานจ้าง  
๖.เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 

2,500,200 
84,200 

126,000 
191,000 

1,285,200 
174,000 

  

งบด าเนินงาน (3,177,830)    
ค่าตอบแทน (700,000)    
๑.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
๒.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๓.ค่าเช่าบ้าน 
๔.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
5.ค่าเบี้ยประชุม 

530,000 
 

10,000 
120,000 

30,000 
10,000 

  

ค่าใช้สอย (1,662,830)    
๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
๒.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

566,000 
56,830 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป(12,673,430) งานบริหารทั่วไป งานวางแผนและสถติวิิชาการ งานบริหารงานคลัง 

๓.รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น (960,000) 

   

  ๑.โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
ส าหรับการท างานของผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงานเทศบาล 
  ๒.โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
  ๓.โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
  ๔.โครงการการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและรับเรื่องร้องทุกข์ 
  5.โครงการบริหารจัดการศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 
  6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
  7.ค่าลงทะเบียน 
  8.ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล 
  9.ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 
  10.โครงการพัฒนาและดูและเว็บไซต์ของ
เทศบาล 
  11.ค่าจัดท าวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 
  12.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
  13.โครงการปกป้องสถาบันกษัตริย์ และ
สถาบันส าคัญของชาติ 
  14.โครงการส านักงานเทศบาลปลอด       
ยาเสพติด 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

25๐,๐๐๐ 
 
 

10,๐๐๐ 
 

              1๐,๐๐๐ 
 

150,000 
 

150,000 
5,000 
5,000 

15,000 
 

10,000 
 

300,000 
10,000 

 
5,000 

     

  

๔.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 

80,000 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป(12,673,430) งานบริหารทั่วไป งานวางแผนและสถิติ
วิชาการ 

งานบริหารงานคลัง 

ค่าวัสดุ (360,000)    
๑.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุก่อสร้าง 
5.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
6.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
7.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
8.วัสดุคอมพิวเตอร์ 
9.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
10.วัสดุอื่นๆ 

30,000 
10,000 
20,000 
10,000 
30,000 

200,000 
5,000 

30,000 
20,000 

5,000 

  

ค่าสาธารณูปโภค (455,000)    
๑.ค่าไฟฟ้า 
๒.ค่าโทรศัพท์ 
๓.ค่าน้ าประปา 
๔.ค่าไปรษณีย์ 
๕.ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 

250,000 
70,000 
15,000 
20,000 

100,000 

  

งบลงทุน (105,000)    
ค่าครุภัณฑ์ (105,000)    
  ครุภัณฑ์ส านักงาน (105,000)    
   -ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มแบบช่อง จ านวน 1 ตู้  3,000   
   -ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จ านวน 1 ตัว   14,000   
   -ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร จ านวน 13 ตัว 32,500   
   -ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 3 ตัว 6,000   
   -ค่าจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร 1 เครื่อง 49,500   
งบเงินอุดหนุน (90,000)    
1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ (70,000)    
   -โครงการจัดงานมหกรรมไมด้อกไม้ประดับ ครั้งที่ 
44  ประจ าปี พ.ศ.2563 

30,000   

   -โครงการจัดงานพระราชพิธี และประเพณีท้องถิ่น 
ประจ าปี 2563 

40,000   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป(12,673,430) งานบริหารทั่วไป งานวางแผนและ 
สถิติวิชาการ 

งานบริหารงานคลัง 

2.เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(20,000) 

   

   -อุดหนุนเทศบาลต าบลหางดง 20,000   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (๖๕,๐๐๐)    
งบด าเนินงาน (๖๕,๐๐๐)    
ค่าใช้สอย (65,000)    
๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่น ๆ (65,000) 

   

(๑)โครงการการจัดงานนิทรรศการของ
เทศบาล 
(๒)โครงการจัดส่งผลงานเทศบาลเข้าประกวด
รางวัลต่างๆ 
(๓)โครงการเทศบาลพบประชาชน 
(๔)โครงการประชุมประชาคมจัดท าแผน
ชุมชน 
(๕)โครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
(๖)โครงการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
(๗)โครงการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของเทศบาล 

 10,000 
 

5,000 
 

5,000 
5,000 

 
5,000 

30,000 
 

5,000 

 

งานบริหารงานคลัง (2,249,300)    
งบบุคลากร (1,732,900)    
เงินเดือนฝ่ายประจ า (1,732,900)    
1.เงินเดือนพนักงาน   1,532,000 
2.เงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง   42,000 
3.ค่าจ้างพนักงานจ้าง   134,900 
4.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   24,000 
งบด าเนินการ (489,000)    
ค่าตอบแทน (175,000)    
1.ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ   5,000 
2.เงินค่าเช่าบ้าน   5,000 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป(12,673,430) งานบริหารทั่วไป งานวางแผนและ 
สถิติวิชาการ 

งานบริหารงานคลัง 

3.เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   20,000 
4.ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   145,000 
ค่าใช้สอย (264,000)    
1.รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้า 
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ (264,000)    

   

   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

  30,000 

    -ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   14,000 
    -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   20,000 
    -โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน เพื่อรองรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

  200,000 

ค่าวัสดุ (50,000)    
1.วัสดุส านักงาน   30,000 
2.วัสดุคอมพิวเตอร ์   20,000 
งบลงทุน (27,400)    
ค่าครุภัณฑ์ (27,400)    
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก   11,000 
2.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน   7,500 
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาท)ี 

  8,900 

แผนงานรักษาความสงบภายใน (95,000) งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั
การรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

 

งบด าเนินงาน (95,000)    
ค่าใช้สอย (95,000)    
1.รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (95,000) 

   

   -โครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

 10,000  

    -โครงการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง 

 10,000  

    -โครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้น 

 50,000  

    -โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันภัย  15,000  
 



-12- 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน (95,000) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

 

    -โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กีย่วกับป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแก่ประชาชน 

 5,000  

    -โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและให้บริการ
ประชาชนในงานเทศกาลส าคัญ 

 5,000  

แผนงานการศึกษา (5,595,570) งานบริหารทั่วไปฯ   
งบบุคลากร (2,254,070)    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (2,254,070)    
๑.เงินเดือนพนักงาน 
๒.เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 
๓.เงินประจ าต าแหน่ง 
๔.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
๕.เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 

1,032,180 
30,000 
42,000 

1,069,890 
80,000 

  

งบด าเนินงาน (2,594,300)    
ค่าตอบแทน (305,000)    
๑.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
๓.ค่าเช่าบ้าน 
๔.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

180,000 
 

5,000 
100,000 

20,000 

  

ค่าใช้สอย (1,455,300)    
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000   
2.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
(1,155,300)  

   

(๑)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
(๒)ค่าลงทะเบียน 
(๓)ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (870,300) 
    3.1 ค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน 
    3.2 ค่าจัดการเรียนการสอน 
    3.3 ค่าหนังสือเรียน 

30,000 
 

50,000 
 
 

559,000 
187,000 

22,000 
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แผนงานการศึกษา (5,595,570) งานบริหารทั่วไปฯ   
      3.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 22,000   
      3.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  33,000   
      3.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 47,300   
(4)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

5,000   

(5)โครงการจัดงานนิทรรศการ เปิดบ้าน
วิชาการ ผลงานครูและนักเรียน 

25,000   

(6)โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและจัดนิทรรศการผลงาน 

15,000   

(7)โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี 10,000   
(8)โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเด็ก 

10,000   

(9)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ใน ศพด.ทต.แม่ท่าช้าง 

30,000   

(10)โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากร
ทางการศึกษา 

60,000   

(11)โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000   
(12)ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 30,000   
ค่าวัสดุ (729,000)    
1.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
5.ค่าอาหารเสริม (นม) 
6.วัสดุก่อสร้าง  
7.วัสดุการเกษตร 
8.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
9.วัสดุคอมพิวเตอร์ 
10.วัสดุดนตร ี

30,000 
20,000 
20,000 
10,000 

479,000 
50,000 
10,000 
10,000 
80,000 
20,000 
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แผนงานการศึกษา (5,595,570) งานบริหารทั่วไปฯ   
ค่าสาธารณูปโภค (105,000)    
1.ค่าไฟฟ้า 
2.ค่าน้ าประปา  
3.ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 

80,000 
10,000 
15,000 

  

งบลงทุน (187,200)    
ครุภัณฑ์ส านักงาน (40,000)    
1.โต๊ะวางของ จ านวน 15 ตัว 24,000   
2.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  16,000   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (73,200)    
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 60,000   
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า 

8,900   

3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,300   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (74,000)    
1.โทรทัศน์ แอล อี ดื (LED TV) แบบ Smart 
TV จ านวน 2 เครื่อง 

55,000   

2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV  

19,000   

งบเงินอุดหนุน (560,000)    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (560,000)    
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านดง 560,000   
แผนงานสาธารณสุข (1,684,000) งานบริหารทั่วไปฯ งานบริการ

สาธารณสุขฯ 
 

งบด าเนินงาน (174,000)    
ค่าตอบแทน  (144,000)    
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

144,000   

ค่าใช้สอย (30,000)    
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (30,000) 

   

   1.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งาน
สาธารณสุข 

10,000   
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แผนงานสาธารณสุข (1,684,000) งานบริหารทั่วไปฯ งานบริการ
สาธารณสุขฯ 

 

   2.โครงการอบรมให้ความรู้แกนน าสุขภาพ
ครอบครัว 

10,000   

   3.โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการใน
ชุมชน (care giver) 

10,000   

งบเงินอุดหนุน (120,000)    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
(120,000) 

   

1.อุดหนุนหมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

120,000   

งบด าเนินงาน (1,390,000)    
ค่าใช้สอย (1,390,000)    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1,390,000) 

   

1.โครงการการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

 20,000  

2.โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 20,000  

3.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรค
สัตว์ประจ าหมู่บ้าน 

 10,000  

4.โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเรื่องการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 10,000  

5.โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ
ชุมชน 

 20,000  

6.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

 15,000  

7.โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์  5,000  
8.โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน
โดยใช้หลัก 3RS 

 10,000  

9.โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน  10,000  
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แผนงานสาธารณสุข (1,648,000) งานบริหารทั่วไปฯ งานบริการ
สาธารณสุขฯ 

 

10.โครงการบริหารจัดการและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

 10,000  

11.โครงการการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ขยะในพ้ืนที่ 

 1,200,000  

12.โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน  10,000  
13.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

 50,000  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (20,000) งานสวัสดิการสังคมฯ   
งบด าเนินงาน  (๒๐,๐๐๐)    
ค่าใช้สอย (20,000)    
๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (20,000) 

   

   1.โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย 

20,000   

แผนงานเคหะและชุมชน (5,785,500) งานบริหารทั่วไปฯ งานไฟฟ้าถนน  
งบบุคลากร (1,258,200)    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (1,258,200)    
๑. เงินเดือนพนักงาน 
๒. เงินประจ าต าแหน่ง 
๓. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
๔. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

976,200 
42,000 

216,000 
24,000 

  

งบด าเนินงาน (875,000)    
ค่าตอบแทน (175,000)    
๑.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๓.เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
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แผนงานเคหะและชุมชน (5,785,500) งานบริหารทั่วไปฯ งานไฟฟ้าถนน  
ค่าใช้สอย  (260,000)    
๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑5๐,๐๐๐   
๒.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(110,000) 

   

 (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหาร ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 
(๒) ค่าลงทะเบียน 
(3) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

4๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

  

ค่าวัสดุ (440,000)    
๑.วัสดุส านักงาน 
๒.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
3.วัสดุก่อสร้าง 
4.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
5.วัสดุคอมพิวเตอร์ 
6.วัสดุอื่น 

30,000 
150,000 
200,000 

5,000 
50,000 

5,000 

 
 

 

งบลงทุน (26,900)    
ค่าครุภัณฑ์ (26,900)    
1.โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน 
2.โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 3 ตัว 
3.โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
4.โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 

4,300 
7,500 
5,500 
9,600 

  

งบเงินอุดหนุน (200,000)    
งบเงินอุดหนุนส่วนราชการ (200,000)    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านกอง หมู่
ที่ 8 จ านวน 2 จุด 

200,000   

งบลงทุน  (3,425,400)    
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (3,425,400)    
อาคารต่างๆ (1,000,000)    
1.โครงการก่อสร้างศาลเจ้าประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
2.โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ 
ชุมชนธารอิงดอย หมู่ที่ 1 
3.โครงการปรบัปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

 

 

100,000 
300,000 

 
450,000 

 
150,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน (5,785,500) งานบริหารทั่วไปฯ งานไฟฟ้าถนน  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(2,425,400)    
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดท้าวค าวัง หมู่ที่ 1 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 
1 
3.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนหน้าดงพระเจ้านั่งโก๋น หมู่ที่ 9 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
5.โครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็ก หมู่ที่ 9 
6.โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก ล าเหมืองแม่ขัก หมู่ที่ 6 
7.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สาม
แยกบ้านนางบัวแก้ว คล่องแคล่ว หมู่ที่ 6 
8.โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 
9.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 
10.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลและ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

 55,000 
 

310,000 
 

94,000 
 

270,000 
 

370,000 
478,000 

 
75,400 

 
62,000 

 
22,000 

 
689,000 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(312,000) 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

  

งบด าเนินงาน (294,000)    
ค่าใช้สอย (294,000)    
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
(294,000) 

   

   1.โครงการส่งเสริมคนดีศรีแม่ท่าช้าง 
   2.โครงการชมรมผู้สูงอายุประจ าเดือน 
   3.โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
   4.โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน 
   5.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

10.000 
54,000 
50,000 

5,000 
10,000 

  



-19- 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(312,000) 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

  

   6.โครงการฝึกอาชีพการท าอาหาร 
   7.โครงการฝึกอาชีพด้านสิ่งประดิษฐ์ 
   8.โครงการฝึกอาชีพด้านงานช่างต่างๆ 
   9.โครงการฝึกอาชีพด้านการท าสมุนไพร 
และยาเมือง 
   10.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิสตร ี
   11.โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 
   12.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 
   13.โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น 
   14.โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
   15.โครงการธนาคารแห่งความดี 
   16.โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   17.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
   18.โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
 
15,000 

 
15,000 

 
15,000 

5,000 
10,000 

 
10,000 

5,000 
10,000 

 
 

20,000 

  

งบเงินอุดหนุน  (18,000)    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
(18,000) 

   

1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 
และป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน หมู่ 
1,5,6,7,8,9) 

18,000   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
(635,000) 

งานกีฬาและนันทนาการ  

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    

งบด าเนินงาน (250,000)    
ค่าใช้สอย  (230,๐๐๐)    
๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (230,000) 

   

   1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสายใย 
3 วัยเพื่อสุขภาพ 

100,000  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
(635,000) 

งานกีฬาและนันทนาการ  

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    

     2.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ 
     3.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ด้านการกีฬา 
     4.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
สานสัมพันธ์ 
     5.โครงการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
     6.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอ าเภอหางดง 

80,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

10,000 

  

ค่าวัสดุ (20,000)    
1.วัสดุกีฬา 20,000   
งบด าเนินงาน (385,000)    
ค่าใช้สอย (385,000)    
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
(385,000) 

   

     1.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
     2.โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
     3.โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 
     4.โครงการฝึกอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประกวดผลงาน 
     5.โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
เข้าพรรษา 
     6.โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ดงพระเจ้านั่งโก๋น 
     7.โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ปีใหม่เมือง (ด าหัวคนเฒ่า) 
     8.โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ยี่เป้งแม่ท่าช้าง 

 5,000 
 

10,000 
 

30,000 
15,000 

 
5,000 

 
40,000 

 
50,000 

 
220,000 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
(635,000) 

งานกีฬาและนันทนาการ  

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    

        9.โครงการอุ้ยสอนหลาน  10,000  
แผนงานการเกษตร  (๑1๐,๐๐๐) งานส่งเสริมการเกษตร   

งบด าเนินงาน  (๑1๐,๐๐๐)    
ค่าใช้สอย  (9๐,๐๐๐)    
๑.รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

   1.โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
   2.โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    3.โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
    4.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท า
และใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ในระดับครัวเรือน 
    5.โครงการธนาคารใบไม้  “เก็บใบไม้ ลด
การเผา ลดหมอกควัน” 
    6.โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 
    7.โครงการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สารชีว
ภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในการเกษตร 
    8.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
10,000 

 
10,000 

 

  

ค่าใช้สอย  (2๐,๐๐๐)    
1.วัสดุการเกษตร 20,000   

 

นายกเทศมนตรี จึงขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอ ทั้งหมด 33,800,000 
บาท เพื่อที่คณะผู้บริหารจะได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกได้แถลงถึงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม ่
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ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดจะอภิปรายซักถามแล้ว ผมจะขอมติ

ที่ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 1 ตามที่ท่านนายกเสนอ กรุณายกมือ
ขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วมีมติเห็นรับร่างหลักการเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามท่ีท่านนายกเสนอ จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ตามที่ท่านนายกเสนอ 
กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 2.การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา ต่อไปเราจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 โดยต้องเสนอรายชื่อจากสมาชิกสภา จ านวน 3-7 ท่าน เราจะต้องมีมติก าหนด
จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่ามีจ านวนเท่าใด เชิญเสนอด้วยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายจ าลอง บ้านเกาะใต้ ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่านครับ 
ประธานสภา มีใครจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานสภา ดังนั้นตามที่นายจ าลอง บ้านเกาะใต้ สมาชิกสภาเขต 2 ได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปร

ญัตติ จ านวน 3 ท่าน ผมขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการก าหนดให้
มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ตามที่นายจ าลอง บ้านเกาะใต้เสนอ กรุณา
ยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน จ านวน 10 
เสียง     ไม่เห็นชอบ       จ านวน      -    เสียง 
           งดออกเสียง      จ านวน      1   เสียง  (ประธานสภา)    

ประธานสภา ต่อไปเราจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ให้เสนอครั้งละ 1 ท่าน พร้อมผู้รับรอง 2 
ท่าน ด้วยนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอรายชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 
นายยงยุทธ ทิเขียว ผมนายยงยุทธ ทิเขียว สมาชิกสภา เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายบุญชัย กิติกุศล เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
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นายบุญมี ใจแข็ง ผมขอรับรองครับ 
นางนิภา ว่องไว ดิฉันขอรับรองค่ะ 
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ตามมติที่ประชุมถือว่าเห็นชอบ แต่งตั้งนายบุญชัย กิติกุศล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

คนที่ 1 
ประธานสภา ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอรายชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ 
นายบุญมี ใจแข็ง ผมนายบุญมี ใจแข็ง สมาชิกสภา เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายจ านงค์ วงค์ค าเรือง เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
นายบุญชัย กิติกุศล ผมขอรับรองครับ 
นายบุญมี ใจแข็ง ผมขอรับรองครับ 
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ตามมติที่ประชุมถือว่าเห็นชอบ แต่งตั้งนายจ านงค์ วงค์ค าเรือง เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 2 
ประธานสภา ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอรายชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ 
นายสมพงษ์ ศรีเรือง ผมนายสมพงษ์ ศรีเรือง สมาชิกสภา เขต 1 ขอเสนอชื่อ นางนิภา ว่องไว  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ 
นายจ านงค์ วงค์ค าเรือง ผมขอรับรองครับ 
นายยงยุทธ ทิเขียว ผมขอรับรองครับ 
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ตามมติที่ประชุมถือว่าเห็นชอบ แต่งตั้งนางนิภา ว่องไว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คน

ที่ 3 ผมขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 3 
ท่าน คือ 
1.นายบุญชัย กิติกุศล 
2.นายจ านงค์ วงค์ค าเรือง 
3.นางนิภา ว่องไว 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ต่อไปเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้ร่วมกันเสนอระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติด้วยครับ 
นางบ าเพ็ญ ดวงแก้ว ดิฉันขอเสนอให้เป็นวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 
นายจ านงค์ วงค์ค าเรือง ผมขอรับรองครับ 
นายจ าลอง บ้านเกาะใต้ ผมขอรับรองครับ 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอ 
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ประธานสภา ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบระยะเวลายื่นแปรญัตติ 

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ วันในการยื่นแปรญัตติ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 

จ านวน   10  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน   1   เสียง  (ประธานสภา) 

ประธานสภา ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดมี
ความประสงค์จะยื่นค าขอแปรญัตติขอให้ยื่นภายในก าหนด ระยะเวลาระหว่างวันที่ 
15-17  สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการแปรญัตติจะมารับค าขอแปรญัตติที่
ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เวลา 08.30 -16.30 น. และขอให้คณะ
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรมการแปรญัตติ 
ขอเชิญเลขานุการสภานัดหมายการประชุมครับ 

เลขานุการสภา ดิฉันขอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
เวลา 16.00 น. มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไหมคะ 

คณะกรรมการแปรญัตติ รับทราบและเห็นควรมีการประชุม วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. 
  
 พักรับประทานอาหาร 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 1.โครงการธรรมะเพื่อประชาชน 
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี ในวันที่  22  สิงหาคม  2562  เวลา 18.00 น. จะมีการจัดโครงการธรรมะเพ่ือ

ประชาชน เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานพระศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี  มีกิจกรรมไหว้พระรับศีล และมีการแสดงธรรมเทศนา จากพระคุณเจ้าวัดโลก
โมฬี 

ที่ประชุม รับทราบ 
 2.โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมส าหรับการท างานของผู้บริหาร สมาชิกสภา

และพนักงานเทศบาล 
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จะมีการจัดโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมส าหรับ

การท างานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล โดยจะจัดอบรมที่ศูนย์
ฝึกอบรมสวนสนอุตสาหกรรมป่าไม้ อ าเภอฮอด โดยช่วงเช้าจะอบรมในหัวข้อเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน ช่วงบ่ายจะอบรมในหัวข้อเรื่องสร้างความสุขในการ
ท างาน 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานสภา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และ

ขอปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง สมัยที่ 3 ปี 2562   
 ปิดประชุม เวลา 14.30  น. 
 

 

 
 
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 
 

 


