
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี  ๒๕๖2 

วันที่  28  พฤศจิกายน  ๒๕๖2 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

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

10 นางรุ่งนภา จมภู เลขานุการสภาฯ รุ่งนภา จมภู  
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายบุญเสริญ  ฟองค า รองประธานสภาฯ บุญเสริญ  ฟองค า ลาป่วย 

 

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 นายธนพล ปวงเรือน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ธนพล ปวงเรือน  
๗ นายธนิตพงศ์  ไชยพัฒน์อมร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ธนิตพงศ์  ไชยพัฒน์อมร  
๘ นายประพันธ์ จันต๊ะมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ประพันธ์ จันต๊ะมงคล  
๙ นายติ่ง มงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ติ่ง มงคล  

๑๐ นายชรินทร์ อินทจักร์ ก านันต าบลหางดง ชรินทร์ อินทจักร์  
๑๑ ร.ต.ธงชัย ดวงสว่าง ประธานชุมชนเจริญทรัพย์ ธงชัย ดวงสว่าง  
12 นายไพโรจน์ อินทร์ชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ไพโรจน์ อินทร์ชัย  
๑3 นางสาวนิศาชล ทองขาว ปลัดเทศบาล นิศาชล ทองขาว  
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เลขานุการได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างที่มาประชุมแล้ว ปรากฏว่าครบ
องค์ประชุม ดังนี้ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง มาประชุม   จ านวน  10  คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่มาประชุม   จ านวน   1   คน 
- มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   13   คน 

           เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ประธานสภา เรียนท่านนายก รองนายก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และผู้น าชุมชนทุกท่านวันนี้

เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖2 มี
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม  จ านวน  10  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  บัดนี้ถึงเวลาอัน
สมควร กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
            1.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
            ๒.ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง โครงการหนึ่งถนน หนึ่งท้องถิ่น 
(จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาเทศบาล ฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  2  ประจ าปี  
2562)  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
            1.รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
              2.งานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา  ตามที่เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 

สิงหาคม ๒๕๖2 ให้ท่ านสมาชิกสภาทุกท่ านแล้ว และได้ผ่ านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อย ท่านคงได้อ่านและพิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน
มาหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือได้ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจะขอมติ

ที่ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา กรุณายก
มือขึ้นครับ 

 



-3- 

 

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน  9  เสียง   
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน

มา กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง (ประธานสภา) 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 1.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประธานสภา ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้น าชุมชนทุกท่าน หลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 89  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7272 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
        1.โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็น
การใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
        2.โครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม  กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าข้ึนเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
         3.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยให้ความส าคัญกับโครงการ ดังนี้ 
              (1)ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนนก่อสร้างระบบระบาย
น้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ  ก่อสร้างสนามกีฬา 
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              (2)ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ า เพ่ือการเกษตร เช่น 
สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน ท าฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคาร
น้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 
              (3)การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
              (4)การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
              (5)การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน
การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพ้ืนฐาน
ด้านสังคม  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็ก
ก าพร้า ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ 
              (6)ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 
              (7)ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
ร้านค้าชุมชน  ตลาดชุมชน 
              (8)ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 
              (9)การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
              (10)ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน  อ่างเก็บน้ าขนาด
เล็ก  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 กระผมขอรายงานสถานการณ์
คลัง ดังนี้      
 

รายการ/รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
เงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562 
เงินสะสมของเทศบาล 3  ประเภท ดังนี้ 
1.ทุนส ารองเงินสะสม (เก็บไว้ไม่ได้ใช้) 
2.เงินสะสมที่ส่งฝากเงินไว้ในกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) 10% 

 
 
 

13,750,774.29 
2,362,319.00 
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รายการ/รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
3.เงินสะสมปกติ (น าไปใช้ไดแ้ต่ต้องหักเงินส ารองจ่ายเงิน) 
หัก -เงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง 3 เดือน (672,195x3) 
     -เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภา 3 เดือน 
(218,720x3) 
     -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ 3 เดือน 
(468,600x3) 
     -ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 3 เดือน (110,000x3) 
     -ค้างจ่ายจากการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562 จ านวน 7 
โครงการ 
     1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อและอุปกรณ์ ม.6 
     2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน ม.1 
     3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สนามกีฬาเทศบาลต าบล
แม่ท่าช้าง ม.9 
      4.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน ม.9 
      5.โครงการปรับปรุงน้ าดื่มแม่ท่าช้าง 
      6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 1 ชุมชน
เจริญทรัพย์ หมู่ 7 
      7.โครงการหนึ่งถนน หนึ่งท้องถิ่น 

รวม 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ 

 

16,159,694.28 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      9,546,149.28 

 
2,016,585 

656,160 
 

1,405,800 
 

330,000 
 
 

500,000 
270,000 
261,000 

 
267,000 
126,000 
282,000 

 
499,000 

             6,613,545 

 1.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะและรถดับเพลิง หมู่ที่ 9 จ านวนเงิน 425,000 
บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะและรถดับเพลิง หมู่ที่ 9  ขนาด
กว้าง 9.06 เมตร ยาว 12.55 เมตร สูง 3.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่รวมกันไม่น้อยกว่า 
113.70 ตารางเมตร  จ านวน 1 หลัง  ตามแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่
ท่าช้าง โดยก่อสร้างบริเวณท่ีดิน  หลังสนามกีฬาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  
          เหตุผลและความจ าเป็น 
          เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างไม่มีรถเก็บขยะ ที่ผ่านมาได้จ้างเหมาเอกชนเป็น
ผู้จัดเก็บ และประสบปัญหาร้องเรียนจากประชาชนว่าการเก็บขยะไม่ทั่วถึง เทศบาลต าบล
แม่ท่าช้างต้องเข้าไปแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ประกอบกับผู้รับจ้างแจ้งว่าจะไม่รับจ้าง
จัดเก็บขยะให้กับเทศบาลหรือหน่วยงานราชการแล้ว เพราะยุ่งยากและไม่คุ้มค่า เทศบาล
จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมไปจัดซื้อรถเก็บขยะเอง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  และได้ด าเนินการในขั้นตอนของ 
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การจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งที่จอดรถในบริเวณเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างมีพ้ืนที่
จ ากัด พ้ืนที่จอดรถของรถดับเพลิงที่มีอยู่เดิมก็คับแคบ ไม่สะดวกต่อการเตรียมการ
ปฏิบัติงาน ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างโรงจอดรถขยะและรถดับเพลิง เพ่ือให้
เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

ประธานสภา หากไม่มีมีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก
สภาท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 425,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะและรถดับเพลิง หมู่ที่ 9 กรุณายก
มือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะและรถดับเพลิง หมู่ที่  9 จ านวน 
425,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน  9  เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะและรถดับเพลิง หมู่ที่ 9  จ านวน 425,000 บาท กรุณา
ยกมือขึ้นครับ 

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

 
 2.ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง โครงการหนึ่งถนน หนึ่งท้องถิ่น 
            โครงการหนึ่งถนน หนึ่งท้องถิ่น  งบประมาณจ านวน  499 ,000 บาท  ได้ขอ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจ าปี 
2562  เมื่อวันที่   22  สิงหาคม 2562 แต่ เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง รายละเอียด ดังนี้ 
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ครั้งท่ี แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรหสั
บัญช ี

งบประมาณ
อนุมัต ิ

ค าชี้แจงที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 แผน งาน เค ห ะแล ะ
ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

 
 
งบลงทุน (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
1.โค ร งก ารห นึ่ งถน น 
หนึ่งท้องถิ่น 

 
 
 
 

499,000 

 
 
 
 
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวสูง 6.00 
เมตร จ านวน 21 ต้น พร้อมโคมไฟฟ้า 250 W.HPS 
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม บริเวณถนนสาย ชม.ถ.204-
01 ช่วงจากสามแยกเข้าบ้านดงหลวง จนถึงสะพานหน้า
โรงเรียนบ้านดง หมู่ที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวสูง 6.00 
เมตร จ านวน 21 ต้น พร้อม โคมไฟฟ้า LED พร้อม
อุปกรณ์และตู้ควบคุม บริเวณถนนสาย ชม.ถ.204 -01 
ช่วงจากสามแยกเข้าบ้านดงหลวง จนถึงสะพานหน้า
โรงเรียนบ้านดง หมู่ที่ 6 
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ประธานสภา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หาก

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงโครงการหนึ่ง
ถนน หนึ่งท้องถิ่น ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติ เห็นชอบอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหนึ่งถนน หนึ่งท้องถิ่น ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมา จ านวน 9 
เสียง 

ประธานสภา  หากสมาชิกสภาเทศบาลไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
โครงการหนึ่งถนน หนึ่งท้องถิ่น กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง (ประธานสภา)  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  

      
เรื่องอ่ืน ๆ 

    1.รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี      ตามที่กระผมนายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้าง ได้แถลงนโยบายการบริหาร

ราชการของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2556  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาของ  นโยบาย รวม 9 ด้าน ประกอบกับนโยบายการบริหารงานทั่วไป  
นโยบายด้านเศรษฐกิจ  นโยบายด้านสังคม นโยบายด้านการเมือง  นโยบายด้าน
การศึกษา นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นโยบายด้าน
สาธารณสุข  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และนโยบายเร่งด่วน  5  นโยบาย  ประกอบด้วย   

                    1.ติดตั้ง wifi ทั่วทั้งต าบล 
                   2.ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกหมู่บ้าน 
                   3.จัดหารถประชาสัมพันธ์เพื่อบริการประชาชน 
                   4.สนับสนุนการก่อตั้งสวัสดิการกองทุนชุมชน 
                   5.เตรียมพร้อมการถ่ายโอนสถานศึกษา 
โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น  รวมทั้งตอบสนองปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้  ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด  ตามที่ได้
มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ  ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 
ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามา
ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยการแก้ไขปัญหาเรา
จะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่
หรือโครงการริเริ่มใหม่ ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์  จะมีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
            ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา 48 ทศ  วรรค 5 ได้ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การบริหารเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ประจ าปี 2562  ดังต่อไปนี้ 

         1.นโยบายการบริหารงานทั่วไป   จะน าหลักการบริหารงานโดยเน้น
หลักการบริหารงานที่ดีมาใช้เพ่ือให้เกิดความราบรื่น  สะท้อนความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นประชาชนศรัทธาการท างานของเทศบาล   เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  มีมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง  และเกิดผลอย่างแท้จริง  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  กระจายอ านาจการตัดสินใจ  สั่งการ  
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลที่สร้างเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน   สร้างท้องถิ่นให้ เกิดความเข้มแข็งและประชาชนมีสุขบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรภายในองค์กร โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม
และโปร่งใส  ยึดหลักคุณธรรม  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้มี
จิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว
ถูกต้องตามระเบียบ  ขั้นตอน  และกฎหมาย 
 

           นโยบายการบริหารงานทั่วไป  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวม
ทั้งสิ้น 6 โครงการ 
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     ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000 

2 โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

16,000 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 54,605 
4 โครงการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล 2,500 

5 โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมส าหรับการท างานของ
ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล 

32,460 

6 อุดหนุนส่วนราชการ 
- งานรัฐพิธีอ าเภอ 
- งานไม้ดอกไม้ประดับ 

50,000 

 
นายกเทศมนตรี         2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ  จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วน

อย่างลงตัว  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ
และการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในอันที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ  
เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน  ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส  สนับสนุนและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมการมีงานท าอย่างทั่วถึง  
ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน  ส่งเสริมให้มีกลุ่มออมทรัพย์  ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว  สร้าง
อุตสาหกรรมในครัวเรือนให้มากขึ้น  สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบการเงินการคลังของ
เทศบาล  สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 

         นโยบายด้านเศรษฐกิจ  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ 
            
ที ่

โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

1 โครงการธนาคารใบไม้ “เก็บใบไม้ ลดการเผา ลดหมอกควัน” 1,200 
2 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและผักสวนครัวรั้ว

กินได้ 
230 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพ ในระดับครัวเรือน 

2,500 
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 7,360 
5 โครงการฝึกอาชีพการท าอาหาร 8,460 
6 โครงการฝึกอาชีพด้านการท าสมุนไพรและยาเมือง 4,660 
7 โครงการฝึกอาชีพด้านงานช่างต่างๆ 10,070 
8 โครงการฝึกอาชีพด้านสิ่งประดิษฐ์ 14,960 

 
นายกเทศมนตรี         3.นโยบายด้านสังคม จะส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น  ส่งเสริม

บทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติสุขบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย สร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม  สร้างคุณค่าของคน ให้การสงเคราะห์การ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน  สตรี  คนพิก 
าร  คนสูงอายุ  ควบคุมดูแลที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน  เพ่ิมการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน  รณรงค์ลดอบายมุขและสิ่งเสพติด   สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ชุมชน   ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเทศบาลให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
ให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  ผู้น าออกก าลังกาย  จัดตั้งกลุ่มกีฬา  ให้มีสวนสุขภาพและ
พักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล   จัดให้มีศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

         นโยบายด้านสังคม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 
 
                  

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

1 โครงการชมรมผู้สูงอายุประจ าเดือน 19,200 
2 โครงการส่งเสริมคนดีศรีแม่ท่าช้าง 8,700 
3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,242,400 

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 976,000 

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 95,000 
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นายกเทศมนตรี         4.นโยบายด้านการเมือง จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  กระจายอ านาจให้มากขึ้น  ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติให้สุจริตและเที่ยงธรรม   เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ตรวจสอบการท างานของเทศบาล   ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจใน
นโยบายต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน ๆ 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการเมืองอ่ืน ๆ 

         นโยบายด้านการเมือง  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 3 
โครงการ 

 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

1 โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล 5,000 
2 โครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 1,350 
3 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2561 
28,995 

 

นายกเทศมนตรี         5.นโยบายด้านการศึกษา จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  ส่งเสริมความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  สนับสนุนงานห้องสมุดและการค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต  ส่งเสริมระบบสารสนเทศแก่ชุมชนและโรงเรียน  ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ   ให้มีการศึกษาโดยยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  
พัฒนากีฬาและนันทนาการ  พัฒนามาตรฐานการศึกษา  มีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พัฒนาร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน  จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ  ส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

         นโยบายด้านการศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 
 

ที่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

4,682 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 54,380 

3 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 776,650 
4 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
1,500 

5 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

22,512 
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นายกเทศมนตรี         6.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขต

เทศบาล  จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้พอเพียง  ฝึกอบรมให้
ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่างๆ สามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง จะท างาน
ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการเฝ้าระวังอาชญากรรมทุกช่องทาง  การ
ควบคุมจุดเสี่ยงและสถานที่ไม่ปลอดภัย  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  สนับสนุนหน่วย อปพร. เพ่ิมช่องทางติดต่อสื่อสารให้มาก
ขึ้น 

         นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ 

 
ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/

ผูกพัน 
1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น 65,360 

 
นายกเทศมนตรี         7.นโยบายด้านสาธารณสุข จะน าวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น 

เช่น สร้างสุขภาพมารดาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์  ส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่  สถานที่ออก
ก าลังกายอย่างเหมาะสม  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีสวนสาธารณะเพียงพอ  ป้องกัน
โรคติดต่อ  ควบคุมและกวดขันสถานบริการ  จัดให้มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่าง
พอเพียงให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค  ควบคุมสินค้าที่น ามาจ าหน่ายในตลาด  ควบคุม
ตลาดให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งชุมชนแออัด  การจัดการผังเมือง  ให้มีการบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน  การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาส 

         นโยบายด้านสาธารณสุข  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 
 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 11,440 

2 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน 
 (care giver) 

3,260 

3 โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนที่ 999,600 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 6,000 
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 10,845 
6 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
27,910 

7 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 390 
8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคสัตว์ประจ า

หมู่บ้าน 
5,560 

9 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใช้หลัก 3 Rs 1,503 
10 เงินอุดหนุนเอกชน 

- อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
6 หมู่บ้าน 

40,000 

 
นายกเทศมนตรี         8.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไปให้

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย  เช่น  ถนน  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  สะพาน  แหล่งน้ า
ชุมชน  สนามกีฬา  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  จัดท าเนินชะลอความเร็วในเขตชุมชน  ติดตั้ง
ป้ายสัญญาณจราจร  ป้ายบอกทางสถานที่ส าคัญขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น  กวดขัน
ควบคุมสิ่งปลูกสร้าง  สถานบริการน้ ามันและแก๊สหุงต้ม 

         นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 11 
โครงการ 

 
ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/

ผูกพัน 
1 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ป่าช้าบ้านกอง หมู่ที่ 7 496,000 
2 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 211,000 
3 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ หมู่ 9 131,000 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 103,000 
5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 186,500 
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 3 ฝั่งขวา ชุมชน

เจริญทรัพย์ หมู่ 7 
238,000 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 129,000 
8 โครงการขยายผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 117,000 
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

9 โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 
ชม.ถ.204-06 หมู่ที่ 1 

132,540 

10 โครงการปรับระดับถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

149,000 

11 โครงการล้างท่อและรางระบายน้ าชุมชนธารอิงดอย หมู่ที่ 1 14,000 
 
นายกเทศมนตรี         9.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   สนับสนุนการ

เผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่น  ให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุและผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น  ส่งเสริม
และรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่เดิม  การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม  ปลูกฝังมารยาท
อันดีงามแก่เด็ก  เยาวชน  ดูแลรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในเขตเทศบาล  สนับสนุนการ
ขึ้นทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น  ส่งเสริมศีลธรรม  คุณธรรมแก่ประชาชนในวันส าคัญต่าง ๆ  

                                                     นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีโครงการ/กิจกรรม
ที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  9  โครงการ 

 
ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/

ผูกพัน 
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ 99,242 
2 โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 7,000 
3 โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 8,648 
4 โครงการฝึกอบรมและประกวดงานใบตอง 12,970 
5 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา 4,228 
6 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีดงพระเจ้านั่งโก๋น 26,588 
7 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 21,260 
8 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง 32,368 
9 โครงการอุ๊ยสอนหลาน 3,195 

 
นายกเทศมนตรี โครงการที่ท าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกเขตเทศบาล มีโครงการที่ท าร่วมกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ภายนอกเขตเทศบาล  รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ 
1.โครงการพัฒนาเครือข่ายต าบลสุขภาวะตามแนวทางพ่ึงตนเองสู่สังคมน่าอยู่ (สสส.) 
ร่วมกับเทศบาลต าบลน้ าแพร่พัฒนา 
2.โครงการกิจวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (okrd) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2562 
นายกเทศมนตรี           ผมขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
รายรับ    

 ประมาณการ รายรับจริง  สูง-ต่ า 
รายรับตามประมาณการ 
รายรับ 

    

ภาษีอากร 3,058,000 3,169,781.20 + 111,781.20 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 397,000 657,868.60 + 260,868.60 
รายได้จากทรัพย์สิน 201,300 348,191.55 + 146,891.55 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

- -  - 

รายได้เบ็ดเตล็ด 23,700 12,600 - 11,100 
ภาษีจัดสรร 17,237,820 18,965,933 + 1,458,113.23 
เงินอุดหนุน 10,682,180 10,195,314.23 - 486,866 
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 31,600,000 33,079,688.58 + 2,475,620.58 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

 25,800   

รวมรายรับทั้งสิ้น  33,105,488.58   
 

รายจ่าย 
 ประมาณการ รายจ่ายจริง  สูง-ต่ า 

รายจ่ายตามประมาณการ     
งบกลาง 6,524,300 6,011,734.01 - 512,565.99 
เงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,516,000 2,508,720 - 7,280 
เงินเดือนฝ่ายประจ า 8,837,900 8,305,588 - 532,312 
ค่าตอบแทน 1,198,940 900,378 - 298,562 
ค่าใช้สอย 5,499,308 3,692,606.83 - 1,806,701.17 
ค่าวัสดุ 1,731,100 1,287,119.23 - 443,988.77 
ค่าสาธารณูปโภค 840,000 748,629.57 - 91,370.43 
เงินอุดหนุน 746,400 646,400 - 100,000 
ค่าครุภัณฑ์ 1,780,752 1,743,088 - 37,664 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,925,300 1,907,040 - 18,260 
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 31,600,000 27,751,303.64 - 3,404,715.59 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
ให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

 25,800   

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  27,777,103.64   
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ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
 2.งานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ      
นายกเทศมนตรี เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม  2562  เป็นวันพ่อแห่งชาติ  ในปีนี้ดังเช่นทุกปี ทางอ าเภอ

หางดงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่  โดยงานเริ่มใน
เวลา 06.30 น. โดยจะมีพิธีท าบุญตักบาตร และจะมีการวางพานพุ่ม การแต่งกาย
เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อม
เพรียงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และ

ขอปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง สมัยที่ 4 ปี 2562   
 ปิดประชุม เวลา 11.30  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 


