
1 
 

1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าผา 
สมยัสามญั สมยัท่ี๑ ประจ าปี๒๕๖๓ คร้ังท่ี๑  

วนัท่ี ๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 
ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าผา 

ผู้มาประชุม  
  ๑.นางสาวกาญจนา ปอนแก้ว สมาชิกสภาเขต ๒    มาสาย 

๒.นายณรงค์  สิงห์ขร  สมาชิกสภาเขต ๑ 
  ๓.นายทองทิพย์  วัฒโล  สมาชิกสภาเขต ๒ 
  ๔.นายบุญเลิศ  ล าภู  สมาชิกสภาเขต ๑  
  ๕.นายประภาส  ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต ๑ 
  ๖.นายมานิตย์  ศิริธรรม  สมาชิกสภาเขต ๒ 
  ๗.นายศิวกร  ถนอมจิตร์ สมาชิกสภาเขต ๒ 
  ๘.ร.ต.สุพจน ์  อินไผ่พันธ์ สมาชิกสภาเขต ๑ 
  ๙.นางสุรีย์  กันวะนา  สมาชิกสภาเขต ๒ 
  ๑๐.นายอานนท์  สิงห์ขร  สมาชิกสภาเขต ๑ 
  ๑๑.นางศรีจันทรา องอาจ  เลขานุการสภา 
 

ผู้ไม่มาประชุม ๑.นายสน    เรือนทอง  สมาชิกสภาเขต ๒ ลากิจ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.นายสมยศ  สาปค า  นายกเทศมนตรี 
๒.นายองอาจ  แลสุภา  รองนายกเทศมนตรีคนที่๑ 
๓.นายธนัท  อินทะราชา รองนายกเทศมนตรีคนที่๒ 
๔.นายณรงค์  นวลอนงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕.นายชนธัญ  ธนบูรณีกุล เลขานุการสภา 
๖.นายประจัญ  อัยกา  ผู้ใหญ่บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่๘ 
๗.นางสว่างจิตร  พาลค า  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุบปุง หมู่ที่๓ 
๘.นายศรีเลิศ   แปงนุจา  ผู้ใหญ่บ้านนางแตน หมู่ที่๑ 
๙.นายณรงค์  เครือไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๐.นายศตฤทธ์              สงิห์ขร  แพทย์ประจ าต าบลท่าผา แทนก านันต าบลท่าผา 
๑๑.นางวรัญญา  แสนทอน หัวหน้าส านักปลัด 
๑๒.นางเบ็ญจวรรณ บุตรโส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๓.นางลานีย์  วิจิตรพลเกณฑ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๔.นายสุทธิชา  สุภาการ  นายช่างไฟฟูา 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๐ น. 
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นางศรีจันทรา องอาจ เลขานุการสภา 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ ได้ถึง เวลานัดประชุมสภา เทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ และได้ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามข้อ๒5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาลงชื่อจ านวน.๙.ท่าน ซึ่งครบองค์ประชุม จึงขอกราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

นายศิวกร ถนอมจิตร์ ประธานสภา 
สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายเทศมนตรี ท่านสมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส านักปลัด เจ้าหน้าที่กองและฝุาย ผู้ใหญ่บ้านและ ท่านแขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วม ประชุมในวันนี้ 
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์
ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบ วาระดังต่อไปนี้ครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ นายสน  เรือนทอง สมาชิกสภาเขต๒ ได้ลากิจ  
ในที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒     การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าผาสมัยวิสามัญสมัยที่๑ครั้งที่๑                  
เม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒      

ประธานสภา ได้อนุญาตให้เลขานุการสภาได้แจ้งในที่ประชุม 
นางศรีจันทราฯ  ได้ทบทวนรายงานการประชุมในท่ีประชุมสภาพอสังเขป 
ประธานสภา     ได้กล่าว สมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าอีกหรือไม ่หากไม่มีล าดับต่อไปนี้เป็น รับรองรายงาน 
                    การประชุม และตรวจนับว่าสมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้ว สมาชิกท่านใดรับรองโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
ในที่ประชุม      ยกมือพ้นศีรษะ ๙เสียง 
ประธานสภา    ที่ประชุม รับรองเอกฉันท ์๙ เสียง   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องที่เสนอใหม่ 
      ๓.๑.ญัตติพิจารณาการหารือก าหนดสมัยประชุมสภาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของปี พ.ศ. 

          ๒๕๖๓    และก าหนดวันเริ่มสมัยแรกปีถัดไป 
ประธานสภา ได้อนุญาตให้นางศรีจันทรา องอาจ เลขานุการสภา ได้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางศรีจันทราฯ ได้กล่าว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ข้อ๒๑การ

ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญของแต่ละสมัยในปี
นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น า
ความในข้อ๑๑มาใช้โดยอนุโลม  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๔[๑๗]  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุม...สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ประธานสภา ได้กล่าวปรึกษาในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาเสนอในที่ประชุมและขอผู้รับรองด้วย2ราย 
ร้อยตรีสุพจน์ฯสท.เขต ๑ ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุมและกล่าวเสนอว่าให้มี ๔ สมัยและก าหนดวันเวลาเริ่มต้นประชุมสมัย 

สามัญ และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีถัดไป ดังนี้ 
     (๑.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

      มีก าหนด ๒๘วัน          
    (๒.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓
        มีก าหนด ๓๐วัน 
    (๓.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ตั้งแต่วันที่ ๑สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
        มีก าหนด ๓๐วัน 
    (๔.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
         มีก าหนด ๓๐ วัน 
              (๕.ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔(ปีถัดไป)ก าหนดประชุม 
                 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ตั้งแต่วันที่๑ -๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีก าหนด ๒๘ วัน 
ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ ราย 
นายทองทิพย์ฯสท.เขต๒ ยกมือพ้นศีรษะ รับรอง 
นายอานนท์ฯสท.เขต๑   ยกมือพ้นศีรษะ รับรอง  
ประธานสภา ไดต้รวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้วมี ๙ เสียงจึงกล่าวจะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่   

หากไม่มี ขอมติในที่ประชุมการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ มี๔สมัยและก าหนดวันเริ่มต้นและ 
ระยะเวลาการประชุมตามที่ร้อยตรีสุพจน์ อินไผ่พันธ์สมาชิกสภาเขต๑ ได้เสนอ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือพ้นศีรษะ 

ประธานสภา มติในท่ีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๙เสียง 
  ก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ๔ สมัย และก าหนดสมัยแรกของปีถัดไปดังนี้ 

   (๑.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
      มีก าหนด ๒๘วัน          

    (๒.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓
        มีก าหนด ๓๐วัน 
    (๓.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ตั้งแต่วันที่ ๑สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
        มีก าหนด ๓๐วัน 
    (๔.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
         มีก าหนด ๓๐ วัน 
              (๕.ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔(ปีถัดไป)ก าหนดประชุม 
                 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ตั้งแต่วันที่๑ -๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีก าหนด ๒๘ วัน 
 

ในที่ประชุมพัก ๑๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.๑๐.๔๐ น.และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระท่ีเหลือต่อไป 
            ๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ประธานสภา ได้กล่าวในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยโอนลดใน 

หมวดเงินเดือน เพ่ือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ และกล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าผาได้เสนอ
หลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมสภาทราบต่อไป 
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นายสมยศฯนายกฯ ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุม และเสนอหลักการและเหตุผล ข้าพเจ้านายสมยศ   สาปค า  นายกเทศมนตรี 
ต าบลท่าผา ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เนื่องจากปัจจุบัน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการ 
ใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ online) เช่น   
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลาง (ระบบ info)  การรายงาน  การรับ-ส่งหนังสือราชการ ทางระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ หรือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ในระบบคอมพิวเตอร์ 
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.  2562 (แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2) พ.ศ.  2563 ได้มีผลใช้บั งคับแล้ว และ
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซึ่ง
ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้การจัดการเลือกตั้งเพ่ือรายงานให้อ าเภอ จังหวัด  ส านักงาน กกต. 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้อง 
แม่นย า โปร่งใส ต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมรองรับงานดังกล่าว 

รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จึงได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2550 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ได้ประกาศมีผลบังคับใช้เพื่อ
จัดเก็บภาษีในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ซึ่งต้องด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินจัดท าแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูล การส ารวจข้อมูลภาคสนาม การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บเอกสารข้อมูลและจะต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ส ารวจได้ทั้งหมด ลงโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินกับฐานข้อมูลแผนที่ ใน โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ซึ่ง
จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจ าที่สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปกติท่ัวไป 

และในส่วนของกองช่าง ในการเขียนแบบแปลนโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  ในระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรม AutoCADต้องมีการพิมพ์เอกสารที่ต้องใช้กระดาษ ขนาด A 3(29.7 x 42.0 ซม.)เพ่ือให้มี
ความชัดเจนในรายละเอียดของแบบแปลน  ถ้าเป็นแบบแปลนที่มีขนาดใหญ่ สเกลก็จะมีขนาดใหญ่ และ
ไม่สามารถพิมพ์เอกสารกระดาษ ขนาด A 4( 21.0 x 29.7 ซม.) ได้ ซึ่งปัจจุบันเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ของกองช่างมีอายุการใช้นานมายาวนาน (จัดซื้อในปีงบประมาณ 2555)  ได้ช ารุดตามอายุการใช้งาน
และได้ท าการซ่อมแซมบ่อยครั้งแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ
งานออกแบบแปลนการก่อสร้างต่างๆของเทศบาล 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  เทศบาลจึงต้องพิจารณาโอน
งบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานของเทศบาล และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   จึงขอโอนงบประมาณ ดังนี้ 
 

โอนลด 
1.แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขงบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
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ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่าย ๒๙๗,๙๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  50,000 บาท คงเหลือเงิน
งบประมาณหลังโอน    ๒๔๗,๙๐๐บาท 
2.แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร หมวด 
เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่าย ๑,๑๒๒,๘๐๐ ยอดงบประมาณก่อนโอน ๘๕๕,๔๘๐ บาท  
ขอโอนลด จ านวน    36,300  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๘๑๙,๑๘๐ บาท 

  รวมเป็นจ านวน ๘๖,๓๐๐ บาท 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๓.๒.๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 17,000  บาท     
เป็นเงิน ๓๔,000  บาท   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz  หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 
112 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าผาได้เสนอหลักการและเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องโอน 
งบประมาณเพ่ือมาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการในหน่วยงานเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพและรองรับระบบสารสนเทศต่างๆสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา นั้น  ไดต้รวจสอบ
ว่าครบองค์ประชุมแล้วมี ๑๐ เสียง และกล่าวว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   หากไม่มี    ล าดับ
ต่อไปนี้จะเป็นการลงมติเห็นชอบ  การโอนงบประมาณข้อ ๓.๒.๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 17,000  บาท     เป็นเงิน ๓๔,000  บาท  ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 112   และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
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ในที่ประชุม สมาชิกสภายกมือพ้นศีรษะ๑๐เสียง 
ประธานสภา มติในที่ประชุม เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
 

 ๓.๒.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 8,000  บาท  เป็นเงิน   16,000 บาท 

ประธานสภา กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าผา ได้เสนอรายการโอนงบประมาณในข้อ๓.๒.๒ ในที่ประชุม
ต่อไป 

นายสมยศฯนายกฯ การโอนงบประมาณข้อ๓.๒.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่า
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 8,000  บาท  เป็นเงิน   
16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 8 ภาพ
ต่อนาที (ipm) 
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm) 
-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-  มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
-  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
-  สามารถย่อและขยาดได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WI-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้ 
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม  
2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 112  
การจัดหาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ช ารุดตามอายุการใช้งานและหากจะซ่อมแซมก็ใช้
งบประมาณท่ีสูงไม่คุ้มค่า และเพ่ือรองรับงานที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าผาได้เสนอการขออนุมัติโอนเงินมาตั้งรายการใหม่ได้ตรวจสอบว่า 
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ครบองค์ประชุมแล้วมี ๑๐ เสียง และกล่าวว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   หากไม่มี    ล าดับ
ต่อไปนี้จะเป็นการลงมติเห็นชอบ  การโอนงบประมาณข้อ  ๓.๒.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 
8,000  บาท  เป็นเงิน   16,000 บาท การจัดหาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุด
ตามอายุการใช้งานและหากจะซ่อมแซมก็ใช้งบประมาณท่ีสูงไม่คุ้มค่า และเพ่ือรองรับงานที่มีการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 112 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คณุภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

ในที่ประชุม สมาชิกสภายกมือพ้นศีรษะ๑๐เสียง 
ประธานสภา มติในที่ประชุม เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
 

 ๓.๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน๓๐,000  บาท 

ประธานสภา กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าผา ได้เสนอรายการโอนงบประมาณในข้อ๓.๒.๓ ในที่ประชุม
ต่อไป 

นายสมยศฯนายกฯ การโอนงบประมาณข้อ ๓.๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน   หมวด 
ค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน๓๐,000  
บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12  MB 
-  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

  2)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics  
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
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-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-  มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม  
2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 112 

การจัดหาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือน ามาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ได้ประกาศมีผลบังคับใช้เพื่อจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓
ซึ่งต้องด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจัดท าแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูล การส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บเอกสารข้อมูลและจะต้องมีการ
บันทึกข้อมูลที่ส ารวจได้ทั้งหมด ลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินกับ
ฐานข้อมูลแผนที่ ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ซึ่งจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจ าที่สูงกว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปกติทั่วไป 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าผาได้เสนอการขออนุมัติโอนเงินมาตั้งรายการใหม่ได้ตรวจสอบว่า 
ครบองค์ประชุมแล้วมี ๑๐ เสียง และกล่าวว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   หากไม่มี    ล าดับ
ต่อไปนี้จะเป็นการลงมติเห็นชอบ  การโอนงบประมาณข้อ๓.๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน๓๐,000  บาท เพ่ือใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประกาศมีผลบังคับใช้เพื่อจัดเก็บภาษีใน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 112 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คณุภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

ในที่ประชุม สมาชิกสภายกมือพ้นศีรษะ๑๐เสียง 
ประธานสภา มติในที่ประชุม เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
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๓.๒.๔แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน   หมวดค่า
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,300บาท  

ประธานสภา กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าผา ได้เสนอรายการโอนงบประมาณในข้อ๓.๒.๔ ในที่ประชุม
ต่อไป 

นายสมยศฯนายกฯ การโอนงบประมาณข้อ๓.๒.๔แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,300บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10.2  ภาพต่อนาที (ipm) 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 
ภาพต่อนาที(ipm) 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A3, A4,Letter,Legal และ Custom 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม  
2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 114 
การจัดหาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้รองรับการจัดท ารูปแบบรายการหรือแบบแปลนงานก่อสร้าง
ต่างๆของแผนงานเคหะและชุมชน ซึ่งทดแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุดด้วยอายุการใช้งานมานาน 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าผาได้เสนอการขออนุมัติโอนเงินมาตั้งรายการใหม่ได้ตรวจสอบว่า 
ครบองค์ประชุมแล้วมี ๑๐ เสียง และกล่าวว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   หากไม่มี    ล าดับ
ต่อไปนี้จะเป็นการลงมติเห็นชอบ  การโอนงบประมาณข้อ๓.๒.๔แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 6,300บาทซึ่งทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุดด้วยอายุการใช้งานมานาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 114112 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

ในที่ประชุม สมาชิกสภายกมือพ้นศีรษะ๑๐เสียง 
ประธานสภา มติในที่ประชุม เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
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ในที่ประชุมได้พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐น.  
และเริ่มประชุมในเวลา๑๓.๓๐น.ในวาระท่ีเหลือต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี๔  ญัตติเรื่องเสนอเพื่อทราบ 
            (๔.๑)การรายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒              
                               และติดตามการประเมินผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒ (นายกเทศมนตรี) 
ประธานสภา  ได้กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
นายสมยศฯนายกฯ ได้แจ้งรายละเอียดการบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. เงินรายรับตามเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

(ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562) 
 

 ประเภทรายได ้ 
 ประมาณการ   คิดเป็นร้อยละ   รายรับจริง   คิดเป็นร้อยละ  

 เงินรายรับ   ของประมาณการ   ปี  2562  
 ของรายรับ

จริง  

ภาษีอากรจัดเก็บเอง               166,000.00          0.38              207,966.75          0.53  
  

ค่าธรรมเนียมคา่ปรับและ               166,700.00          0.38              195,390.90          0.50  
ใบอนุญาต   

รายได้จากทรัพยส์ิน               220,000.00          0.50              166,634.39          0.42  
  

รายได้เบ็ดเตล็ด                56,300.00          0.13              130,419.00          0.33  
  

รัฐบาลจดัสรรให ้           17,981,000.00        40.95          19,968,931.04        50.57  
  

เงินอุดหนุนทั่วไป           25,317,400.00        57.66          18,815,274.66        47.65  
  

รวมเงินรายรับ        43,907,400.00      100.00         39,484,616.74      100.00  

 รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ     4,422,783.26   บาท  

 รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ  คิดเป็นร้อยละ    10.07  
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รายละเอียดเงินรายรับตามเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562) 

รายการ  ประมาณการ   รายรับจริง  

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร     

      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               100,000.00                135,226.35  

      ภาษีบ ารุงท้องที ่                 51,000.00                  53,705.40  

      ภาษีป้าย                 15,000.00                  19,035.00  

                166,000.00                207,966.75  

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต     

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับใบอนุญาตการขายสรุา                  1,700.00                   2,977.90  

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร                    500.00                     623.00  

      ค่าธรรมเนยีมเก็บขนขยะมลูฝอย               120,000.00                145,260.00  

      ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย ์                  1,500.00                   1,320.00  

      ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก                  4,000.00                   7,800.00  

      ค่าปรับการผิดสัญญา                  4,000.00                   6,570.00  

      ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็น                 34,000.00                  28,650.00  

อันตรายต่อสุขภาพ     

      ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี                    500.00                   1,430.00  

สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร     

      ค่าค่าใบอนุญาตขอใช้เสียง                          -                       160.00  

      ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                    500.00                     600.00  
                166,700.00                195,390.90  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     

      ดอกเบี้ย               220,000.00                166,634.39  
                220,000.00                166,634.39  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     

      ค่าขายแบบแปลน                  5,300.00                  31,500.00  

      รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                 51,000.00                  98,869.00  
      เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้                          -                         50.00  

                 56,300.00                130,419.00  
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร     

      ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน               580,000.00                539,761.49  

      ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ             8,200,000.00              9,684,456.05  

      ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ (1/9)             2,500,000.00              2,203,688.88  

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ                 51,000.00                  79,968.60  

      ภาษีสุรา             1,200,000.00                           -    

      ภาษีสรรพสามิต             2,900,000.00              4,555,870.35  

      ค่าภาคหลวงแร ่               510,000.00                548,630.70  

      ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม                 40,000.00                  43,951.97  

      ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ             2,000,000.00              2,312,603.00  

            17,981,000.00            19,968,931.04  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่           25,317,400.00            18,815,274.66  
และภารกิจถ่ายโอนท่ีเลือกท า     
            25,317,400.00            18,815,274.66  

รวม           43,907,400.00            39,484,616.74  

แหล่งทีม่า  จากกองคลงั  (งานการเงินและบญัชี) 
   

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เตมิถึงฉบับท่ี 
3  พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5)  และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวนัท่ี  6  
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตดิตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เทศบาลน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาติดตามและประเมินผล ซึ่งผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล สรุปได้ดังนี ้
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 19 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
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   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ 5 
   ๓.๕ กลยุทธ์ 4.5 
   ๓.๖ เปูาประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ ์ 4.5 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 4.5 
   ๓.๘ แผนงาน 5 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 

รวมคะแนน 96.5 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนท่ีได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 9 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 9 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 9 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย  
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
   ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณ 
    ได้ถูกต้อง 

5 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 5 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
         และสังคมแห่งชาต ิ

5 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  4 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  
         มั่งคั่ง  ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 

   ๕.๙ งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 4 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
            ผลคาดว่าที่จะได้รับ 

5 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 
รวมคะแนน 95 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
                                                    

   การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562) ในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร ์

 จ านวนโครงการ งบประมาณ 
ปรากฏ 

ใน
แผนพัฒนา 

ได้รับการ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ไม่ได้รับการ
อนุมัติ

งบประมาณ 

น าไป 
ปฏิบัติ
จริง 

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
การอนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์การส่ง-
เสรมิสังคมใหเ้ป็นเมือง
น่าอยู่ มีความ 
อยู่ดีมีสุข 

27 18 9 14 12,650,000 19,565,600 13,613,744 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ
ความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมประเพณ ี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 7 5 7 463,000 413,000 461,800 

ยุทธศาสตร์การเสรมิ-
สร้างพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน 

39 27 12 19 1,795,000 2,212,400 2,063,740 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 4 1 0 320,000 170,000 0 

ยุทธศาสตร์การอนุ-รักษ์
ทรัพยากรธรรม-ชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 3 5 3 310,000 140,000 117,736 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

37 16 21 15 8,741,250 3,585,800 3,199,084 

 

รวม 
 

128 
 

75 
 

53 
 

58 
 

24,279,250 
 

26,086,800 
 

19,456,104 
สรุป  1. จ านวนโครงการ 

    1.1 ในปี 2562 เทศบาลต าบลท่าผา มโีครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562(ผ.01) 
          จ านวน  128  โครงการ   

1.2  ได้รับการอนุมัตโิครงการ  จ านวน  75  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  58.59 
              1.3 ไม่ได้รับการอนุมัติโครงการ  จ านวน  53  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  41.40 
              1.4 สามารถน าไปปฏิบัติจริง จ านวน  58  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.31 

2.จ านวนงบประมาณ  
    2.1  งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ผ.01 ) จ านวน 24,279,250 บาท 
           ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 26,086,800 บาท คิดเป็นร้อยละ  100 

2.2  งบประมาณที่ไดร้ับการอนุมตัิในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2562  จ านวน   
           26,086,800 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  19,456,104บาท 

                     คิดเป็นร้อยละ   74.58 
 
        หมายเหตุ  1.โครงการในแบบ ผ.02/1 (ปี 2562)โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน  11  โครงการ  ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  จากกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น   จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงิน  1,737,000  บาท  

1.1 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรตี บ้านนางแตน หมู่ 1   เบิกจ่าย 
งบประมาณ จ านวน   698,888  บาท 

1.2 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรตี ซอย  15  บ้านนางแตน  หมู่ 1 
         เบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  210,000  บาท 

1.3 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรตี  ซอย 16 (ทางเข้าวัดนางแตน)   
         บ้านนางแตน หมู่ 1   เบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  280,000  บาท 

1.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานสีบูน้ า หมู่ 4  ต าบลท่าผา  เบิกจา่ยงบประมาณ        
จ านวน  304,000  บาท 

2.โครงการในแบบ ผ.03 (ปี 2562) การจัดหาครุภณัฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                          จัดหาครุภณัฑ์ จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน  351,900  บาท  
                   2.1 เครื่องตดัหญ้าแบบข้อแขง็  จ านวน ๕ เครื่อง  งบประมาณ  47,500 บาท 
      2.2 ถังออกซิเจน  ขนาด 6 ควิ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด  งบประมาณ  15,400 บาท 
      2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เครื่อง  งบประมาณ  85,000 บาท 
      2.4 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 ซุ้ม งบประมาณ  98,000 บาท 
      2.5 เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ จ านวน 5 เครื่อง  งบประมาณ 3,500  บาท 
      2.6 เครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  70,200  บาท 
      2.7 จอรับภาพแบบขาตั้งพ้ืน จ านวน 1 จอ งบประมาณ  2,300  บาท 
      2.8 ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 30,000  บาท  
                              (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562) ในเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสง่เสริมสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   มคีวามอยู่ดี  มีสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ

จริง 

เปูาหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้สูงอาย ุ 20,000 40,248  150 คน ใช้งบ สปสช. ,  
งบของเทศบาล 

2 โครงการส่งเสริมดา้นท่ีพักอาศัยตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทย 

20,000 42,500 2 ราย 
หมู่ 1 , หมู่ 9 

ใช้งบ พมจ.
ล าปาง 

3 โครงการปูองกัน ไข้เลือดออก  10,000 215,245 แจก
ทรายอะเบต ,

กิจกรรมรณรงค์ 
,พ่นหมอกควัน 

8 หมู่บ้าน  

ใช้งบ สปสช. , 
งบค่าวัสดุของ

เทศบาล 

4 โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย 20,000 19,704 80 คน  
5 โครงการเสรมิสร้างพัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัว 20,000 12,468 60 ครอบครัว  
6 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 10,000 0 -  
7 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,143,600 10,170,400 1,200 ราย  
8 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,880,000 2,736,000 270 ราย  
9 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 102,000 96,000 16 ราย  
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10 โครงการสงเคราะห์ประชาชนตามอ านาจหน้าที่
เทศบาล 

20,000 0 -  

11 โครงการปูองกัน/ลดอุบัตเิหตุทางการจราจร 10,000 0 -  
12 โครงการปูองกันแก้ไขปญัหาสาธารณภยั 20,000 19,920 ก่อสร้างฝาย  

หมู่ 1 ,หมู่ 3 
จัดหากระสอบ 

3,320 ใบ 

 

13 โครงการฝึกอบรม อส.เครือข่ายปอูงกันไฟปุา 10,000 9,664 1 ครั้ง/ป ี  
14 โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย 20,000 0   
15 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้าน

ภัยมะเร็งเตา้นม 
40,000 39,912 200 คน  

16 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพฯ 

40,000 39,968 200 คน  

17 โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be n0.1  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ 

80,000 79,872 อบรม  200 
คน ปั่นจักรยาน  

280 คน 

 

18 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100,000 91,843 7 กิจกรรม  
              
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิความมั่นคงทางวัฒนธรรมประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ

จริง 

เปูาหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการธรรมะสร้างสุข 8,000 7,600 50 คน  
2 โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดดอยน้อย 100,000 98,500 จัดกิจกรรม  

17 เม.ย 
 

3 โครงการล่องสะเปาหมู่เฮาชาวท่าผา 170,000 153,700 จัดกิจกรรม  
25 ต.ค 

 

4 โครงการร้อยรวมคนสามวัย สานสายใยรัก
ครอบครัว (รดน้ าด าหัวปีใหม่เมือง) 

100,000 100,000 จัดกิจกรรม  
9 เม.ย 

 

5 โครงการสภาวฒันธรรมต าบลทา่ผา 10,000 10,000 - งบนอก 
6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น การแข่งขันตีก๋องปูจา 
5,000 5,000 ทค.ไหลห่ิน  

7 อุดหนุนโครงการจัดงานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชนครล าปาง 

20,000 20,000 ทต.เกาะคา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ

จริง 

เปูาหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชน เวที
ประชาคมจัดท าแผนพฒันา/แผนชุมชน 

30,000 10,187 ประชาคมต าบล 1 
ครั้ง 

 

2 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000 0 -  
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3 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของหนู 25,000 12,625 80 คน ใช้งบฯ สปสช. 
4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 80,000 75,000 จัดกิจกรรม 12 

ม.ค 
 

5 โครงการพัฒนาเสริมสร้าง IQ และ EQ 6,000 6,000 80 คน  
6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 595,800 591,170 ศูนย์เด็กเล็ก   
7 โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภมูิปัญญา 2,000 2,000 30 คน  
8 โครงการโภชนาการสมวยั 13,000 13,000 80 คน ใช้งบฯ สปสช. 
9 โครงการเฝูาระวังโรคมือ เท้า ปาก 10,000 10,000 80 คน ใช้งบฯ สปสช. 

10 โครงการศูนย์เด็กอ่อนหวานเพื่อหนูน้อยฟัน
สวยยิ้มสดใส 

8,000 8,000 80 คน ใช้งบฯ สปสช. 

11 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนโครงการตาม
แนวพระราชด าร ิ

30,000 7,500 -  

12 โครงการวันปิยมหาราช 3,000 1,000 จัดกิจกรรม 23 
ต.ค 

 

13 โครงการจัดนิทรรศการในงานสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช                                                                   

40,000 38,000 1 ครั้ง  

14 โครงการตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐ 30,000 0   
15 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 20,000 0   
16 โครงการจัดการเลือกตั้ง 300,000 0   
17 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ผลงาน

ของเทศบาล 
80,000 0 -  

18 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารฯ 

20,000 11,448 60 คน  

19 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 

174,600 174,600 ปูพ้ืนกระเบื้องศูนย์
เด็กเล็ก 

 

20 โครงการจัดท าระบบแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000 725,720 8 หมู่บ้าน  

21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ 10,000 0   
22 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะ

ผู้บริหาร,สท.,พนักงาน,แกนน า,อสม 
100,000 0   

23 โครงการพัฒนาบุคลากร 20,000 0 -  
24 โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 10,000 9,690 60 คน  
25 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน 270,000 262,800 1 โรงเรียน  
26 จัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 97,000 97,000 1 ซุ้ม  
27 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ 

การจัดการศึกษา 
8,000 8,000 ศูนย์เด็กเล็ก  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เปูาหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 30,000 0  ใช้งบประมาณ 
สสส. 

2 โครงการเพิ่มผลผลติแก่เกษตรกร 20,000 0 - ใช้งบประมาณ 
สสส. 

3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคา
ผลผลติตกต่ า 

20,000 0   

4 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 0   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เปูาหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการประกวดหมู่บ้านนา่มอง น่าอยู ่ 20,000 19,368 8 หมู่บ้าน  
2 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ขยะเหลือ

ศูนย์ 
20,000 17,368 8 หมู่บ้าน  

3 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการร่วมด้าน
การจัดการขยะ 

100,000 81,000 อุดหนุน อบจ.
ล าปาง 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เปูาหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 หมู่ 2 
บ้านใหม่ 

400,000 372,500 กว้าง 3 ม. 
ยาว 223 ม. 

 

2 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 10 หมู่ 5 บ้านนา
เวียง 

58,000 49,000 กว้าง 4 ม. 
ยาว 260 ม. 

 

3 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 10,000 71,00   
4 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคในการขยายเขต

ไฟฟูา 
193,200 190,984 หมู่ 5-,หมู่ 6  

5 อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาคในการขยาย
เขตประปา 

398,000 398,000 หมู่ 3  

6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าไฟฟูาสถานีสูบ
น้ าพลังไฟฟูา 

10,000 0   

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/1 หมู่ 1 
บ้านนางแตน 

515,000 379,000 กว้าง 3 ม. 
ยาว 285 ม. 

 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 13/1 หมู่ 2 บ้านใหม่ 

90,000 88,000 กว้าง 2.5 ม. 
ยาว 40 ม.- 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 17 ม. 
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9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตดัใหม่หลัง
วัด  นาเวียง หมู่ 5 บ้านนาเวียง 

142,000 133,000 กว้าง 3 ม. 
ยาว 77 ม. 

 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/1 หมู่ 5 
บ้านนาเวียง 

172,000 168,000 กว้าง 3 ม. 
ยาว 96 ม. 

 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวัด ซอย 
10/1 หมู่ 8 บ้านศาลาบัวบก 

109,200 109,200   

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคน
เดิน ซอยข้างบ้าน คุณศรีค า  พยอม  หมู่ที่ 1  
บ้านนางแตน 

88,900 33,800 กว้าง 1.2 ม. 
ยาว 43 ม.- 
กว้าง 2 ม. 
ยาว 31 ม. 

 

13 โครงการก่อสร้าง บ่อคอนกรีต ค.ส.ล.เพื่อรับ
น้ าบนดินบริเวณข้างวัดท่าช้าง หมูท่ี่ 6 บ้าน
ท่าช้าง 

65,000 65,000 กว้าง 1 ม. 
ยาว 2 ม. 
ลึก 2 ม. 

 

14 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตหน้าวัดศาลาบัวบก -ซอย 4 บ้าน
ศาลาเม็ง   หมู่ที่ 8-9 บ้านศาลาบวับกถึงบ้าน
ศาลาเม็ง 

522,000 326,000 กว้าง 3 ม. 
ยาว 580 ม. 

 

15 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตบ้านศาลาบัวบก ซอย 11และซอย 8  

382,500 450,000 กว้าง 3 ม. 
ยาว 425 ม. 

 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล . ถนน
สายหลัก - ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านศาลาหม้อ 

430,000 429,500 ในกว้าง0.30 ม. 
ยาว 67 ม. 

หนา 0.12 ม. 

 

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รายรับทั้งสิ้น  จ านวนเงิน  41,561,277.94  บาท  แยกเป็น 

หมวด ประเภท จ านวน 
ภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 135,226.35 
207,966.75 บาท ภาษีบ ารุงท้องที ่ 53,705.40 
 ภาษีปูาย 19,035.00 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรุา 2,977.90 
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 145,260.00 
195,390.90 บาท ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองแจ้ง 1,430.00 
 สถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร  
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย ์ 1,320.00 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 7,800.00 
 ค่าปรับการผิดสัญญา 6,570.00 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที ่ 28,650.00 
 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 623.00 
 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 600.00 
 ค่าใบอนุญาตขอใช้เสียง 160.00 
รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย 166,634.39 
166,634.39 บาท   
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รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 87,317.00 
118,867.00 บาท ค่าขายแบบแปลน 31,500.00 
 เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 50.00 
ภาษีจัดสรร ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์หรอืล้อเลื่อน 539,761.49 
19,968,931.04 บาท ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พรบ. 9,684,456.05 
 ภาษีมูลคา่เพิ่ม  1 ใน 9 2,203,688.88 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 79,968.60 
 ภาษีสรรพสามิต 4,555,870.35 
 ค่าภาคหลวงแร ่ 548,630.70 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 43,951.97 
 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
2,312,603.00 

เงินอุดหนุน 
20,903,487.86 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป 18,815,274.66 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,088,213.20 
 รวมทั้งหมด 41,561,277.94 

  
สรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  รวมทั้งสิ้น  37,358,319.70  บาท แยกรายละเอียดดังนี้ 

 
หมวดรายจ่าย         เงินงบประมาณ       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

งบกลาง 13,727,461.80 บาท 12,985.20 บาท 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 11,105,842.39 บาท 432,840.00 บาท 
ค่าตอบแทน 406,863.53 บาท - บาท 
ค่าใช้สอย 4,010,770.84 บาท 97,600.00 บาท 
ค่าวัสด ุ 1,334,150.64 บาท 21,900.00 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 546,752.74 บาท - บาท 
รายจ่ายอื่น - บาท - บาท 
เงินอุดหนุน 937,784.56 บาท - บาท 
ค่าครุภณัฑ ์ 320,880.00 บาท 30,000.00 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,879,600.00 บาท 1,492,888.00 บาท 

รวม 35,270,106.50 บาท 2,088,213.20 บาท 
 
              โครงการที่มิไดเ้บิกจ่ายงบประมาณในเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ย แต่เทศบาลได้ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณในสว่นอ่ืน 
1.ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ านวน  345,805.00 บาท 

1.1 เทศบาลต าบลท่าผาสมทบงบประมาณ  จ านวน  150,000  บาท 
1.2 ได้รับงบประมาณจดัสรรจาก สปสช.แห่งชาติ จ านวน  205,740  บาท 
1.3 เงินเหลือจ่ายจากกองทุนฯ สปสช.   จ านวน  20,827.20  บาท 

 

2.เงินงบประมาณโครงการสานพลังเครือข่ายสร้างระบบอาหารชุมชนเพื่อสุขภาวะกับ สสส.   จ านวน    
   100,000.00  บาท   

 

ที ่ ช่ือกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
1 จัดท าแผนสร้างระบบอาหารชุมชน 10,000.00 
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2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ปลอดภยั  
( การผลติเช้ือราบิวเวอเรีย ,การผลิตชาเชียงดา) 

25,000.00 

3 โครงการสร้างอาสาสมคัรดา้นการเกษตรปลอดภัย 5,000.00 
4 โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรปลอดภัย จ.เชียงใหม ่ 20,000.00 
5 โครงการแจกเมล็ดพันธ์พืชแก่เกษตรกร 10,000.00 
6 โครงการรณรงค์สนับสนุนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค  20,000.00 
7 จัดท าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/อส.รักษ์โลก 10,000.00 

ข้อสังเกต  ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 70 % ขึ้นไป น าไปใช้จ่าย 
   ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ท าให้มีงบประมาณในการด าเนินงานด้านอื่นๆ  
   ไม่เพียงพอ 

     2.มขี้อจ ากัดด้านกฎหมาย ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการบางอย่างได้ เช่นการสมทบกองทุนสวัสดิการ 
        ชุมชน การอุดหนุนค่าไฟฟูาสถานีสูบน้ าพลังไฟฟูา   การจัดงานประเพณีต่าง ๆ 

 3.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าเพ่ิมข้ึน แต่งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
             เท่าเดิม และมีภารกิจที่จะต้องด าเนินการมากข้ึน 

4.เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
5.โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมากและใช้เงินงบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการ 
   ได้ทั้งหมด การประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นล่าช้า  
6.ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลได้เข้าร่วมโครงการสานพลังเครือข่ายสร้างระบบอาหารชุมชน 
   เพ่ือสุขภาวะกับ สสส.  และได้ใช้จ่ายงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร โดยไม่ต้องใช้ 
   เงินงบประมาณในเทศบัญญัต ิ
7. งบประมาณที่เทศบาลสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช) ได้น าไปด าเนินการ 
   งานด้านสาธารณสุข ร่วมกับ อสม.ในต าบล และเจ้าหน้าที่ รพสต. ทั้งสองแห่งโดยไม่ต้องใช้ 
   เงินงบประมาณในเทศบัญญัต ิ
8.โครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ปรากฏในแผนพัฒนามีเป็นจ านวนมาก  
   เทศบาลสามารถน ามาด าเนินการได้เพียง 40 % เท่านั้น เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ซึ่งในแต่ 
   ละปีเทศบาลจะมีงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ประมาณ 3 – 4  ล้านบาท 
9.โครงการแต่ละโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีการ 
   จัดล าดับความส าคัญในเวทีประชาคมระดับต่างๆ มาแล้ว แต่ก็ยังมีความต้องการให้น าโครงการ 
   ทุกโครงการที่เสนอในเวทีประชาคมมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจากการติดตามประเมินผลแผนฯ  
   จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผนฯ มีจ านวนมาก ซึ่งเกินศักยภาพของ 
   เทศบาลที่จะด าเนินการได้ทั้งหมด 
  รายละเอียดจะปิดประกาศประชาสัมพันธ์และได้มอบให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้ว 
 

ในที่ประชุม รับทราบ 
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    (๔.๒)การรายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสแรก  
           (กองคลัง) 
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นางลานีย์ วิจิตรพลเกณฑ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสแรกให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
นางลานีย์ฯ ผอ.กองคลัง ได้รายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสแรก ดังนี้ 

เทศบาลต าบลท่าผา 

สรุปรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไตรมาสที ่1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) 

. 
   

ประเภทรายได้ 
จ านวนเงิน รายรับจริง ผลต่างรายได้ 

ตาม
งบประมาณ ตั้งแต่ต้นปี 

สูง/(ต ่า) 

1.  หมวดภาษีอากร     - 

     -  รายไดจ้ดัเก็บเอง 
                           
85,000.00  

                                 
38.95  

-84,961.05 

     -  ภาษีท่ีไดรั้บจดัสรร 
                   
18,601,000.00  

                    
4,079,932.50  

-14,521,067.50 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

                        
160,800.00  

                               
469.00  

- 160,331.00  

3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
                        
170,000.00  

                         
23,664.62  

- 146,335.38  

4. รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืน ๆ  
                           
81,000.00  

                         
30,354.00  

- 50,646.00  

5. รายไดจ้ากทุน 
                                
500.00  

                                        
-    

- 500.00  

6. เงินอุดหนุนทัว่ไป 
                   
20,263,100.00  

                    
5,412,571.93  

- 14,850,528.07  

รวมทั้งส้ิน 
                   
39,361,400.00  

                    
9,547,031.00  

- 29,814,369.00  
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เทศบาลต าบลท่าผา 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไตรมาสที ่1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) 

ประเภทรายได้ 
จ านวนเงิน รายจ่ายจริง 

คงเหลอื
งบประมาณ 

ตาม
งบประมาณ ตั้งแต่ต้นปี 

ยงัไม่ได้เบิกจ่าย 

หมวดงบกลาง 
               
15,030,400.00  

                    
3,794,756.00  

               
11,235,644.00  

หมวดเงินเดือน 
  -                                 

                                     
-    

   -  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
                 
2,624,800.00  

                     
627,180.00  

                 
1,997,620.00  

   -  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
                 
9,508,800.00  

                    
2,185,215.00  

                 
7,323,585.00  

หมวดค่าตอบแทน 
                     
592,900.00  

                       
101,350.00  

                    
491,550.00  

ค่าใชส้อย 
                 
4,604,800.00  

                       
425,994.18  

                 
4,178,805.82  

หมวดค่าวสัดุ 
                 
2,036,700.00  

                       
302,436.36  

                 
1,734,263.64  

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
                     
816,000.00  

                         
65,827.40  

                    
750,172.60  

หมวดเงินอุดหนุน 
                     
583,000.00  

                         
65,660.00  

   517,340.00  

หมวดครุภณัฑ ์
                                      
-    

                                        
-    

      -    

หมวดรายจ่ายอ่ืน 
               
20,000.00   -    

  20,000.00  

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
                 
3,544,000.00  

                                        
-    

 3,544,000.00  

รวมทั้งส้ิน 
               
39,361,400.00  

                    
7,568,418.94  

               
31,792,981.06  
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เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
ล าดับ หัวขอ้ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1 รายรับ           

2      ภาษีอากร                38.95        
               

38.95  

3 
      คา่ธรรมเนยีมคา่ปรับและ
ใบอนุญาต 

             469.00                     469.00  

4       รายไดจ้ากทรัพยส์นิ         23,664.62                23,664.62  

5 
      รายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและการ
พาณชิย ์

                    -                               -    

6       รายไดเ้บ็ดเตล็ด         30,354.00                30,354.00  

7       รายไดจ้ากทนุ                              -    

8       ภาษีจัดสรร    4,079,932.50           4,079,932.50  

9       เงนิอดุหนุนทัว่ไป    5,412,571.93           5,412,571.93  

10 
      เงนิอดุหนุนระบุ
วัตถปุระสงค/์เฉพาะกจิ 

      124,122.20              124,122.20  

  รวมรายรับ    9,671,153.20  
                     
-    

                   
-    

                     
-    

   9,671,153.20  

11 รายจา่ย           

12        งบกลาง    3,794,756.00           3,794,756.00  

13 
       เงนิเดอืน (ฝ่าย
การเมอืง) 

      627,180.00              627,180.00  

14        เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)    2,185,215.00           2,185,215.00  

15        คา่ตอบแทน       101,350.00              101,350.00  

16        คา่ใชส้อย       425,994.18              425,994.18  

17        คา่วัสด ุ       302,436.36              302,436.36  

18        คา่สาธารณูปโภค         65,827.40                65,827.40  

19        คา่ครภุณัฑ ์                     -                               -    

20        คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                     -                               -    

21        รายจา่ยอืน่                     -                               -    

22        เงนิอดุหนุน         65,660.00                65,660.00  

  
รวมรายจา่ย 

   7,568,418.94  
                     
-    

                   
-    

                     
-       7,568,418.94  

ในที่ประชุม รับทราบ 
 

ในทีป่ระชุมพักรับประทานอาหารว่างเวลา 14.๕0-๑๕.๐๐ น.และเริ่มประชุมต่อในวาระท่ีเหลือต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่องอ่ืนๆ    
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายสมยศ สาปค า นายกเทศมนตรีต าบลท่าผา ได้แจ้งข้อราชการในท่ีประชุม 
นายสมยศฯนายกฯ ได้แจ้งว่าได้ยุติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่๑

บ้านนางแตน(ซอย๑)ขนาดของโครงการกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ที่สภาเทศบาลต าบลท่าผามีความเห็นชอบให้จ่ายจ่ายจากเงินสะสม 
จ านวนเงิน  109,000บาท นั้น ซึ่งทางเทศบาลต าบลท่าผาได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนทางหลวงท้องถิ่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ลป.ถ. 80005 นางแตน – บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 1 บ้านนางแตน ต.ท่าผา 
อ.เกาะคา จ.ล าปาง ขนาดโครงการขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม. พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง หรือ
พ้ืนที่ทั้ง 2 ช่วงมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตรม. งบประมาณ 6,704,000 (หกล้านเจ็ดแสนสี่พัน
บาทถ้วน)เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของโครงการทั้ง 2 โครงการ  จึงได้พิจารณายุติการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านนางแตน
(ซอย 1)  ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปางที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ านวนเงิน 109,000 
บาท  (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) จึงรายงานให้สภาเทศบาลต าบลท่าผาได้รับทราบ  

-และได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านนาเวียงหมู่บ้านนาเวียงแจ้งขอยกเลิกขอยกเลิกการด าเนินการตาม
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(สุสานบ้านนาเวียง/สบยาว)หมู่ท่ี๕ บ้านนาเวียง ลงวันที่๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓แจ้งว่าตามที่ได้เสนอโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(สุสานบ้านนาเวียง/สบ
ยาว)หมู่บ้านนาเวียงไดเ้รียงล าดับในแผนพัฒนาชุมชนเป็นอันดับ1และเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
5ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-2565)และบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
เป็นเงินประมาณ 490,000 บาท ไปแล้วนั้น ซึ่งสถานที่จะก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์นั้นเป็น
สุสานของหมู่บ้านดังกล่าวนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ฌาปนกิจศพมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นที่
สาธารณะประโยชน์ประชาชนใช้ร่วมกัน และต่อมาได้สอบสถานที่เพ่ือการก่อสร้างได้พบว่าที่ดินแห่งนี้
เป็นที่ดินมีเจ้าของแต่ยินยอมให้เป็นสุสานส าหรับด าเนินกิจการฌาปนกิจศพของหมู่บ้าน  ปรากฏว่ามี
โฉนดที่ดินมีชื่อเจ้าของหลายรายและบางรายได้เสียชีวิต ไม่สามารถด าเนินการโอนมอบให้เป็นที่
สาธารณะประชาชนใช้ร่วมกันให้หมู่บ้านนาเวียงได้    จึงแจ้งมายังเทศบาลต าบลท่าผา เพ่ือพิจารณา
ยกเลิกการด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(สุสานบ้านนาเวียง/สบยาว)หมู่ท่ี5 
บ้านนาเวียง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563จ านวนเงิน 490,000บาท ต่อไป         

                          
ในที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายศรีเลิศ แปงนุจา ผู้ใหญ่บ้านนางแตน แจ้งข้อราชการในที่ประชุมต่อไป 
นายศรีเลิศฯผู้ใหญ่หมู่๑ ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุม และกล่าวขอบคุณท่ีได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภา และขอบคุณที่ทาง 
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คณะบริหารและสมาชิกสภาได้เห็นความส าคัญได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน
นางแตนเป็นไปตามความต้องการของประชาชนหมู่บ้านนางแตน ขอกล่าวขอบคุณในฐานะผู้แทนของ
ชาวบ้านนางแตนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
และช่วงเวลา๑๕.00-๑๖.00 น.ของวันนี้ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ร่วมต้อนรับนายนพดล พลเสน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ จะเดินทางมารับฟัง
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ของอ าเภอเกาะคา  

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายประภาส ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต๑ ได้แจ้งข้อราชการในท่ีประชุม 
 ต่อไป 
นายประภาสฯสท.เขต๑ ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุม และกล่าวหารือถึงโครงการก่อสร้างถนน คสล. ลป.ถ. 80005  

นางแตน–บ้านทุ่งเจริญหมู่ 1บ้านนางแตน ต.ท่าผา ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นั้น ซ่ึง
เดิมเป็นคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตรนั้นจะต้องด าเนินการอย่างไรให้น้ าไหลจากคลองส่งน้ าลงสู่นา 
 -เรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่ง ตามที่เกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟูาในหมู่บ้านใหม่ เสาไฟฟูาหัก และไฟ
กิ่งได้ช ารุด บริเวณทางโค้งอันตรายไม่มีแสงสว่าง ชาวบ้านจึงได้จัดหาวัสดุโคมไฟฟูามาติดตั้งเอง ค่า
วัสดุไฟฟูาก็ได้ตั้งงบประมาณแล้ว ก็ควรจัดหาวัสดุไฟฟูามาซ่อมแซม ขอให้น าวัสดุไฟฟูาไปซ่อมแซม
ให้ด้วย  
 -เรื่องภัยแล้งปีนี้สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ สระน้ าได้แห้ง ขอรถบรรทุกน้ าไปเทลงสระในสวน 
เป็นสระในที่ดินของเกษตรกร ขอให้นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อหารือ 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อหารือในที่ประชุม 
นายสมยศฯนายกฯ ได้กล่าวตอบข้อหารือ เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. ลป.ถ.๘๐๐๐๕ ที่ได้รับงบประมาณเงิน 
 อุดหนุนเฉพาะกิจ นั้น มีแผนรองรับไว้จะด าเนินการเพื่อไม่ให้กระทบต่อน้ าเพ่ือการเกษตร 
 ได้กล่าวขอบคุณ ท่านประภาส ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต๑ ที่ได้ติดตามเรื่องปัญหาภัยแล้ง 

-เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรในห้วงภาวะภัยแล้งนี้ เทศบาลได้น าเครื่องสูบน้ าไปติดตั้งที่ท่าแม่น้ าวัง
เพ่ือสูบน้ าจากแมน่้ าวังใส่รถบรรทุกน้ าไดน้ าไปมอบให้ผู้ที่ร้องขอ ขอความร่วมมือชาวบ้านหาภาชนะ
รองรับน้ าไว้ด้วย การที่เอาน้ าไปใส่ในสระนั้นไม่มีประโยชน์น้ าได้ซึมลงดินไปหมดและมีเกษตรกร
หลายรายขอมาซึ่งการช่วยเหลือในปัจจุบันทางรัฐบาลมุ่งเน้นให้เป็นน้ าส าหรับเพื่ออุปโภคบริโภคก่อน 
-และได้ด าเนินการเปิดเครื่องสูบน้ าพลังไฟฟูาส่งน้ า ต้องขอความร่วมมือกับกลุ่มเลี้ยงโคกระบือที่ได้
ขอให้ทางเทศบาลเปิดเครื่องสูบน้ าพลังไฟฟูาครั้งนี้ช่วยดูแลการส่งน้ าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
ชาวนา น้ าอาจรั่วไหลเข้าสู่นาท าให้มีหญ้างอก จะท าการเปิดให้๒ วันเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง 

 -เรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่งนั้นขอมอบให้นายช่างไฟฟูาได้ตอบข้อหารือในที่ประชุม 
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายสุทธิชา สุภาการ นายช่างไฟฟูา ได้ตอบข้อหารือเรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่ง 
               หมู่บ้านใหม่ที่ช ารุด ในที่ประชุมต่อไป 
นายสุทธิชาฯนายช่างไฟฟูา ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุมและกล่าวถึงเรื่องอุบัติเหตุที่มีการชนเสาไฟฟูาทางโค้งหมู่บ้านใหม่เสา 

ไฟฟูาหักและโคมไฟกิ่งหัก นั้น เมื่อทางการไฟฟูาได้มาซ่อมแซมเสาไฟฟูาแล้ว กระผมก็ได้ไปติดตามหา
ไฟกิ่งโคมไฟฟูาที่ช ารุด  สอบถามว่ามีเจ้าของบ้านเรือนที่อยู่แถวนั้นเก็บไว้ก็เป็นเวลาหลายวัน เทศบาล
ได้จัดซื้อวัสดุไฟฟูาเพ่ือส ารองเตรียมพร้อมส าหรับการซ่อมแซมและต่อมากระผมได้ด าเนินการน า
อุปกรณ์วัสดุไฟฟูาไปซ่อมแซมให้แล้ว ขออภัยมา ณ ที่นี้ที่ได้ไปซ่อมแซมไฟก่ิงที่ช ารุดล่าช้าครับ 

ประธานสภา     ได้กล่าวอนุญาตให้นายศรีเลิศ แปงนุจา ผู้ใหญ่บ้านนางแตน หมู่ที่๑  ได้แจ้งข้อหารือในที่ประชุมต่อไป 
นายศรีเลิศฯผู้ใหญ่บ้านหมู่ที๑่ ได้กล่าวขอบคุณนายประภาส ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต๑ ที่ได้เป็นห่วงเรื่องการสร้าง 
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ถนนบนคลองส่งน้ าหรือถนนกองงัว นั้น ซึ่งทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์ได้ให้ เทศบาลได้ช่วยเปิดเครื่องสูบน้ า
พลังไฟฟูาแก้ไขภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นั้น  ทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์ได้
ช่วยกันท าความสะอาดขยะในล าเหมืองล้างล าเหมืองให้น้ าไหลสะดวก จะช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกับ
กลุ่มผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาต่อไป 

ประธานสภา     ได้กล่าวอนุญาตให้นายบุญเลิศ ล าภู สมาชิกสภาเขต๑ ได้แจ้งข้อหารือในที่ประชุมต่อไป 
นายบุญเลิศฯสท.เขต๑ ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุม และกล่าวในฐานะตัวแทนของชาวบ้าน เรื่องขยะตามข้างถนน ขอให้ 

เทศบาลช่วยน าปูายห้ามทิ้งขยะ ฝุาฝืนมีโทษปรับ ติดข้างถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย 
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายประภาส ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต ๑ ได้แจ้งข้อหารือในที่ประชุมต่อไป 
นายประภาสฯสท.เขต๑ ได้กล่าวถึงเรื่องขยะอันตราย ตามที่ทางเทศบาลได้น าจุดรวบรวมขยะอันตรายไปวางไว้ในหมู่บ้าน 

นั้น ทางชาวบ้านก็น าขยะอ่ืนมาท้ิงด้วยรวมกับขยะอันตราย  และทุกบ้านมีขยะอันตรายล้นออกมา
ขอให้ทางเทศบาลไปเก็บมา ตามท่ีเคยได้มีความเห็นว่าควรจัดหาที่รวบรวมขยะอันตรายของเทศบาล
ไว้สักแห่ง ก่อนที่จะน าส่งให้ อบจ.ล าปางไปก าจัด 
-เรื่องวัสดุไฟฟูา เนื่องจากกระผมได้รับค าตอบว่าไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ และเมื่อน าวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟูาไปเก็บก็ว่าเป็นของทางราชการ สภาพถนนที่ไม่มีแสงสว่างหลายวันชาวบ้านจึงน าโคมไฟมาติดตั้ง
ก็เพ่ือแก้ปัญหาแสงสว่างเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุบนถนนอีก ซึ่งเป็นคนต่างบ้านใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 

ประธานสภา    ได้กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อหารือในที่ประชุมต่อไป 
นายสมยศฯนายกฯ ได้กล่าวจะด าเนินการแก้ไข เทศบาลได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาแล้ว การออกบริการซ่อมแซมที่ได้ล่าช้า 

   ก็ขออภัย ต่อไปจะด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้รวดเร็วกว่านี้ 
   ในห้วงเดือนเมษายนของทุกปี เทศบาลได้จัดกิจกรรมงานรดน้ าด าหัวและประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 

ดอยน้อย การจัดกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายนและ๑๗ เมษายน จะได้มีการเรียนเชิญสมาชิก
และผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้านมาหารือกันการจัดงาน  จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งก็ขอความร่วมมือทุก
ท่านได้มีส่วนร่วมและร่วมประชุมด้วย 

 กล่าวขอบคุณ ผู้ใหญ่ศรีเลิศ แปงนุจา ที่ได้แจ้งให้เข้าร่วมต้อนรับ นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะมารับทราบปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่อ าเภอ
เกาะคา  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ให้เกียรติต้อนรับ และเป็นช่องทางในการน าเสนอโครงการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งเพื่อมาพัฒนาในพ้ืนที่ต าบลท่าผาต่อไป 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายมานิตย์ ศิริธรรม สมาชิกสภาเขต๒ ได้แจ้งข้อหารือในที่ประชุมต่อไป 
นายมานิตย์ฯสท.เขต๒ ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุม แจ้งเรื่องขยะได้มีการขนเศษดินหิน เอามาเททิ้ง เพิ่มปริมาณทุกวัน ควรมี

ปูายปิดประกาศการปรับให้คนได้เกรงกลัว  
ประธานสภา ได้กล่าวพ้ืนที่บริเวณนั้นอยู่นอกเขตเทศบาลต าบลท่าผา เจ้าของเขาให้ทิ้ง และกล่าวอนุญาตให้ 

นายทองทิพย์ วัฒโล สมาชิกสภาเทศบาลเขต๒ ได้แจ้งข้อหารือในที่ประชุมต่อไป 
นายทองทิพย์ฯสท.เขต๒ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุม ตามที่โครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์สุสานบ้านนาเวียงไม่ 

     สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากเป็นที่ดินที่มีเจ้าของ ทางหมู่บ้านจะน าโครงการอื่นในหมู่บ้านมาขอ 
     ใช้งบประมาณส่วนนี้ได้หรือไม่ ช่วงนี้ชาวนาได้สูบน้ าจากล าห้วยแห้ง มีสันดอนในล าห้วย ขอฝากทาง 
     คณะผู้บริหารช่วยพิจารณาขุดลอกเพ่ือรองรับน้ าใช้เพ่ือการเกษตรต่อไป 

ประธานสภา     ได้กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อหารือในที่ประชุม 
นายสมยศฯนายกฯ  ได้กล่าวตามท่ี ท่าน ทองทิพย์ วัฒโล สมาชิกสภาเขต๒ได้หารือโครงการขุดลอกล าเหมืองนั้น ทาง 
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เทศบาลต าบลท่าผาได้ส่งโครงการขุดลอกแหล่งน้ าไปยังจังหวัดล าปางและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ล าปางแล้ว ส าหรับงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สุสานบ้านนาเวียง นั้น เมื่อใกล้จะ
สิ้นงบประมาณจะน ามาพิจารณา เห็นควรว่าน าไปซ่อมแซมฝายหน้าวัดสบตาลไปเสริมสันฝายให้สูงขึ้น
เพ่ือยกระดับน้ าขึ้นก็สามารถรองรับน้ าไว้ใช้ หากจะน ามาซ่อมฝายที่เดิมที่เคยช ารุดและเคยเกิดปัญหาน้ า
ทะลักล้นตลิ่งในหน้าฤดูน้ าหลาก น้ าก็จะเอ่อล้นท่วมข้าวของเกษตรกรของหมู่บ้านศาลาหม้อ บ้านศาลา
เม็ง และบ้านศาลาบัวบก น้ าไหลไม่ทันนาข้าวเสียหายเป็นพ้ืนทีก่ว้างหลายไร่ เกษตรกรหลายราย
เดือดร้อนและท่วมถนน ถนนช ารุดเสียหาย ควรน างบประมาณมาซ่อมแซมเสริมสันฝายใกล้วัดสบตาล 

 

ในที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภา ได้กล่าวการประชุมครั้งนี้ได้กระผมได้ประชุมมาครบระเบียบวาระแล้ว กล่าวขอบคุณ  
  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอปิดการประชุม 
   

ปิดการประชุม ๑๕.๔๐ น. 
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