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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๒ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๕ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
  ๘ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๙ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๐ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๑ นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๒ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายดนัย เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ นายศักดิ์  สอนปิงค า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายวสันต์  หนองปิงค า  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๗ นายสันทนา  ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ๘ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๙ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐ นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 
๑๑ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๒ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓ นางศรันยา  ยะหัวฝาย  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๑๔ นางศุภกาญจน์  กาญจนพัชรกิจ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 



~ ๒ ~ 
 
๑๕  นางรักชนก  ปีบ้านใหม่  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
๑๖ นายวีระ  ธิรินทอง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  เนื่องจากท่านปลัดคนเก่า ปลัดนิวัฒน์  ตั้งตรง ซึ่งท่านด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล ท่าน
ได้เกษียณอายุราชการไป วันนี้จึงขอแต่งตั้งท่านปลัดคนใหม่ จ่าสิบเอกแดนชัย สันยาว ปลัดเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลคนใหม่ครับ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

น.ส.อรกาญจน์ -  ขอแก้ไขหน้า ๕  ที่ดิฉันได้กล่าวไว้ การประชุมแต่ละครั้งมีหลายรูปแบบ ขอให้ตัดค าว่า รูปแบบ  
ออกค่ะ 

นางสุภาภรณ์ -  ขอแก้ไขหน้า ๕  ที่ดิฉันได้กล่าวไว้ บรรทัดสุดท้าย ส่วนของเราไม่ได้ใช้ตลอด ให้เพ่ิมค าว่า ไม่ได้ใช้
ทุกวัน  ค่ะ 

ประธานสภา -  ที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยเสียง ๑๒ 
เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภา  -  ในวาระนี้ ไม่มีผู้ ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   ๔.๑  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  จ านวน ๑ รายการ ค่าปรับปรุงฌาปนสถาน จ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐.- บาท 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๑ รายการ ค่าปรับปรุง 
ฌาปนสถาน จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุมสภา 
เพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๑ รายการ ค่าปรับปรุงฌาปนสถาน จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจาก
เตาเผาศพแบบปลอดมลพิษช ารุดเสียหายเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน ทางกองช่างจึงได้ท า
บันทึกขออนุมัติด าเนินการโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นค่าปรับปรุงฌาปนสถาน เดิมตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากกองช่าง  
มีความประสงค์ด าเนินการซ่อมแซมเตาเผาศพปลอดมลพิษ ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร เป็นเงิน 
๗๘,๖๔๕ บาท แต่จากการตรวจสอบงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ ทาง  
กองช่างจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามโครงการ จ านวนเงิน ๒๘,๖๔๕ บาท ตามใบเสนอราคา 
ที่ได้แนบมา งานซ่อมเตาเผาศพปลอดมลพิษ มีงานซ่อมหินแกรนิต ๑ งาน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท, 
มอเตอร์เกียร์ ๓๘๐ V.พร้อมชุดโซ่/สลิง  ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท, โฟโต้เซลล์ จ านวน ๒ เส้นๆ 
ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐บาท, ลิมิตสวิทซ์ จ านวน ๒ ตัวๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท, ชุดระดับน้ ามัน จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท และค่าบริการพร้อมค่า
ด าเนินงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษี ๗%)  ๗๘,๖๔๕ บาท ส าหรับการ
โอนเงินงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด   

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ๑. ค่าตอบแทน ๑.๓ ประเภทค่าเช่าบ้าน  จ านวน ๕๒๘,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน      ๕๑๓,๖๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน        ๕๐,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน      ๔๖๓,๖๐๐.-บาท 

 

โอนเพิ่ม   
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
๑.๒.๑ ค่าปรับปรุงฌาปนสถาน จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน        ๕๐,๐๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน        ๕๐,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

 

ประธานสภา -  เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
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นายปริญญา -  ขอสอบถาม ตามบันทึกของกองช่าง ได้ขอวงเงินโอนเพ่ิม จ านวนเงิน ๒๘,๖๔๕ บาท แต่ท าไม    

ในใบรายละเอียดแนบญัตติ ท่านได้ขอโอนเงินเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือ ๒๑,๓๕๕ บาท ท่านจะ
เอาเงินไปท าอะไร 

นายทวิช -  การขออนุมัติโอนเงินเพ่ิมเกินมาสองหมื่นกว่าบาท ที่เหลือก็จะเก็บไว้ซ่อมแซมในคราวต่อไป ช่าง  
ที่เขาซ่อมแซมเขาเสนอราคามา ๗๘,๖๔๕ บาท หากซ่อมแซมแล้วจะท าการเช็คระบบอีกครั้งหนึ่ง 
หากระบบอื่นเสียก็จะซ่อมแซมเพ่ิม เพราะจากการเช็คระบบเบื้องต้นมีรายการที่ต้องซ่อมเพียงเท่านี้ 
หากซ่อมแล้วมีระบบอื่นเสียอีกก็จะเอาเงินนี้มาซ่อมแซมเพ่ิม คือขอโอนเงินเผื่อไว้ครับ 

นายศักดิ์ดา - ตามญัตติท่ีท่านนายกฯ เสนอมา ตรงนี้ถือเป็นสาธารณประโยชน์ที่เราควรซ่อมแซมเงินงบประมาณ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเงินมาเพ่ิมอีก และใช้ไปสองหมื่นกว่าบาท ขอความชัดเจนในเงิน     
สองหมื่นกว่าบาทนี้ด้วย ในใบเสนอราคา ข้อ ๖ ค่าบริการ/ค่าด าเนินงาน ๑๐,๐๐๐ บาท ควรจะ
พิจารณาเงินนี้ การท าน่าจะเบ็ดเสร็จที่ผู้รับเหมา เงิน ๑๐,๐๐๐บาท ความชัดเจนคืออะไร ค่าบริการ 
ค่าด าเนินงาน แล้วเงินนี้ผู้รับเหมาคิดค่าแรงเพ่ิมอีกต่างหากหรือไม่ ส าหรับการซ่อมบ ารุงผม
เห็นสมควรอย่างยิ่ง ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตรใช้งานกันหลายหมู่บ้าน ฝากดูเนื้ องานด้วยครับ
ตรงไหนที่ควรซ่อมแซมก็ควรซ่อมแซม เพราะในการเผาศพแต่ละครั้งเครื่องจะเสียตรงไหนนั้น       
เราไม่ทราบ ผมขอติงตรงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ทางบริหารดูเงินตรงนี้ด้วย 

นายทวิช -  ค่าบริการ ที่เสนอราคามา ถือเป็นค่าแรงพร้อมค่าด าเนินงาน มันเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง     
ของเขา เพราะบริษัทนี้อยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่รับซ่อมเตาเผาปลอดมลพิษ 
ส่วนค่าด าเนินงานจะรวมค่าเดินทาง ค่าน้ ามัน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอ่ืนรวมใน ๑๐,๐๐๐บาท นี้ทั้งหมด       
ค่าอุปกรณ์มี ๕ รายการครับ เปรียบว่าเราออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับบริษัท 

ประธานสภา -  บริษัทนี้อยู่กรุงเทพ คิดว่าคงไม่มีปัญหาในการซ่อมแซม เพราะเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่รับ
ซ่อมเตาเผาศพแบบนี้ เพียงแค่เป็นการออกค่าใช้จ่ายให้เขา 

นายศักดิ์ดา -  ขอบคุณทาง ผอ.กองช่าง และท่านประธานสภาที่ได้ชี้แจง ผมขอเห็นชอบในญัตติขอโอนเงิน
งบประมาณเพ่ิม เพ่ือน ามาซ่อมแซมฌาปนสถานต าบลห้างฉัตรของเรา 

นายสมยศ -  ขอเสนอเพ่ิมเติมจากท่าน สท.ปริญญา ที่สอบถามว่าเงินที่เหลือจะน าไปท าอะไร คือหลายเดือนที่
ผ่านมา ผมได้มางานศพที่ได้จัดพิธีฌาปนกิจที่ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตรแห่งนี้ มีชาวบ้านได้มาบอก
ว่า ขอที่ร่มกันแดด เวลาเอาอาหารว่าง น้ าดื่มมาบริการผู้ที่มาร่วมงาน และที่อยู่ส าหรับชาวบ้านที่มา
ร่วมงานด้วย ผมได้เสนอมาแล้วครั้งหนึ่งก็เงียบไป วันนี้ผมขอเสนอมาเพ่ือทราบและพิจารณาอีกครั้ง 

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 
-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๑ รายการ ค่าปรับปรุงฌาปนสถาน จ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-    
 

๔.๒ ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบล   
ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายฯ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒      
จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 



~ ๕ ~ 
 
นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่ 

กระผมนายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้ก าหนดนโยบายฯภายใต้กรอบและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล รวม ๖ ด้าน ดังนี้ 

 ๑. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  - จะด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ทุกหมู่บ้าน และถูกสุขอนามัย เป็นรูปธรรมและ

ยั่งยืนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมการปลูกป่าและปลูกต้นไม้ 
  - ส่งเสริมและบ ารุงรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร 
 

 ๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - จัดให้มีน้ าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน โดยการสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่ยังไม่พอใช้ 
  - ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  - ขยายเขตประปา ไฟฟ้า ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และปรับปรุงท่อระบายน้ าในเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหา

น้ าท่วมขังอย่างมีระบบ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรทุกพ้ืนที่ เช่น ขุดลอกล าเหมือง ดาด

ล าเหมืองขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดบ่อน้ าตื้น เป็นต้น 
 

 ๓. ด้านการพัฒนาสังคม 
  - ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและท านุบ ารุงศาสนา 
  - สนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อย่างเป็นระบบและ

มีคุณภาพเพ่ือเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่าง 
  - ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์ เป็น

ต้น มุ่งเน้นการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  - ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขอนามัยเบื้องต้น โดยอาศัยการเข้ามีส่วนร่วมของกลุ่ม อสม. กลุ่ม

สตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุ 
  - ดูแลช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
  - สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  - สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนและกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 
  - สนับสนุนจุดบริการประชาชน สายตรวจ อปพร. และดูแลพ้ืนที่สาธารณะ 
  - ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น 

วาตภัยอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น 
 

 ๔. ด้านเศรษฐกิจ 
  - ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
  - หาตลาดรองรับเพื่อขายสินค้าในระดับต าบล เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
  - ส่งเสริมโครงการปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐ 
   ๕. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  - บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 



~ ๖ ~ 
 
  - เสริมสร้าง พัฒนา ศักยภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เช่น 

ปรับปรุงสถานที่ท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชนให้สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

  - พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง ในการศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนในแต่ละด้าน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและส่วนรวม 

 

 ๖. จะปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐอย่างจริงจัง 
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙โครงการและกิจกรรมจะมีความสอดคล้องกับนโยบายที่แถลงไว้ ซึ่ง
กระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความพึง
พอใจสูงสุดตามที่ได้มุ่งหวังไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ กระผมและคณะผู้บริหารด าเนินงานจน
ประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะมุ่ งเน้นประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒มาตรา ๔๘ทศ วรรค ๕ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

 
 

งบเงินรับ - เงินจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

รายรับ 
 

หมวด / ประเภท ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท) สูง (หรือ) ต่ า 
รายได้จัดเก็บเอง 
๑. หมวดภาษีอากร 

 
    ๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐  

 
  ๑,๖๕๖,๘๗๓.๐๐ 

 
         ๑๒๑,๘๗๓  

๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        ๘๘๔,๙๐๐.๐๐       ๘๐๖,๓๔๔.๓๐            (๗๘,๕๕๖) 
๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        ๒๗๙,๖๐๐.๐๐       ๒๐๙,๘๒๘.๐๙            (๖๙,๗๗๒) 
๔. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
๕. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        ๒๘๐,๐๐๐.๐๐       ๔๙๐,๖๔๕.๐๐           ๒๑๐,๖๔๕  
๖. หมวดรายได้จากทุน               ๕๐๐.๐๐           ๔,๙๑๒.๐๐              ๔,๔๑๒  

รวมรายได้จัดเก็บเอง    ๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐    ๓,๑๖๘,๖๐๒.๓๙           ๑๘๘,๖๐๒  
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. หมวดภาษีจัดสรร 

 

 
  ๒๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐  

 

 
๒๒,๐๘๗,๓๐๘.๔๔   

 

 
       ๑,๕๖๗,๓๐๘  

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.  ๒๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐  ๒๒,๐๘๗,๓๐๘.๔๔        ๑,๕๖๗,๓๐๘  
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

      
๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

 

 
  ๔,๔๓๑,๕๘๖.๐๐  

 

 
     (๑,๕๖๘,๔๑๔) 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.    ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐    ๔,๔๓๑,๕๘๖.๐๐      (๑,๕๖๘,๔๑๔) 



~ ๗ ~ 
 

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
๑. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 

 

     
๑๖,๙๗๙,๖๐๐.๐๐  

 

  
๑๔,๕๙๙,๕๔๐.๐๐  

 

      
(๒,๓๘๐,๐๖๐) 

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -   ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐         ๒,๓๐๐,๐๐๐  
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ๑๖,๙๗๙,๖๐๐.๐๐  ๑๖,๘๙๙,๕๔๐.๐๐           (๘๐,๐๖๐) 

รวมรายรับทั้งสิ้น  ๔๖,๔๗๙,๖๐๐.๐๐  ๔๖,๕๘๗,๐๓๖.๘๓       ๑๐๗,๔๓๖.๘๓  
 

สรุปรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน                 ๒๕,๒๕๕,๙๑๐.๘๓    บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป                       ๔,๔๓๑,๕๘๖.๐๐    บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์   ๑๔,๕๙๙,๕๔๐.๐๐    บาท 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                   ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐    บาท 
   รวมรายรับทั้งสิ้น            ๔๖,๕๘๗,๐๓๖.๘๓    บาท 
 

รายจ่าย 
หมวด / ประเภท ประมาณการ (บาท) จ่ายจริง (บาท) สูง (หรือ) ต่ า 

รายจ่ายประจ า 
๑. งบกลาง 

 
  ๑๕,๗๘๙,๙๐๐.๐๐  

  
๑๔,๔๗๐,๔๖๔.๘๐  

 
 (๑,๓๑๙,๔๓๕.๒๐) 

๒. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

  ๑๓,๙๕๕,๗๐๐.๐๐  ๑๓,๕๙๐,๐๖๕.๐๐  
 

   (๓๖๕,๖๓๕.๐๐) 
 

๓. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ 
หมวดค่าสาธารณูปโภค) 

  ๑๐,๑๑๗,๐๘๐.๐๐  
 

  ๘,๑๑๑,๔๖๑.๓๓  
 

 (๒,๐๐๕,๖๑๘.๖๗) 
 

๔. งบรายจ่ายอื่น          ๒๐,๐๐๐.๐๐  -      (๒๐,๐๐๐.๐๐) 
๕. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)     ๑,๔๔๐,๒๕๐.๐๐    ๑,๓๗๖,๖๓๗.๖๒       (๖๓,๖๑๒.๓๘) 
    ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐    ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  

รวมรายจ่ายประจ า  ๔๑,๓๒๒,๙๓๐.๐๐  ๓๙,๘๔๘,๖๒๘.๗๕  (๑,๔๗๔,๓๐๑.๒๕) 
 

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
๑. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

 

      
๔,๕๖๓,๒๗๐.๐๐  

 

   
๔,๓๑๙,๖๕๕.๐๐  

 

     
(๒๔๓,๖๑๕.๐๐) 

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน    ๔,๕๖๓,๒๗๐.๐๐    ๔,๓๑๙,๖๕๕.๐๐    (๒๔๓,๖๑๕.๐๐) 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  ๔๕,๘๘๖,๒๐๐.๐๐  ๔๔,๑๖๘,๒๘๓.๗๕  (๑,๗๑๗,๙๑๖.๒๕) 

สรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 รายจ่ายจริง              ๔๔,๑๖๘,๒๘๓.๗๕      บาท 
   รวมรายจ่ายท้ังสิ้น    ๔๔,๑๖๘,๒๘๓.๗๕     บาท  
 
 
 

  รวมรายรับท้ังสิ้น  = ๔๖,๕๘๗,๐๓๖.๘๓    บาท 
  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  = ๔๔,๑๖๘,๒๘๓.๗๕    บาท 
   รายรับสูงกว่ารายจ่าย  =   ๒,๔๑๘,๗๕๓.๐๘    บาท 



~ ๘ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
การพัฒนาด้านสังคม   
๑.  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ๑๐๐% 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์) 
งบประมาณ ๑๓๔,๕๒๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๑๑๗,๐๐๒.๘๔ บาท 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
มีอาหารเสริม (นม) ดื่มครบทุกคน 
ดื่มครบทุกคน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 
มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
และมีพัฒนาการสมวัย 

๒. 
 
 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ๑๐๐% 
(โรงเรียน ๒ แห่ง)งบประมาณ  ๒๒๙,๙๕๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๒๑๔,๑๖๙.๒๘ บาท 

นักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล 
ห้างฉัตรแม่ตาล มีอาหารเสริม (นม) 
ดื่มครบทุกคน  

นักเรียนในโรงเรียนของ ทต.ห้าง
ฉัตรแม่ตาล มีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์และมีพัฒนาการสมวัย 

๓. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๐๐%  (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแม่ฮาว) งบประมาณ ๕๘,๘๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๕๘,๘๐๐.-บาท 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แม่ฮาว ทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคนมี
ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง มี
พัฒนาการสมวัย 

๔.  ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๐๐% (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านขามแดง)  งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.-
บาท เบิกจ่าย ๗๐,๐๐๐.-บาท 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขามแดงทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคนมี
ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง มี
พัฒนาการสมวัย 

๕. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๐๐% (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปันง้าว)  งบประมาณ ๘๘,๒๐๐.-
บาท เบิกจ่าย ๗๗,๙๐๐.-บาท 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปันง้าวทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคนมี
ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง มี
พัฒนาการสมวัย 

๖. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๐๐% 
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๙๔,๐๐๐.-บาท 

นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้าน    
แม่ฮาว ทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนทุกคนมีร่างกาย สมบูรณ์ 
แข็งแรง  มีพัฒนาการสมวัย 

๗. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๐๐% 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว) งบประมาณ 
๒๘๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๖๓,๐๐๐.-บาท 

นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้าน    
ปันง้าว ทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนทุกคนมีร่างกาย สมบูรณ์ 
แข็งแรง  มีพัฒนาการสมวัย 

๘. โครงการทักษะชีวิตตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) (อุดหนุน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) งบประมาณ 
๕๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๕๕,๐๐๐.-บาท 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

นักเรียนสามารถน าวิธีการ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และขยายผลสู่
ชุมชนได้ 

๙. โครงการส่งเสริมนักเรียนสืบสานวัฒนธรรม 
ล้านนา (ดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป์) (อุดหนุน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)  งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 

นักเรียนมีเจตคติ และค่านิยมที่ดี
ต่อวัฒนธรรมการแสดง 
ของไทย 
 

๑๐. โครงการกีฬาสัมพันธ์ (อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
บ้านแม่ฮาว)  งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๕,๐๐๐.-บาท 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ ค้นพบ
ตนเอง พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

๑๑. โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ดนตรีพื้นบ้าน  (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)  
งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๗๒,๐๐๐.-บาท 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

นักเรียนได้รับความรู้และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านของ
ท้องถิ่น 



~ ๙ ~ 
 
โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑๒. โครงการการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน 
อย่างยั่งยืน (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) 
งบประมาณ ๔๙,๔๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๙,๔๐๐.-
บาท 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

นักเรียนได้รับความรู้และสามารถ
บริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. โครงการคุณธรรมน าชีวิต (อุดหนุนโรงเรียน     
ห้างฉัตรวิทยา) งบประมาณ ๕๖,๘๕๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๕๖,๘๕๐.-บาท 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

นักเรียนได้รับความรู้และประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
ตลอดไป 

๑๔. 
 
 
 
 
๑๕. 
 
 
 
๑๖. 
 
 
๑๗. 
 
 
๑๘. 
 
 
๑๙. 
 
 
๒๐. 
 
 
๒๑. 
 
 
๒๒. 

โครงการศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญทางพุทธศาสนา 
(อุดหนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร) งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
๓ ศูนย์) (โรงฆ่าสัตว ์ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล) 
(ส านักงาน/คนงานประจ ารถขยะ)  งบประมาณ 
๑๗๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย ๑๔๑,๘๘๐.-บาท 
ค่าจัดการเรียนการสอน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ 
ศูนย์) งบประมาณ ๘๕,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๘๕,๐๐๐.-บาท 
ค่าหนังสือเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์) 
งบประมาณ ๘,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓,๐๐๐.-
บาท 
ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์) 
งบประมาณ ๘,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๓,๐๐๐.-บาท 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ 
ศูนย์) งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๔,๕๐๐.-บาท 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ 
ศูนย์)  งบประมาณ ๑๗,๒๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๖,๔๕๐.-บาท 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๙,๕๗๒.-บาท 
 
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่าน
การเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐.-บาท 
 
 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนงานประจ า 
รถขยะ และโรงฆ่าสัตว์ ของ ทต. 
ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุงานบ้าน 
งานครัว ใช้อย่างเพียงพอ 
ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุการศึกษา 
ใช้อย่างเพียงพอ 
ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล  
 
ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล  
 
ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล  
 
ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 
 
เด็กและเยาวชนในต าบลห้างฉัตร 
ได้ท ากิจกรรมและการแสดงออก 
ร่วมกันจ านวนมาก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว 
 

นักเรียนความรู้ด้าน ICT  และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนได้ 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนงานประจ า
รถขยะ โรงฆ่าสัตว์ฯ สะอาดถูก
สุขอนามัย เรียบร้อย น่าอยู่ 
 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนมี
ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง มี
พัฒนาการสมวัย 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีพัฒนาการสมวัย และลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีพัฒนาการสมวัย และลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีพัฒนาการสมวัย และลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคนมี
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มี
พัฒนาการสมวัย 
เด็กและเยาวชนในต าบลห้างฉัตร
ได้รับความรู้และความส าคัญของ
วันเด็ก 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนมี
ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง มี
พัฒนาการสมวัย 
 



~ ๑๐ ~ 
 
โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๒๓. 
 
๒๔. 
 
 
๒๕. 
 
 
๒๖. 
 
 
๒๗. 
 
 
 
 
 
 
๒๘. 
 
 
 
๒๙. 
 
 
 
๓๐. 
 
๓๑. 
 
 
 
 
๓๒. 
 
 
๓๓. 
 
 

โครงการอบรมเด็กและเยาวชน  งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐.-บาท 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก 
และเยาวชน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐.-บาท 
โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะฯ งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 
โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  งบประมาณ ๘๔,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๘๔,๐๐๐.-บาท 
โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
งบประมาณ ๑๐,๗๘๕,๖๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๑๐,๔๒๖,๕๐๐.-บาท 
 
 
 
 
โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
และทุพพลภาพ งบประมาณ ๓,๓๘๘,๘๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๒,๙๐๖,๔๐๐.-บาท 
 
กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 
(อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ) 
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
โครงการมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัยงบประมาณ 
๓๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย ๑๖,๑๘๐.-บาท 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค 
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ- 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งบประมาณ 
๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๔,๒๐๐.-บาท 
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๒๘,๐๐๐.-บาท 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๙,๑๕๐.-
บาท 

เด็กและเยาวชนในต าบลห้างฉัตรได้
ท ากิจกรรมและการแสดงออกร่วมกัน 
เด็กและเยาวชนในต าบลห้างฉัตร 
ได้ท ากิจกรรมและการแสดงออก 
ร่วมกัน 
เด็กและเยาวชนในต าบลห้างฉัตร 
ได้ท ากิจกรรมและการแสดงออก 
ร่วมกัน 
ผู้ติดเชื้อเอดส์ ทุกคน ในเขต ทต. 
ห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับเงินสงเคราะห์ 
เบ้ียยังชีพเดือนละ ๕๐๐ บาทต่อคน 
ผู้สูงอายุ ทุกคน ในเขต ทต.ห้างฉัตร 
แม่ตาล ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ย   
ยังชีพ (๖๐-๖๙ ปี ได้รับ ๖๐๐ บาท
ต่อเดือน) (๗๐-๗๙ ปี ได้รับ ๗๐๐ 
บาทต่อเดือน) (๘๐-๘๙ ปี ได้รับ 
๘๐๐ บาทต่อเดือน)  (๙๐ ปีขึ้นไป 
ได้รับ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน)  
คนพิการและทุพพลภาพ ทุกคน  
ในเขต ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับ 
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเดือนละ  
๘๐๐ บาทต่อคน  
สมาชิกกองทุน จ านวน ๑,๙๕๑ คน 
 
 
 
ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขต 
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
หมู่ ๓ - หมู่ ๙ 
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้าน 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

เด็กและเยาวชนในต าบลห้างฉัตร
ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ 
เด็กและเยาวชนในต าบลห้างฉัตร
ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ 
 
เด็กและเยาวชนในต าบลห้างฉัตร
ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ 
 
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือให้มีขวัญก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตต่อไป 
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและ 
ช่วยเหลือให้มีขวัญก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตต่อไป 
 
 
 
 
คนพิการและทุพพลภาพได้รับการ
ดูแลและช่วยเหลือให้มีขวัญ
ก าลังใจในการด าเนินชีวิตต่อไป 
 
การบริหารกองทุนฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
ร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ 
มีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย 
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 
ลดลงอย่างต่อเนื่องและหมดไป
จากพ้ืนที่ 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกัน 
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ 
ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกัน 
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ 



~ ๑๑ ~ 
 
โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๓๔. 
 
 
 
๓๕. 
 
 
๓๖. 
 
 
๓๗. 
 
 
 
 
๓๘. 
 
 
๓๙. 
 
 
๔๐. 
 
 
๔๑. 
 
 
๔๒. 
 
 
๔๓. 
 
 
๔๔. 
 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๓๔,๖๗๐.-บาท 
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)งบประมาณ 
๑๕๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย ๑๓๘,๑๕๐.-บาท 
 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ – จัดซื้อทรายเคลือบ
สาร, น้ ายาพ่นหมอกควัน  งบประมาณ 
๖๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย ๓๙,๓๘๐.-บาท 
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๑๒๐,๔๙๐.-บาท 
 
 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม และพวงมาลา 
- งานรัฐพิธี ราชพิธี ต่าง ๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐.-
บาท เบิกจ่าย ๔,๙๕๐.-บาท 
โครงการจัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัต) 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๗,๗๐๐.-
บาท 
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย ๑๗๕,๘๐๐.-บาท 
โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-
บาท  
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๒,๒๕๐.-บาท 
 
โครงการสืบสานอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๙,๗๐๐.-
บาท 
โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และ 
งานวัฒนธรรมประเพณี ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง(อุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอ) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-
บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐.-บาท 
 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 
 
 
สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ีจ านวน ๗ 
หมู่บ้าน 
พ่นหมอกควัน/แจกทรายเคลือบสาร  
/ฉีดวัคซีน ในพื้นที่เทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ทั้ง ๗ หมู่บ้าน  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
แม่ตาล ทุกคน และประชาชน 
ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร 
แม่ตาล ทุกคน และประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ 
พนักงานจ้าง ทุกคน ร่วมกิจกรรม 
งานรัฐพิธี ราชพิธีต่าง ๆ 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตรเห็น
ความส าคัญของประเพณีท่ีดีและ
เข้าร่วมกิจกรรม 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตร และ 
บุคคลทั่วไปให้ความสนใจและ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตร และ 
บุคคลทั่วไปให้ความสนใจและ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตร และ 
บุคคลทั่วไปให้ความสนใจและ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตร และ 
บุคคลทั่วไปให้ความสนใจและ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า 
และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส
แสดงความจงรักภักดีและได้เข้า
ร่วมในงานพิธีวันส าคัญต่าง ๆ 

ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกัน 
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ 
 
สามารถสร้างหลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็น
อย่างดี 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตร 
มีสุขภาพที่แข็งแรง และปลอดภัย
จากโรคไข้เลือดออก 
 
เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และ   
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตร เห็น
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ประเพณีของไทยและเป็นการแสดง 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตร ให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุและใส่ใจ
สืบทอดประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตรเห็น
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตรเห็น
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตรเห็น
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตรเห็น
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบ
สานและอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง 
ประชาชนและทุกหน่วยงานใน
อ าเภอห้างฉัตร ตระหนักและ
เล็งเห็นความส าคัญของงาน     
พระราชพิธี และรัฐพิธีต่าง ๆ 



~ ๑๒ ~ 
 
โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๔๕. 
 
 
 
 
๔๖. 
 
 
๔๗. 
 
 
๔๘. 
 
 
๔๙. 
 
 
 
๕๐. 
 
 
๕๑. 
 
 
 
๕๒. 
 
๕๓. 
 
 
๕๔. 
 
 
๕๕. 
 
 
 
๕๖. 

โครงการจัดอบรมเยาวชนคนตีก๋องปู่จาเพ่ือร่วม
แข่งขันในงานมหกรรมก๋องปู่จาจังหวัดล าปาง 
ครั้งที่ ๑๘ ประจ าปี ๒๕๖๒ (อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลห้างฉัตร) งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐.-บาทเบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐.-บาท 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน 
ภายในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลงบประมาณ 
๒๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐๕,๐๒๓.-บาท 
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๙,๘๙๔.-
บาท 
วัสดุกีฬา งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๗๙,๘๗๕.-บาท 
 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวทีประชาคมต าบล/ 
หมู่บ้าน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๕๐๐.-บาท  
 
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดต าบล งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท 
โครงการ "กิจกรรมเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
นักเรียน" (โครงการ D.A.R.E) งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.-บาท 
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกล 
ยาเสพติด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๒๐,๐๐๐.-บาท 
โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนจิตสาธารณะ 
งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔,๙๐๐.-บาท 
 
โครงการเชิดชูเกียรติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔,๘๐๐.-บาท 
 
 
โครงการพัฒนาการสื่อสารหอกระจายข่าว 
งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๓๙๔,๒๘๒.๕๐ บาท 

ประชาชนในต าบลห้างฉัตร และ 
บุคคลทั่วไปให้ความสนใจและ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
เยาวชน และประชาชน ภายใน  
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
ผู้สูงอายุทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
จัดซื้อวัสดุกีฬาทุกประเภท ส าหรับ 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ 
 
ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกคน  
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
ประชาชนต าบลห้างฉัตร เข้าร่วม 
อบรมและกิจกรรมในการต่อสู้ 
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๕ - ๖  
เข้าอบรมและกิจกรรมในการต่อสู้ 
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดเอาชนะยา
เสพติด 
กลุ่มสตรีต าบลห้างฉัตร ทุกคน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
สร้างความรักความผูกพันธ์ใน
ครอบครัว จ านวน ๕๐ ครอบครัว 
 
ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ ๓ - ๙ 
จ านวน ๒๒ คน 
 
ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ ๓ - ๙ 
จ านวน ๑๔ คน 
 
 
หมู่ ๓ - หมู่ ๙ 
 

ประชาชนในต าบลห้างฉัตรเห็น
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
เยาวชน ประชาชนและทต.ห้างฉัตร 
แม่ตาล มีความสามัคคี รวมทั้งมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ผู้สูงอายุในเขต ทต.ห้างฉัตร- 
แม่ตาล มีความสามัคคีรวมทั้งมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
เยาวชน ประชาชนและทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล มีความสามัคคี รวมทั้งมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า
ข้อมูลพ้ืนฐานนี้มาพัฒนาในส่วนที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนได้อย่างถูกต้อง และถูกจุด 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตรมี
สุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง 
และต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพ
กายและจิตใจที่แข็งแกร่ง และ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 
ส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มสตรี
อ าเภอห้างฉัตร   
สร้างความรักความผูกพันธ์ใน
ครอบครัว ลดปริมาณการแตกแยก
ของครอบครัว 
ส่งเสริม สร้างขวัญ และก าลังใจ 
ให้ประชาชนที่เสียสละในการ
ท างานเพ่ือส่วนรวม 
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้
เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
เพ่ือขยายขีดความสามารถในการ
รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากส่วนราชการ
ให้กับประชาชน พัฒนาช่องทาง  



~ ๑๓ ~ 
 

 โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
๕๗. 
 
 
 
 
 
๕๘. 
 
 
 
๕๙. 
 
 
 
๖๐. 
 
 
 
๖๑. 
 
 
 
๖๒. 
 
 
 
๖๓. 
 
 
 
 
๑. 
 

 
 
 
 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร(อุดหนุน
ชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร) งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
 
 
 
โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อ าเภอห้างฉัตร 
(อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร) งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐.-บาท  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลฯ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๑,๐๐๐.-บาท 
 
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
งบประมาณ ๕๕,๑๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๕๔,๗๘๐.-บาท 
 
โครงการป้องกันภัยแล้ง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-
บาท เบิกจ่าย   -   บาท 
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลฯ (อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอห้างฉัตร) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐.-บาท 
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๕,๕๕๐.-บาท 
 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว 
ของดีนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(อุดหนุนกิจการท่ีท าการปกครองอ าเภอ) 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๗,๕๓๔.๒๕ 
บาท 

 
 
 
 
จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ นันทนาการ   
ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ธรรมชาติบ าบัดสมุนไพร ศาสนา/
ประเพณี ศึกษาดูงาน อาสาสมัคร 
เพ่ือนเยี่ยมเพ่ือนฯ 
สนับสนุนกิจกรรมกาชาดอ าเภอ 
ห้างฉัตร   
 
 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ และสงกรานต์ ในเขตพ้ืนที่ 
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
จัดท าป้ายรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ 
หมอกควันภายในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ประชาสัมพันธ์และให้การช่วยเหลือ 
ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้าน 
 
 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ และสงกรานต์ ระดับอ าเภอ 
 
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ส าหรับที่อ่าน 
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน และ 
จุดบริการสาธารณะในเขต        
ทต. ห้างฉัตรแม่ตาล  
 
ประชาชนชาวจังหวัดล าปาง   
ประชาชนทั่วไป  และนักท่องเที่ยว 
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม 
 

การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชน เพ่ิมช่องทาง 
การแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 
ทั่วถึง และครอบคลุม 
ผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
กิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตรมี
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพียงพอในการให้บริการ
และช่วยเหลือประชาชน 
ประชาชนมีความเข้าใจและรู้จัก
วิธีการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ-
อุบัติภัย ในช่วงเทศกาลฯ ท าให้มี
ความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สิน 
ประชาชนมีความเข้าใจร่วมกัน
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
รวมทั้งมลพิษทางอากาศภายใน
พ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 
น้ าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 
และเพียงพอให้ด ารงชีพประจ าวัน
ได้อย่างมีความสุข 
ประชาชนมีความเข้าใจและรู้จัก
วิธีการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ-
อุบัติภัย ในช่วงเทศกาลฯ ท าให้มี
ความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สิน 
ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้ 
ข่าวสารที่ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 
 
 
เสริมสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด
ล าปาง และผู้ร่วมงานได้รับ
ความสุขและความเพลิดเพลินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๒. 
 
 
 
๑. 
 
๒. 
 
 
๓. 
 
 
 
๔. 
 
 
 
 
๕. 
 
 
 
 
๖. 
 
 
 
๗. 
 
 
 
 
๘. 
 
 
 
 
 
 

โครงการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส 
ให้กับประชาชน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (หมู่ ๓ - หมู่ ๙) งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๙๑,๘๘๓.-บาท 
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หมู่ ๓ - หมู่ ๙ ที่
สาธารณะ ส านักงานฯ) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-
บาท เบิกจ่าย ๖๒,๑๘๖.-บาท 
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๓ - หมู่ ๙ และฌาปนสถาน 
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๒๙๑๘๕๓.๓๗ บาท 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (สายบ้านนางสมพิศ แก้วเสมอ
ใจ ถึงบ้านนายบุญเลิศ ตันตา, ซอยหล่ายน้ า) 
งบประมาณ ๒๑๔,๙๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๒๐๒,๐๐๐.-บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (สายบ้านนางพิสมัย สันบุญ
เป็ง ถึงบ้านนายไสว หล่ายห้า หน้าโรงสีแสง
รุ่งเรือง) งบประมาณ ๒๔๘,๓๐๐.-บาท   
เบิกจ่าย ๒๑๙,๔๐๐.-บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปันง้าว หมู่ ๗ (สายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ชัย
ปัญญา) งบประมาณ ๕๔,๗๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๔๗,๒๐๐.-บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (สายบ้านนายประหยัด 
โยปินตา ถึงบ้าน ร.ต.ต.สมศักดิ์ กันทะวงศ์) 
งบประมาณ ๑๖๒,๖๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๑๕๔,๐๐๐.-บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (สายบ้านนายเสอ่ียม หม้อใจ
วงศ์) งบประมาณ ๒๒๔,๖๐๐.-บาท  เบิกจ่าย 
๒๑๘,๓๐๐.-บาท 
 
 
 

ประชาชนในต าบลห้างฉัตร และ 
ต าบลใกล้เคียง 
 
 
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ  
  
 
หมู่ ๓ - หมู่ ๖ และฌาปนสถาน 
ต าบลห้างฉัตร 
 
 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๓๐ ตารางเมตร 
เว้นบ่อพัก ๕ บ่อ ขนาด ๑.๔๕ x 
๑.๒๐ เมตรพร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อม
ป้ายมาตรฐานฯ 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร 
 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อม
ป้ายมาตรฐานฯ 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อม
ป้ายมาตรฐานฯ 
 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตรได้รับ
ความปลอดภัยในการเดินทาง 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตรได้รับ
ความปลอดภัยในการเดินทาง 
 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตรได้รับ
ความปลอดภัยในการเดินทาง และ
เพ่ิมศักยภาพในการบริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
 
ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
 
 
ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
 
 
ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๙. 
 
 
 
 
 
๑๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓. 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(Over lay) บ้านขามแดง หมู่ ๖ (สายหลัก) 
งบประมาณ ๓๑๐,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๒๙๕,๙๐๐.-บาท 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปาง
ม่วง หมู่ ๙ (สายทางเข้าอ่างเก็บน้ าห้วยรอด)  
งบประมาณ ๔๙๖,๗๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๔๙๖,๑๐๐.-บาท 
 
 
 
 
 
 
ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศบ้านแพะดอน
สัก หมู่ ๕ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐.-บาท 
 
 
 
 
 
ค่าปรับปรุงหอประชุม ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๓๖๙,๒๐๐.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน ๒ ช่วง มีพ้ืนที่ 
รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๒๐ ตารางเมตรบ้านปันง้าว 
หมู่ ๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 
๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๘๒๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ 
ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ 
เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๒,๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นไมน่้อย
กว่า ๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อลอดถนนท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๔๐ เมตร แถวละ ๖ ท่อน 
จ านวน ๒ จุด พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
ปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น ระบบสาธารณูปการ ระบบ
สาธารณูปโภคอาคาร สิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
งานรื้อถอน (รื้อกระเบื้องลอนคู่,  
รื้อเชิงชาย+ปิดลอน, รื้อกระเบื้อง
พ้ืนเซรามิก) งานติดตั้ง (ปรับปรุง
ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดโครงเคร่า
อลูมิเนียม, ติดตั้งฝ้ากระเบื้อง
ซีเมนต์ใยหินระบายอากาศโครง
เคร่าอลูมิเนียม, ติดตั้งกระเบื้อง
ซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา (สี), ติดต้ัง
ครอบเคลือบสี, ติดตั้งเชิงชาย+ทับ
เชิงชายไม้ส าเร็จรูป, งานกรวดล้าง) 
ปริมาณงาน - จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง  
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา  
๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๓๐๐ ตารางเมตร    
- จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  

ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
 
ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนสาธารณะอนันตยศมีสภาพ 
ภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
เป็นสถานที่พักผ่อนของต าบล  
ห้างฉัตร 
 
 
 
 
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
มีสถานที่ประชุมที่สะอาดและ
สามารถรองรับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
 
 
๑๔. 
 
 
 
 
 
 
๑๕. 
 
 
 
 
๑๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านปันง้าว 
หมู่ ๗ (เลียบล าน้ าแม่ฮาว – ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  
(ฮ่องขี้เห็น))โอนเงินต้ังเป็นรายการใหม่งบประมาณ 
๓๓๙,๒๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๓๙,๒๐๐.-บาท 
 
 
 
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ าส านักงานเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล (ข้างหอประชุม ทต.ห้าง
ฉัตรแม่ตาล) โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ 
๑๕๕,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๒๙,๗๔๐.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็น
เร่งด่วนเกิดข้ึนหรือบรรเทาความเดือดร้อนกรณี
ภัยธรรมชาติในต าบลห้างฉัตร และตามหนังสือ  
สั่งการต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัย
ธรรมชาติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ 
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๙ และตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๕๗,๖๖๗.-บาท 
 

ยาว ๒,๔๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙,๘๒๐ 
ตารางเมตรพร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๓๒๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๕๔๑ 
ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายมาตรฐานฯปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว 
๑๕.๖๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๑๗.๐๐ ตารางเมตรพร้อมป้าย
มาตรฐานฯ 
- ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกฯ 
บ้านปันง้าว หมู่ ๗ งบประมาณ 
๕๐,๑๐๐.-บาท 
- ซ่อมแซมไหล่ทาง (ดินถม) บ้าน
แม่ฮาว หมู่ ๓ บ้านแพะดอนสัก หมู่ 
๕ งบประมาณ ๙,๖๐๐.-บาท 
- ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขามแดง หมู่ ๖ งบประมาณ 
๕๗,๗๐๐.-บาท 
จัดซื้อกระเบื้อง ครอบ สังกะสี 
เมทัลชีท ผู้ประสบวาตภัย 
งบประมาณ ๕๗,๖๖๗.-บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
มีห้องน้ าที่สะอาด ถูกสุขอนามัย 
และสามารถรองรับประชาชนที่มา
ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตร 
ได้รับการช่วยเหลือได้อย่าง 
ทันถ่วงที  
 
 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบลห้างฉัตร 
ได้รับการช่วยเหลือได้อย่าง 
ทันถ่วงที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
 
๑. 
 
 
๒. 
 
 
๓. 
 
 
๔. 
 
 
๕. 
 
 
๖. 
 
 
๗. 
 
 
 
 
๑. 
 
 
 
๒. 
 
 
 
 
๓. 
 
 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ 
๒๔๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๙๘,๗๒๐.-บาท 
 
โครงการบริหารจัดการขยะฯ ของ อปท. (อุดหนุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง) งบประมาณ 
๑๖๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๖๒,๐๐๐.-บาท 
โครงการพระราชเสาวนีย์ งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่ 
สีเขียว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๒๐,๐๐๐.-บาท 
โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ  
จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท 
วัสดุการเกษตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๒๖,๓๕๐.-บาท 
 
 
ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย  
๗,๐๗๕.-บาท 
 
โครงการศูนย์ประสานราชการ (ศูนย์บริการร่วม) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 
๓๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๗,๐๐๐.-บาท 
 
 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๙๖,๐๐๐.-บาท  
 
 

 
 
บริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน 
(หมู่ ๓ - ๙) 
 
บริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน 
(หมู่ ๓ - หมู่ ๙) 
 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน 
ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้ 
 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน 
ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้ 
 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน 
ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้ 
 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน 
ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้ 
 
จัดซื้อวัสดุการเกษตรไว้เพียงพอ 
ส าหรับงานด้านการเกษตร 
 
 
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน 
พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบล 
ห้างฉัตรแม่ตาล ทุกคน เข้าร่วม  
อบรมและท ากิจกรรมร่วมกัน 
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน 
งานของศูนย์ประสานราชการ 
(ศูนย์บริการร่วม) ของ อปท. เขต
พ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร 
 
ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีให้แก่เทศบาลฯ 
มาช าระตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

 
 
ต าบลห้างฉัตรสามารถบริหาร
จัดการขยะได้อย่างถูกต้อง และ  
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ต าบลห้างฉัตรสามารถบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจรได้อย่าง
ถูกต้อง และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ต าบลห้างฉัตรมีความร่มรื่นสภาพ
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีพ้ืนที่      
สีเขียวเพ่ิมยิ่งขึ้น 
ต าบลห้างฉัตรมีความร่มรื่นสภาพ
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีพ้ืนที่       
สีเขียวเพ่ิมยิ่งขึ้น 
ต าบลห้างฉัตรมีความร่มรื่นสภาพ
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีพ้ืนที่       
สีเขียวเพ่ิมยิ่งขึ้น 
ต าบลห้างฉัตรมีความร่มรื่นสภาพ
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีพ้ืนที่       
สีเขียวเพ่ิมยิ่งขึ้น 
สภาพภูมิทัศน์ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
และสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ 
ร่มรื่นน่าอยู่  
 
เพ่ือสร้างความสามัคคีพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน การ
บริหารงานขององค์กร 
 
เพ่ือให้ศูนย์ประสานราชการ
(ศูนย์บริการร่วม) ของ อปท. เขต
พ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีมาช าระภาษี
ตรงตามเวลา ท าให้ลดจ านวนภาษี
ค้างช าระ 



~ ๑๘ ~ 
 

 โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๔. 
 
 
 
 
๕. 
 
 
 
๖. 
 
 
 
 
 
 
๗. 
 
 
 
๘. 
 
 
 
๙. 
 
 
 
๑๐. 
 
 
 
๑๑. 
 

วัสดุส านักงาน - เก้าอ้ีพลาสติก ๑๓๐ ตัว ๆ ละ 
๓๐๐ บาท (ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป ๑๐๐ 
ตัว) 
(ส านักปลัด แผนงานการศึกษา (ศพด. ๓ ศูนย์ ๆ 
ละ ๑๐ ตัว))  งบประมาณ ๓๙,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๓๙,๐๐๐.-บาท 
วัสดุเครื่องแต่งกาย - ชุดอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ๒๕ ชุด ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (ส านัก
ปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
งบประมาณ ๖๒,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐.-
บาทครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะท างาน ๕ ตัว ๆ ละ 
๗,๕๐๐ บาท (ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป ๑ 
ตัว)(ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ ๑ ตัว) 
(ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข ๑ ตัว) (กองคลัง 
๒ ตัว) งบประมาณ ๓๗,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๓๗,๕๐๐.-บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๑ ตัว  
(กองคลัง ๑ ตัว) งบประมาณ ๓,๕๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๓,๕๐๐.-บาท 
 
ครุภัณฑ์ส านักงาน - เก้าอ้ีส านักงาน ๓ ตัว ๆ ละ 
๑,๗๐๐ บาท (ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข ๑ 
ตัว) (กองคลัง ๒ ตัว) งบประมาณ ๓,๔๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๓,๔๐๐.-บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน – ตู้ใส่แฟ้มแขวน ๔ ตู้ ๆ ละ 
๔,๕๐๐ บาท (กองคลัง ๔ ตู้) งบประมาณ 
๑๘,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๘,๐๐๐.-บาท 
 
ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน 
(มอก.) ๑ ตู้ (ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข ๑ 
ตู้) งบประมาณ ๕,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๕,๕๐๐.-
บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน - เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
๑๘,๐๐๐ บีทียู ๑ เครื่อง (ส านักปลัด งาน
บริหารงานทั่วไป) งบประมาณ ๒๑,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๒๑,๐๐๐.-บาท 
 

- มีที่วางแขน 
- มีพนักพิง 
 
 
 
- เสื้อ, กางเกง,  รองเท้า,  
พร้อมปักชื่อ นามสกุล และ 
ชื่อหน่วยงาน 
 
- โต๊ะท างานเหล็ก แบบ ๗ ลิ้นชัก 
- ขนาดโต๊ะกว้าง ๑๕๓ เซนติเมตร  
ลึก ๗๗ เซนติเมตร สูง ๗๕ 
เซนติเมตร 
 
 
 
- แบบ ๒ ลิ้นชัก - ขนาดกว้าง ๖๐ 
เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร 
สูง ๗๕ เซนติเมตร – ไม้พาร์ติเคิล
เคลือบผิวเมลามีน 
- ชนิดหนัง – มีที่วางแขน -  ปรับ
สูงต่ าได้ - มีล้อเลื่อน- ขนาดกว้าง 
๕๗ เซนติเมตร ลึก ๕๘เซนติเมตร 
สูง ๘๕-๘๙ เซนติเมตร 
- ตู้เหล็ก ขนาด ๔ ลิ้นชัก มีล็อก 
แขวนเอกสาร - ขนาดกว้าง ๔๗๐ 
มิลลิเมตร ลึก ๖๒๐ มิลลิเมตร สูง 
๑๓๒๐ มิลลิเมตร 
๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ ๓ ชิ้น ๓) คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
๑) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ า
กว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู 
๒) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวม 
ค่าติดตั้ง 
๓) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความ 
สามารถในการท าความเย็น ขนาด 
ไม่เกิน๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับ  

เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



~ ๑๙ ~ 
 

 โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. 
 
 
 
๑๓. 
 
 
 
๑๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง- หัวฉดีน้ าดับเพลิง ๑ อัน 
(ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
งบประมาณ ๓๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๖,๕๐๐.-
บาท 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - ชุดดับเพลิง ๒ ชุด ๆ ละ 
๑๕,๐๐๐ บาท (ส านักปลัด แผนงานรักษาความ
สงบภายใน)  งบประมาณ ๓๘,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๓๘,๐๐๐.-บาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องเสียง แบบ
เคลื่อนย้ายได้  ๓ ชุด ๆ ละ ๖,๖๙๐ บาท(ส านัก
ปลัด แผนงานการศึกษา (ศพด.ละ ๑ ชุด)  
งบประมาณ ๒๐,๐๗๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๗,๙๗๐.-
บาท 
 

การรับรองมาตรฐานลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยดั
ไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศท่ี 
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

๕) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอก 
อากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) 
หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า 
(Ionizer)เป็นต้น สามารถดักจับ
อนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์
สามารถท าความสะอาดได้ (ชนิดตั้ง
พ้ืนหรือแขวน ชนิดติดผนัง) ส าหรับ
ชนิดตู้ตั้งพ้ืน เป็นเครื่องปรับอากาศ
ที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 
๖) มีความหน่วงเวลาการท างาน 
ของคอมเพรสเซอร์ 
๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย 
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔  
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
- สามารถปรับฝอยได้ และล าตรง
ได้ 
- อัตราการฉีดน้ าได้ ๔ ระดับ 
 

- ชุดดับเพลิงนอกอาคาร ๑ ชุด  
ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง รองเท้า 
ดับเพลิง หมวกดับเพลิง และถุงมือ 
 
ประกอบด้วย ตู้ล าโพงUSB ไมค์
ลอย บูลทูส และขาตั้งล าโพง 
- INPUT : ๒ MIC, ๑ AUX, ๑ 
USB, ๑ SD Card 
- OUTPUT : ๑ Line out (RCA) 
- FUNCTION : ๕-band Graphic  
EQ , Dual wireless VHF Mic 
(Handheld, FM Radio , ECHO , 

 



~ ๒๐ ~ 
 

 โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
- เครื่องสว่านแท่นเจาะคอนกรีต ๑ เครื่อง 
(กองช่าง) 
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๗๘,๐๐๐.-บาท 
 

Remote control) 
- DRIVER : ๓๔mm. Titanium  
Diaphragm 
- POWER SUPPLY : AC ๒๒๐V/  
๕๐-๖๐ Hz , DC ๑๒V Battery 
- RECHARGING PERIOD: ๘-๙ 
hrs 
- PLAYTIME : around ๔ hrs  
(volume setting ๗๕%) 
- สามารถรับสัญญาณเสียงจาก 
บูลทูสได้ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
๑. เป็นชุดเครื่องมือส าหรับเจาะพ้ืน 
คอนกรีตและแอสฟัลท์ ขับเคลื่อน 
การท างานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน  
พร้อมแท่นยึดเครื่องเจาะ เหมาะ 
ส าหรับการใช้งานในภาคสนามด้วย
การเจาะแนวดิ่ง เพื่อวัดความหนาละ
เก็บตัวอย่างชิ้นงาน เช่นคอนกรีต
เสริมเหล็ก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
๒. เครื่องสว่านแท่นเจาะคอนกรีต 
- เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดก าลัง 
ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า 
- อัตราความเร็วในการหมุนเจาะได้ 
สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ รอบต่อ
นาท ี
- มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ า  
ส าหรับหล่อเย็นในขณะท างานหมุน
เจาะ ติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง 
- ความจุของถังน้ าหล่อเย็น ไม่น้อย 
กว่า ๔๐ ลิตร 
- สามารถเจาะเก็บตัวอย่าง ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ ๑ - ๘ นิ้ว 
หรือมากกว่า 
- สามารถท าการเจาะตัวอย่างได้ 
ทั้งผิวคอนกรีตเสริมเหล็กและ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
๓. กระบอกเจาะ ส าหรับเจาะเก็บ 
ตัวอย่าง ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง ๔ นิ้ว 
จ านวน ๑ อัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



~ ๒๑ ~ 
 

 โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี ๑ เครื่อง (ส านักปลัด งานบริหาร
ทั่วไป) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย 
๑๔,๓๐๐.-บาท 
 
 

- ฟันของกระบอกเจาะท าจากโลหะ 
ผสมเพชรส าหรับงานเจาะหรือ
ดีกว่า 
- โครงสร้างกระบอกเจาะท าจาก 
วัสดุเหล็กหรือดีกว่า 
- สามารถเจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า  
๓๕๐ มิลลิเมตร 
- สามารถเจาะคอนกรีตท่ีมีก าลัง
สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ksc. 
๔. แท่นเครื่องเจาะสามารถ 
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  
Printer, Copier และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย 
กว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ 
หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์สีส าหรับ 
กระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า 
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔  
(ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ท้ังสี 
และขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อย 
กว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง 
๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  
USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย 
กว่า ๑ ช่อง 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ๑๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐ บาท 
(ส านักปลัดงานบริหารทั่วไป ๓ เครื่อง) (กองคลัง 
๓ เครื่อง) (ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 
๑ เครื่อง) (ส านักปลัด แผนงานการศึกษา ๑ 
เครื่อง) (ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข ๑ 
เครื่อง) (ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
๑ เครื่อง) (กองช่าง ๑ เครื่อง) งบประมาณ 
๗,๗๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๗,๒๐๕.-บาท 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
๒ ชุด ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท (กองคลัง ๒ ชุด) 
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๕๘,๗๖๐.-
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐Base-T หรือดีกว่า จ านวน    
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถ   
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
๑๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, 
Legal และ Custom 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย 
กว่า ๔.๘ MHZ 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ  
(Interface) แบบ USB ได้ 
-ไฟฟ้าขนาด ๕ Volts, ๓ Volts 
และ 
 สามารถใช้กับบัตรแบบอเนก 
ประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดัน 
๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมี
เทคโนโลยเีพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูงจ านวน ๑ หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือดีกว่า ดังนี้ 
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก 
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เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
ส าหรับกระดาษ A๓ ๑ เครื่อง (กองคลัง) 
งบประมาณ ๖,๓๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๕,๖๕๐.-
บาท 
 

จากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด  
DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๘ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
๒TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB  
จ านวน ๑ หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน  
๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network Interface) แบบ ๑๐/ 
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  
USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
๓ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก 
(Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า 
ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล ๑ ชุด (ส านักปลัดแผนงานการศึกษา)  
งบประมาณ ๒๓,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๙,๗๐๐.-
บาท 
 

๑๐.๒ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า 
๑๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๑ 
ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  
USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อย 
กว่า ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, 
Letter, 
Legal และ Custom 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมี
เทคโนโลยเีพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน ๑ หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือดีกว่า ดังนี้ 
๑) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ า 
แยกจากหน่วยความจ าหลัก 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  
ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาด 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน ๑ ชุด(ส านักปลัด แผนงานการศึกษา 
(ศพด.ปันง้าว)) งบประมาณ ๑๗,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๑๖,๘๐๐.-บาท 
 

ไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
๑ TB หรือชนิดSolid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB  
จ านวน ๑ หน่วย 
- มี DVD-RWหรือดีกว่า แบบติดตั้ง 
ภายใน (Internal) หรือภายนอก  
(External) จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network Interface) แบบ ๑๐/ 
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  
USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
๓ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียด 
แบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) 
-สามารถใช้งานWi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ 
b, g, n, ac)และ Bluetooth 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz 
จ านวน ๑ หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด  
DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
๑ TB หรือชนิดSolid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB  
จ านวน ๑ หน่วย 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๓ เครื่อง ๆ ละ 
๔,๓๐๐ บาท(ส านักปลัด แผนงานการศึกษา 
(ศพด.ศูนย์ละ ๑ เครื่อง) งบประมาณ ๑๒,๙๐๐.-
บาท  เบิกจ่าย ๙,๕๗๐.-บาท 
 

- มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้ง 
ภายใน (Internal) หรือภายนอก  
(External) จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network Interface) แบบ ๑๐/ 
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  
USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
๓ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียด 
แบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi(IEEE 
๘๐๒.๑๑ b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า 
ส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่นอ้ยกว่า 
๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘  
ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า 
๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ 
ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  
USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, 
  Legal และ Custom 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



~ ๒๗ ~ 
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23. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ 
เครื่อง (ส านักปลัด แผนงานการศึกษา)
งบประมาณ ๘,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๗,๗๐๐.-
บาท 
 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier, Scanner และ  
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ 
กระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ ๘ ภาพต่อ
นาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ 
กระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อ
นาท ี(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔  
(ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 
(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสี 
และขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อย 
กว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  
USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อย 
กว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network Interface) แบบ ๑๐/ 
๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย 
Wi-Fi (IEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter,  

เพ่ือให้การบริหารภายในเทศบาลฯ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



~ ๒๘ ~ 
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24. 
 
 

 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
งบประมาณ ๖๐๐,๙๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย ๓๗๖,๗๔๐.-บาท 
 

Legal และ Custom 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
พนักงานและพนักงานจ้าง ทุกคน 
 

 
 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลให้มีความรู้
ความสามารถการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

 

นายกเทศมนตรี -  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เราได้งบประมาณมามากกว่าที่ตั้งประมาณการไว้ และตั้งไว้
มากกว่ารายจ่ายที่จ่ายไป เงินที่เหลือก็ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลไปครับ 

ประธานสภา - มีท่านใดจะขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีเพ่ิมเติม หรืออภิปรายรายละเอียดอ่ืนๆ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไมใ่นญัตตินี้ไม่มีการลงมติ  แจ้งให้สภาได้รับทราบ 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขออภิปรายเพิ่มเติม 

 -  ที่ประชุมได้รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  -  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๓ ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อการ
บ ารุงรักษาและการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ 
ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง ขนาดความกว้าง ๑๐๓ x ๖๑ เมตร) 

 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการบ ารุงรักษาและการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการ
ก่อสร้างสระเก็บน้ า บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง 
ขนาดความกว้าง  ๑๐๓ x ๖๑ เมตร)  ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายกเทศมนตรี -  เทศบาลได้รับหนังสือจากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง แจ้งขอส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการบ ารุงรักษาและการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า บ้านแม่ ฮาว 
หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง ขนาดความกว้าง ๑๐๓ x ๖๑ 
เมตร) ผมว่าถือเป็นความโชคดีที่เทศบาลจะได้รับมอบ เพราะได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมา
ด าเนินการให้เราเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบให้เราดูแลต่อไป ขอให้ทางสภาได้พิจารณาครับ 

 

นายเกียรติศักดิ ์ -  สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๘๑๓.๑๐/๐๕๑๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการบ ารุงรักษาและการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
(โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ที่ได้
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๒๕  และเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ให้มีอ านาจอนุมัติลงนามในการส่งมอบสินทรัพย์ อาคารสิ่งก่อสร้าง เพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งแหล่งน้ าขนาดเล็ก แหล่งน้ าชุมชน ของกรมพัฒนาที่ดินให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีพัฒนาที่ดินล าปางจึงส่งมอบโครงการดังกล่าวให้กับเทศบาล เพ่ือจะได้



~ ๒๙ ~ 
 

ด าเนินการบริหารจัดการ การใช้น้ า การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ส าหรับ
สระน้ าแห่งนี้ ผมได้ออกส ารวจพร้อมกับ ผอ.กองช่าง, ช่างสรันต์ และพิษณุ ได้ไปขอพิกัดจากสถานี
พัฒนาที่ดินล าปาง สรุปแล้ว คือ สระดินแดง ที่อยู่หน้าสถานีวิทยุบ้านแม่ฮาวครับ ได้ขุดเมื่อปี ๒๕๒๕ 
แต่เพ่ิงจะแจ้งโอนสินทรัพย์มาให้ การดูแล บ ารุงรักษาก็จะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น  ผมจึงขอน าเสนอ
เข้าท่ีประชุมสภา เพ่ือใสภาพิจารณา หากเห็นชอบก็จะได้ให้ท่านนายกฯ ลงนามรับมอบตามหนังสือ
ส่งมอบ-รับมอบต่อไป 

 

ประธานสภา -  สระดินแดง ที่ผมทราบมาคือมีการขุดมานานมาก การรับมอบเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา กิจกรรม
ต่าง ๆ ก็สามารถใช้งบประมาณของเทศบาลในการพัฒนา ปรับปรุงต่อไปได้ 

 

นายศักดิ์ดา -  แหล่งน้ าตรงนี้ เป็นสาธารณะประโยชน์บ้านแม่ฮาว สระแห่งนี้สร้างเมื่อปี ๒๕๒๕  เทศบาลของเรา
มีแหล่งน้ าขึ้นอีก ๑ แห่ง  ผมเห็นชอบครับ เราสามารถปรับปรุงแหล่งน้ าแห่งนี้ให้เป็นจุดชมวิว     
เป็นแหล่งพักผ่อน หรือที่ออกก าลังกายของชาวบ้านได้ 

 

นายนเรศน ์ -  ผมว่าเห็นควรรับไว้ เป็นสถานที่ของเทศบาล ต่อไปจะสร้างหรือจัดงานอะไรก็ได้ พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวก็ได้ เป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ ก็ได้  ถ้ารับมอบแล้วสามารถใช้เงินเทศบาลในการพัฒนา
ปรับปรุงได้ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อการบ ารุงรักษาและการ
ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง ขนาดความกว้าง ๑๐๓ x ๖๑ เมตร) ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี- 
 
๔.๔ ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒) 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาลว่าขอแจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ขอเชิญคุณสันทนา ปันตอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาเพ่ือทราบ 

 

นายสันทนา -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน       
จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) คณะกรรมการได้แนะน าคณะกรรมการใหม่ ๒ ท่าน คือ 
๑. จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่งได้โอนย้ายมารับต าแหน่งแทน
ท่านปลัดนิวัฒน์  ตั้งตรง ที่เกษียณอายุราชการ ๒. นางพรรณธิพา วงศ์ขัติ เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
ซึ่งมาแทนนางรัตติกาล วงศ์ภาดี ที่เกษียณอายุราชการเช่นเดียวกัน และตามระเบียบว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจัดประชุมติดตามและประเมินผล 
แผนฯ ปีละ ๑ ครั้ง คือภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือที่จะให้ผู้บริหาร
เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย



~ ๓๐ ~ 
 

ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ตรวจสอบข้อมูลจ านวนโครงการ
ที่ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ปรากฏว่าจ านวนโครงการที่บรรจุในทุกยุทธศาสตร์ มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๘๓๐ โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการจริงทั้งสิ้น ๑๑๐ โครงการ ในการใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ   
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๘๔ โครงการ จ านวนเงิน ๓๖,๓๘๘,๐๐๕ บาท (ณ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ซึ่งจ านวนเงินจะไม่ตรงกับรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ญัตติที่ ๔.๒) มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๘๓ โครงการ จ านวนเงิน ๓๕,๒๙๔,๐๙๑ ล้านบาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 (๑) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๗ โครงการ ก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ๑๙๒,๓๔๐ บาท จ านวน ๗ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๙๒,๓๔๐ บาท 

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๗ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา ๑,๒๐๐,๖๐๗.๙๒ บาท จ านวน ๗ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๑๖๘,๙๒๕.๐๗ บาท 

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม จ านวน ๔๖ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
๑๕,๘๘๔,๘๘๖.๕๔ บาท จ านวน ๔๕ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕,๘๘๔,๘๘๖.๕๔ บาท  

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จ านวน ๑ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร จ านวน ๒๓ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน/    
ลงนามในสัญญา ๑๙,๐๙๐,๑๗๐.๙๒ บาท จ านวน ๒๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 
๑๘,๐๒๗,๙๓๘.๙๘ บาท 

รวม ๘๔ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ๓๖,๓๘๘,๐๐๕.๓๘ บาท จ านวน ๘๓ 
โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๕,๒๙๔,๐๙๐.๕๙ บาท 

จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
                           ๑. โครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนามีจ านวนมากเกินไปหากโครงการใดยังไม่มีความ

จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการในอนาคตอันใกล้ ก็ควรชะลอการน าเข้าบรรจุในแผนพัฒนา 
                       ๒. ควรตั้งงบประมาณเพ่ือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก้าวเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจอาเซียน เช่น

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ การบริการบนพ้ืนฐาน
ของความรู้และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทางด้านการสอนภาษาต่างๆ ในประเทศกลุ่ม                                      
เศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ประชาชนทั่วไป 
  ๓. ควรมีการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ไม่มีโครงการที่ด าเนินการทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และควรส่งเสริม                                     
และพัฒนาทางด้านการเกษตร เพ่ือให้เกษตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  

   ๔. ในการจัดสรรงบประมาณด าเนินการพัฒนา ควรจัดสรรและบริหารงบประมาณในแต่ละ
หมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกหมู่บ้านโดยพิจารณาถึงความจ าเป็น เร่งด่วน 

   

  มีข้อทักท้วงจากการกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ โครงการคือ (๑) โครงการ
วางท่อระบายน้ า หมู่ ๗ และ (๒) โครงการวางท่อประปาบ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ คณะกรรมการจึงฝากมา
สอบถามทางผู้บริหารว่ารายละเอียดได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  

 



~ ๓๑ ~ 
 
นายกเทศมนตรี  -  โครงการว่างท่อเมนประปาบ้านแม่ฮาว ขอให้ทาง ผอ.กองช่างได้อธิบายรายละเอียด ประปาบ้าน

แม่ฮาวได้สร้างมาหลายสิบปี ในระบบจะเป็นท่อด า ซึ่งการก่อสร้างแบบใหม่จะต้องท าตาม         
แบบแปลน ซึ่งท่อเดิมจะอยู่ลึกกว่ามันเชื่อมต่อกับอันใหม่ไม่ได้ ขอให้ ผอ.กองช่างอธิบายต่อครับ 

 

นายทวิช -  งานวางท่อเมนประปา หมู่ ๓  จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ แล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลได้ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไป 
เป็นการวางท่อขนาดใหญ่ ระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตรกว่า งบประมาณท่ีขอไป ๘ ล้านกว่าบาท 
ซึ่งโครงการวางท่อเมนประปาของเทศบาล ได้เปลี่ยนโครงการเป็นวางท่อเมนซอยทั้งหมดภายใน
หมู่บ้าน ผมจึงขอให้หมู่บ้านรอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อนได้หรือไม่ แล้วค่อยท า หากท าไปก่อนแล้ว
ท่อใหม่เป็นท่อด า มันจะมาจ้อยส์กันไม่ได้ เราไม่รู้ว่าจะลึกแค่ไหน ขอให้รอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประมาณปลายไตรมาส ๑ หรือต้นไตรมาส ๒ ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  หากได้เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจมา จะท าโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อนสัก ๘๐% แล้วค่อยน าเงิน
งบประมาณของเทศบาลท าต่อ ซึ่งผมได้อธิบายให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการวาง
ท่อระบายน้ าบ้านปันง้าว หมู่ ๗  เป็นโครงการที่ได้กันเงินมาแล้วสองปี คือปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
และ ๒๕๖๒ มีผู้รับเหมามาขอแบบแปลนไปดู เขาบอกมาว่า งานน้อยไม่พอท า เขาบอกมาว่าท าไม่ได้ 
ราคามันต่ า ผมดูรายละเอียดแล้ว มันเป็นราคาพาณิชย์จังหวัด กับราคากลาง ก็ไม่ได้ต่ านะครับ คือ
มาตรองดู ช่างคนก่อนท างบประมาณ ราคาน้ ามันในช่วงนั้นอยู่ที่ลิตรละ ๒๘ บาท แต่ช่วงที่มาท า
ราคากลาง น้ ามันอยู่ที่ลิตรละ ๒๖ บาท ตอนท างบประมาณ ราคาน้ ามันสูง ราคาวัสดุสูง พอมาท า
ราคากลาง ราคาน้ ามันลด ราคาวัสดุอุปกรณ์ลด ส่งผลให้ราคาที่ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท สูงตามราคา
มาตรฐาน พอมาท าราคากลาง ปริมาณลดราคาวัสดุ เหลือ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ขอน าเรียนแค่นี้ครับ 

 

ประธานสภา -  ขอหารือให้โครงการบ้านปันง้าวส าเร็จครับ รอมาสองปีแล้ว 
 

นายกเทศมนตรี -  แก้ไขได้ แต่ต้องขอความร่วมมือจากทางสภา หากมีน้ าท่วมอีกครั้ง เกิดเหตุอุทกภัย ขอเสนอญัตติ
แก้ไขราคาตรงนี้ให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน 

 

นายสมยศ -  รางระบายน้ าบ้านปันง้าว เราเพิ่มงบประมาณจากแปดหมื่นกว่าบาทมาเป็น ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ิม
มาแล้ว ท่านก็แจ้งว่าผู้รับเหมาไม่ไหวกับราคานี้  เงินงบประมาณนี้ผู้รับเหมาได้รับเต็ม ๆ หรือไม่   
ได้รับข้อมูลมาไม่ชัดเจน  ผู้รับเหมาเขาว่าได้รับเงินไม่เต็ม เขาถึงไม่ท า หรือไม่ ผมอยากได้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย อยากได้ความชัดเจน ก็เพ่ิมเงินงบประมาณมาสองครั้ง แต่ผู้รับเหมาก็บอก
รายจ่ายมีมาก รับไม่ได้ ขอฝากทางบริหาร ท าให้ชาวบ้านเถอะครับ สองปีแล้วครับ ฝนตกน้ าก็ท่วม
มาอีกแล้วครับ  

 

นายปริญญา -  งบประมาณโครงการนี้เป็นงบอุทกภัยฉุกเฉิน ๘๐,๐๐๐ บาท แต่จากนั้นท่านนายกฯ ก็เงียบไป 
แล้วมากันเงินไว้ จากนั้นมาขอเพ่ิมงบประมาณ เป็น ๑๖๐,๐๐๐ บาท ตอนขอเพ่ิมงบประมาณแล้วยัง
ไม่ท าก็บอกว่ารอให้ถนนลาดยางให้เสร็จก่อน พอถนนเสร็จก็มาบอกท าไม่ได้อีก ขอความชัดเจนครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  แบบแปลนที่ทางช่างค านวณไว้ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท แต่พอมาท าราคากลาง ราคาวัสดุ ราคา
น้ ามันลด ท าให้ราคากลางอยู่ที่ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เงิน ๒๐,๐๐๐ บาทก็ตกเป็นของเทศบาล หากท า
ตามท่ีท่านบอกก็ติดคุกนะครับ ขอน าเรียนคร่าว ๆ 

 

นายศักดิ์ดา -  งบประมาณโครงการนี้ ผมได้ลงพ้ืนที่กับเจ้าของพ้ืนที่ มีการสอบถามมา ผมก็ตอบไปว่า สภา
เทศบาลได้อนุมัติแล้ว ผมไม่สามารถพูดในสภาได้ส าหรับข้อมูลที่ได้จากคนท าโครงการตอบผู้รับเหมา
ไป ฝากทางผู้บริหารน าเป็นข้อคิดไปปฏิบัติ ขอกันเงินอีกปีงบประมาณก็ยังอยู่ตรงไหน ไม่เป็น



~ ๓๒ ~ 
 

ประโยชน์กับชาวบ้าน สมาชิกสภาทราบกันดีว่างบประมาณนี้ติดขัดตรงไหน น าเรียนถึ งผู้บริหาร      
จะรอดูปีหน้าจะติดขัดหรือไม่ 

 

นายทวิช -  ส าหรับโครงการก่อสร้างห้องน้ าของเทศบาลและโครงการถนนลูกรัง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
นั้นที่ล่าช้า คือ โครงการก่อสร้างห้องน้ าได้เอาแบบแปลนมาทาบกับพ้ืนที่จริงด้านหลังอาคาร
หอประชุมเทศบาล คือ แบบแปลนมันมีมุขจั่ว  แล้วมันมาคาบเกี่ยวกับหลังคาอาคารหอประชุม     
ขอเวลาให้ทางกองช่างค านวณงานใหม่ครับ เพราะถ้าตัดต้องขยับทั้งหมด ผมจะท าเป็นรางระบายน้ า
และต่อเนื่องท าธนาคารน้ าใต้ดิน จะได้รายงานให้อ าเภอทราบต่อไป ส าหรับโครงการท าถนนลูกรัง
บ้านปันง้าว ตอนนี้ได้ท าสัญญาแล้ว ตอนนี้ผู้รับจ้างได้เข้าไปเอารถไปบดอัดแล้วครับ 

นายสันทนา - ขออนุญาตแจ้งเพ่ิมเติมครับ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทุกเดือน
ธันวาคมของทุกปีและรายงานให้สภาทราบ และจากการประชุมมีคณะกรรมการได้ลาออกไปคือ  

๑. นายปัทมากร ไชยอินปั๋น ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ขออนุญาตลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพ ทางคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลจึงได้ด าเนินการคัดเลือกนาย
อภิชาติ สุภากุล ก านัน (บ้านขามแดง) หมู่ ๖ ต าบลห้างฉัตรขึ้นด ารงต าแหน่งแทน มีคณะกรรมการ
ขอลาออก คือ อาจารย์บุญเลิศ ท่านแจ้งมาว่าสุขภาพไม่ค่อยดี และคุณทัศนีย์ ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่
จังหวัดกาญจนบุรี จึงต้องสรรหาเพ่ิมอีก ๒ ท่าน ในเบื้องต้น ได้มีนางระพีพรรณ เป็งบังวัน มาแทน 
ส าหรับอีกท่านก าลังสรรหาอยู่ครับ 

  ๒. ทางเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเพ่ิมเติมในส่วนของผู้ที่เกษียณอายุราชการ และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในส่วนของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตามแผนงานต่างๆ เพ่ิมเติม ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ประธานสภา - มีท่านใดจะขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม หรืออภิปรายรายละเอียดอ่ืนๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ ในญัตตินี้ไม่มีการลงมติ  แจ้งให้สภาได้รับทราบ 

 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขออภิปรายเพิ่มเตมิ 
  

 -  ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒) 

  -  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๕ ญัตติเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบล   
ห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน  ๔ โครงการ ดังนี้ 

   ๑. โครงการพัฒนาพื้นที่สวนอนันตยศ  
    ๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ถนนทางเข้าสถานีรถไฟห้างฉัตร  

 ๓. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน ใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

๔. การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 



~ ๓๓ ~ 
 
ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขอเพ่ิมเติมโครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน  ๔ โครงการ 
ดังนี้ 

   ๑. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนอนันตยศ  
    ๒. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ถนนทางเข้าสถานีรถไฟห้างฉัตร  

 ๓. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

๔. การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้อภิปรายชี้แจง 
 

นายกเทศมนตรี -  โครงการสวนอนันตยศ ทางโยธาธิการและผังเมือง จะเข้ามาท าสวนสุขภาพ ผมจึงได้เสนอไปว่า ขอให้
มีเครื่องเล่นกลางแจ้งด้วย มีลานสันทนาการ มีลานเต้นแอโรบิค ทางโยธาธิการและผังเมืองก็น้อมรับ
และจะเอาเงินงบประมาณเข้ามา ส าหรับโครงการพัฒนาทางเข้าสถานีรถไฟ ตรงหัวสวนเป็นลูกรังบดอัด 
เขาก็จะมาท าราดยางให้ 

 

นายสันทนา -  โครงการทั้ง ๔ โครงการ เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เสนอโครงการเข้ามาใน
แผนพัฒนา ๔ โครงการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะได้เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาแล้วให้
ท่านนายกเทศมนตรีฯ ประกาศเพ่ิมเติมแผน ซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวกับโครงการของหมู่บ้านนะครับ หากเป็น
โครงการของหมู่บ้านจะต้องมีการประชาคมจากหมู่บ้านมาก่อนครับ 

 

จ.ส.อ.แดนชัย -  การปรับปรุงแผน หากเป็นโครงการพระราชด าริ, นโยบายกระทรวงมหาดไทย ไม่ต้องประชาคม     
ท าแผนฯ ให้เป็นอ านาจนายกเทศมนตรีฯ ในการเพ่ิมเติมแผน นายกฯ ประกาศใช้แผนได้เลย ตอนนี้ทาง
โยธาธิการและผังเมืองได้จ้างบริษัท เออร์เบิ้นสเปซ จ ากัด มาออกแบบในส่วนของสวนอนันตยศแล้ว  
ผมก็ได้เสนอไปว่า ขอไดโนเสาตัวใหญ่ ๆ มาตั้งไว้ให้คนเข้ามาท่องเที่ยว ถ่ายรูปกัน ส่วนโครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดิน ก็เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ขออธิบายง่าย ๆ การเกษตรใช้ยาฆ่าหญ้า    
ตัดต้นไม้ใหญ่ ๆ และมีการปลูกต้นยูคาลิปตัส พวกนี้ท าให้ไม่ซึมลงใต้ดิน แต่คนเราก็สูบน้ าจากใต้ดินมา
ใช้ ไม่มีการเติมน้ าลงดินเลย ในวันจันทร์นี้ ผมจะได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจาก
ข้าวแห้งตาย ไม่มีน้ า ผมจะให้ทุกหมู่บ้านช่วยกันขุดดินให้เจอดิน หิน ทราย เอาท่อ pvc ลงไป เอายาง
รถยนต์ลงไป เอามะพร้าวห้าวลงไป เอาดินตะแกรงกันชั้นสุดท้าย เวลาน้ าลงจากชายคาก็จะลงดินไป 
ตอนนี้ทางอีสานเริ่มท ากันแล้ว เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ตรงจุดไหนน้ าท่วมหรือน้ าขัง มันก็จะไหล
ไปหมด ต้องท าธนาคารน้ าใต้ดินเก็บน้ าไว้ จะช่วยไม่ให้ต้นไม้ใหญ่ตาย ที่นาหรือที่ดินท าการเกษตรก็จะ
มีน้ าไว้ใช้ท าการเกษตร อีกสาเหตุจากต้นยูคาลิปตัส เป็นต้นไม้อันตราย มันกินน้ าต้นละ ๖-๗ ลิตรต่อวัน 
ผมจึงขอให้ท่านช่วยไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านด้วยครับ น้ าผิวดินและน้ าใต้ดินเป็นทางควบกัน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

นายวสันติ์ - ตามท่ีผมไปอบรม ตอนแรกคือยังไม่เห็นภาพนะครับ น้ าจะไหลลงไปในดินหมด ยิ่งหน้าฝนจะไม่เห็น
ภาพอะไรเลย จะเห็นผลในหน้าแล้ง อยากให้ทางบริหาร สมาชิกสภา น าไปท าก่อนเป็นแนวทาง      
เป็นกลุ่มตัวอย่างน าร่องให้ชาวบ้าน เทศบาลก็จะท าก่อนเพ่ือเป็นตัวอย่าง เป็นโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับ 

 

นายสันทนา -  ผมได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ้านสถานี ท าหนังสือขอแก้ไขโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอเข้ามา แต่เอกสารมีความบกพร่อง คือ
โครงการที่ขอแก้ไขได้ของบประมาณไปที่จังหวัดแล้ว ซึ่งมันซ้ าซ้อนกับโครงการในเทศบัญญัติ



~ ๓๔ ~ 
 

งบประมาณรายจ่ายของเรา จึงได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะให้ทางช่างค านวณแบบแล้วเสนอโครงการ
เข้ามาในสภาอีกครั้ง 

 

จ.ส.อ.แดนชัย -  จะมีการขอเพ่ิมเติมแผนอีกครั้ง เป็นถนน คสล. หมู่ ๕ โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน    
แต่ต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ท าประชาคมมาก่อน ในแผนไม่มีจะขอเพ่ิมเติมไม่ได้ 

 

นายสันทนา -  มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนา การเพ่ิมเติมในแผนทั้งโครงการของหมู่บ้านและโครงการ
ตามพระราชด าริ, โครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ต้องแจ้งคณะกรรมการพัฒนาทราบ ซึ่งหาก
มีโครงการเสนอเข้ามาก็จะมีการประชุมหลายรอบ คณะกรรมการจึงเสนอเข้ามาว่า ท าประชุมประชาคม
หมู่บ้านเลยดีหรือไม่ แล้วเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทีเดียว จึงขอหารือ ขอให้สมาชิกสภา
ประสานกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านว่าต้องการเพ่ิมโครงการอะไรบ้าง จะได้ประชุมประชาคม คือตอนนี้
นโยบายมาหลายด้าน ประชาคมแล้วต้องมีการจัดล าดับใหม่  กลัวมีเรื่องร้องเรียนครับ 

 

นายศักดิด์า -  ขอให้ยืนตามแผนของหมู่บ้านที่เสนอมา หากประชาคมอาจจะมีการสลับล าดับอีก มีปัญหาตามมาอีก 
ขอยืนยันตามแผนเดิม หากโครงการใดจะเพ่ิมให้ผู้ใหญ่บ้านเสนอมา ประชาคมหมู่บ้านมา ให้ด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 

 

นายสมยศ -  โครงการตามพระราชด าริ สามารถเพ่ิมเติมในแผนได้ ผมขอเสนอให้ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้าน
ปันง้าว-หัวหนอง ปรับปรุงให้สวยงาม สมพระเกียรติฯ กีฬาของเทศบาลก็จัดแข่งขันที่สนามนี้ทุกปี 
อยากให้ปรับปรุง ท ารั้ว บดอัดดินให้แน่น ขอบคุณครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  เป็นข้อรับทราบครับ สนามกีฬากีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้านปันง้าว-หัวหนอง ทางส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง ได้ขอเงินอุดหนุนไป ๒๐ ล้านบาท จะท าสนามฟุตซอลในร่มให้        
ซึ่งอาจจะได้ในปีงบประมาณหน้า เป็นที่ราชพัสดุครับ มีในแผนแล้ว กระทรวงให้ท าสนามกีฬาตามแบบ
แปลน ส าหรับการเพ่ิมเติมโครงการในแผนที่เสนอกันมา ผมว่าให้ประชาคม แต่โครงการที่เสนอมาให้
ต่อท้าย ไม่มีการขยับล าดับในแผนเดิม หากจ าเป็นจริงๆ ก็ให้ประชาคม และผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน รับรองมา หากจะเปลี่ยนแปลงล าดับในแผนจริง ๆ 

 

ประธานสภา - มีท่านใดจะขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่
 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขออภิปรายเพิ่มเตมิ 
 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน  ๔ โครงการ ดังนี้ 

   ๑. โครงการพัฒนาพื้นที่สวนอนันตยศ  
    ๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ถนนทางเข้าสถานีรถไฟห้างฉัตร  

 ๓. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน ใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

๔. การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี- 
 

 

 

 



~ ๓๕ ~ 
 

 ๔.๖ ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ในส่วน
ของสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ    
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๓) และข้อ ๒๘ (๑)  

 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในส่วนของสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
คัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๓) และข้อ ๒๘ (๑)    
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้อภิปรายชี้แจง 

 

นายกเทศมนตรี -  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้หมดวาระลง ดังนั้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๓) และข้อ ๒๘ (๑) ขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน ๓ ท่าน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน ๓ ท่าน หากได้รายชื่อสมาชิกสภาที่ได้รับการคัดเลือกในสภา
แล้ว ผมจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละชุดต่อไป 

 

ประธานสภา -  ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด โดยเสนอทีละคน และขอผู้รับรองจ านวน ๒ 
ท่าน  โดยขอให้เสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ก่อน 
เชิญเสนอได้ครับ 

นายสุพรรณ -  ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๑ คือ นาง
สมพร  สีเขียว 

 -  ผู้รับรอง  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า และ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 -  คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๑ คือ นางสมพร  
สีเขียว  เชิญเสนอคนที่ ๒ 

นางสุภาภรณ์ -  ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๒ คือ นาย
ศักดิ์ดา อุปค า 

 -  ผู้รับรอง  นางสมพร  สีเขียว และ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 -  คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๒ คือนายศักดิ์ดา  
อุปค า  เชิญเสนอคนที่ ๓ 



~ ๓๖ ~ 
 
นายปริญญา -  ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๓ คือ นาย

สมยศ  ไชยนันตา 

 -  ผู้รับรอง  นายไฉน ชัชวาลย์ และ นายสุพรรณ  ทรายหล้า 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 -  คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๓ คือนายสมยศ  
ไชยนันตา 

 สรุปคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  จ านวน ๓ ท่าน      
มีดังนี้  นางสมพร  สีเขียว, นายศักดิ์ดา  อุปค า และนายสมยศ  ไชยนันตา 

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล  
ห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน ๓ ท่าน ขอให้เสนอทีละท่าน และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

นายสมยศ -  ขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
คนที่ ๑ คือ นายปริญญา  สุวรรณศร 

 -  ผู้รับรอง  นายนเรศน์  ถาวร และ นายศักดิ์ดา อุปค า 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม ่

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๑  
คือ นายปริญญา  สุวรรณศร เชิญเสนอคนที่ ๒ 

นางสมพร -  ขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
คนที่ ๒ คือ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา 

 -  ผู้รับรอง นายสมยศ  ไชยนันตา และ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๒  
คือ นางสาวอรกาญจน์ ปงกา เชิญเสนอคนที่ ๓ 

นายศักดิ์ดา -  ขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
คนที่ ๓ คือ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ 

 -  ผู้รับรอง นางสมพร  สีเขียว และ นายปริญญา  สุวรรณศร 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๓ 
คือ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  



~ ๓๗ ~ 
 
 สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

จ านวน ๓ ท่าน มีดังนี้  นายปริญญา สุวรรณศร, นางสาวอรกาญจน์  ปงกา และนางสุภาภรณ์ 
นันทพันธ์ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

ประธานสภา -  ตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ท าให้ข้าวที่ปลูกไว้แห้งตาย ข้าวไม่กินปุ๋ย อยากทราบว่าเทศบาลมีการ
ช่วยเหลืออย่างไร เห็นชาวบ้านบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ลงไปส ารวจ 

นายศักดิ์ดา -  มีเกษตรอ าเภอห้างฉัตรและหัวหน้าวีระเข้าไปส ารวจในหมู่บ้าน ซึ่งจากการรับฟังมา หากได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากเทศบาล ชาวนาจะเสียสิทธิในการรับการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทาง
เทศบาลจะช่วยเหลือได้ไร่ละ ๑,๑๓๐ บาท ส่วนภาครัฐจะโอนเงินมาทาง ธกส. ให้ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท 
เมื่อวานได้ประชุมชี้แจงกัน สรุปคือจะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล ซึ่งภาครัฐจะจ่าย ๓ ครั้ง ๆ 
ละ ๕๐๐ บาท สิทธิ์จะอยู่ที่คนท า ส าหรับภัยแล้ง หากได้ท าประกันภัยไว้กับ ธกส. ทาง ธกส.       
จะเยียวยาทันที เป็นการประกันภัยกับ ธกส. ในเรื่องพืชผลทางการเกษตร 

ประธานสภา -  ขอแจ้งงานท าบุญเทศบาล โดยเทศบาลจะจัดพิธีท าบุญเทศบาล  ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๐๐ น. จึงขอแจ้งให้ทุกท่านร่วมท าบุญ และมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 

นายปริญญา -  ขอแจ้ง ๒ เรื่องนะครับ 

   ๑) ขอขอบคุณฝ่ายบริหารเทศบาลที่ได้ท าตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านในการติดไฟส่อง
สว่างฌาปนสถานบ้านปันง้าว จ านวน ๓ จุด 

   ๒) การจัดงานกีฬาของเทศบาล ที่จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ทางเทศบาลรด
น้ าหญ้าด้วยนะครับ อาทิตย์ละสองครั้งก็ดีครับ เพราะสนาม มีเด็ก ๆ มาเล่นกีฬาทุกวัน ท าให้หญ้า
ตายครับ 

จ.ส.อ.แดนชัย -  ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลจะจัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงขอแจ้งให้ทุกท่านเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับ ส าหรับการแต่งกาย ข้าราชการ 
ชุดปกติขาว, ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดสีกากีแขนยาว, สมาชิกสภาเทศบาล ชุดสีกากีแขนยาว, ประชาชน
ทั่วไป ชุดจิตอาสา หรือเสื้อคอปกสีเหลือง ผู้ชายสวมกางเกงผ้าสีด า ผู้หญิงกระโปรงสีด า รองเท้าหุ้มส้น  
งดใส่กางเกงยีนส์นะครับ 

 

นายศักดิ์ดา -  เรื่องรถขยะ รถขยะของเทศบาลเราเก่ามาก ผมว่าระยะเวลา ๑-๖ เดือนข้างหน้า รถผุพังแน่นอน 
หากไม่เตรียมการ มีปัญหาแน่นอน เราเคยโดนมาแล้ว ชาวบ้านเขาเอาขยะมาทิ้งหน้าเทศบาล ขอให้
ทางฝ่ายบริหารเตรียมการด้วย ปัญหาใหญ่แน่นอน หาวิธีแก้ไขด้วยครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ร้านอาหารเรือนไผ่ มีจับสลากแลกของขวัญ โดยของขวัญไม่ต่ ากว่าท่านละ 
๓๐๐ บาท 

 

นายเกียรติศักดิ ์ -  ขอแจ้งกิจกรรมจิตอาสา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จะมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาของอ าเภอ  
ห้างฉัตรที่จะจัดขึ้นที่สวนอนันตยศ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมงาน และน าอุปกรณ์ไปท าความสะอาด แผ้วถางหญ้า ตัดหญ้าด้วย 

 



~ ๓๘ ~ 
 
นายวสันติ์ -  ขอแจ้งกีฬาผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน้า

อาคาร กศน. ต าบลห้างฉัตร  ซึ่งจะตรงกับงานกิจกรรมจิตอาสา หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง 

 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๕  น.  
 

             (ลงชื่อ)  จ่าสิบเอก  แดนชัย  สันยาว ผู้บันทึกการประชุม 
                        (แดนชัย  สันยาว) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
     

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

   (ลงชื่อ)           ศักดิ์ดา  อุปค า      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายศักดิ์ดา  อุปค า) 
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

 
 
(ลงชื่อ)       นเรศน์ ถาวร    กรรมการ  (ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร   กรรมการ 
            (นายนเรศน์  ถาวร)                 (นายปริญญา  สุวรรณศร)  
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 


