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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจงใหทีป่ ระชุมทราบ

ประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาฯ)
เวียงเชียงรุ;ง
ท;องถิ่นละ
เดินทาง
เทศบาลตําบล

- สืบเนื่องมาจากอําเภอเวียงเชียงรุ;ง ได;มีการจัดให;มีการประชุมแผนดําเนินงานอํานวย
ความสะดวก ได;ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ;งมา จังหวัดเชียงราย อําเภอ
ได;รับมอบหมาย ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ได;รับมอบหมาย จํานวน 200 คน
50 คน เทศบาลตําบลบ;านเหลา ได;ดําเนินงานตามแผน คือ ได;รวบรวมรายชื่อผู;ที่
ประกอบด;วย คณะผู;บริหาร สมาชิกสภา ผู;นําชุมชน ประชาชน และพนักงาน
บ;านเหลา รวม 46 คน จะได;ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง กําหนดการออกเดินทาง
มกราคม 2560 พร;อมกันที่อําเภอเวียงเชียงรุ;ง หลังจากถวายบังคมพระบรมศพ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล;ว จะได;ไปศึกษาดูงานโครงพระราชดําริ ตอไป

ในวันที่ 13
พระบาทสมเด็จ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานเหลาสมัยสามัญ
สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2559

นายประเสริฐ นันตะรัตน
พ.ศ.2559
(ประธานสภาฯ)

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP

ที่ประชุม

- ไมมี

นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําปP พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ที่ประชุมสภาเทศบาล

- ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ขอให;สมาชิกสภา ฯ ทุกทานได;ตรวจดูสําเนา
บันทึกรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ฯ ทุกหน;า มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทานใดเห็นควรให;แก;ไข
หรือ
เพิ่มเติมถ;อยคําในบันทึกรายงานการประชุมหรือไม

ดังนี้
-เห็นชอบ
-ไมเห็นชอบ

จํานวน 11 เสียง
จํานวน - เสียง

-ไมออกเสียง
นายประเสริฐ นันตะรัตน
การ
(ประธานสภาฯ)
ประจําปP

-

จํานวน - เสียง

สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา มีมติเปQนเอกฉันทรับรองรายงาน
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1. ลักเกณฑ<การใชจายเงินสะสมขององค<กรปกครองสวนทองถิ่นตาม
มาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

นายสาธิต แก;วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- เชิญเนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร;าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2559
- ขอให;เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา ชี้แจงรายละเอียดมาตรการ
สนับสนุน
โครงสร;างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13
กันยายน
2559
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู;เข;ารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจง
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร;างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ตาม
มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
- ด;วยคณะรัฐมนตรีได;มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
เห็นชอบตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร;างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่นมีบทบาทในการนําเงินสะสมมาใช;ใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยให;กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติใน
การดําเนินการตามมาตรการดังกลาว
- กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด;วย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก;ไขเพิ่มเติม ข;อ 4
กําหนดหลักเกณฑการใช;จายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร;างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท;องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เพื่อให;องคกร
ปกครองสวนท;องถิ่นถือเปQนแนวทางปฏิบัติ ให;ผู;วาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอกํากับดูแลการใช;ใช;เงินสะสมให;เปQนไปตามกฎหมายระเบียบของ
ทางราชการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของทางราชการและประโยชนที่
ประชาชนจะได;รับเปQนสําคัญ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ คสช. 104/2557
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
- หลักเกณฑการใช;จายเงินสะสมขององคการปกครองสวนท;องถิ่น ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร;างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ตามมติคณะรัฐมน
รี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
1. เจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด;วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก;ไขเพิ่มเติม ที่กําหนดให;องคกร
ปกครองสวนท;องถิ่นมีเงินสะสมนั้น เพื่อให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่นมีฐานะ
การเงิน การคลังที่มั่นคง พร;อมที่จะรับมือกับสถานการณความไมแนนอนทาง
เศรษฐกิจที่ไมอาจคราดการณได; หรือนําไปใช;เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก
ประชาชนให;ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น องคการปกครองสวนท;องถิ่นจึง
ควรพิจารณาใช;จายเงินสะสมอยางระมัด ระวัง เพื่อมิให;เกิดผลกระทบตอการ
บริหารงานตามอํานาจ หน;าที่ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นระยะยาว

-42..ในการขออนุมัติใช;จายเงินสะสม ให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่น
ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นําไปใช;ได; ณ ป9จจุบัน โดยหักเงินสะสมที่สงฝาก
ทุนสงเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) หรือเงินทุนสงเสริมการการองคการ
บริหารสวนจังหวัด(ก.ส.อ.)แล;วนําไปหักรายการเงินสะสมที่ได;รับอนุมัติแล;ว
แตยังไมได;ดําเนินการหรือยังไมได;เบิกจาย เพื่อพิสูจนยอดเงินสะสมคงเหลือ
ณ ป9จจุบันบันที่สามารถนําไปใช;ได;
3. เพื่อปฏิบัติให;เปQนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด;วยการรับ
เงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปรกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก;ไขเพิ่มเติม ข;อ 89 วรรค

ท;ายที่กําหนดให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่นจะต;องมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอที่จะจายคาใช;จายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข;น โดย
การใช;จายเงินสะสมให;คํานึงถึงฐานการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
ดังนั้น กอนจะนําเงินสะสมตามจํานวนในข;อ 2 ไปใช; ให;องคกรปกครอง
สวนท;องถิ่นสํารองเงินสะสมไว;เพื่อใช;จายในกรณีดังตอไปนี้
3.1 สํารองเปQนคาใช;จายด;านบุคลาดร โดยคํานวณจากฐาน
เงินเดือน คาจ;างบุคลากรท;องถิ่น ประมาณสามเดือน
3.2 สํารองจายกรณีสาธารณภัย โดยสํารองไว;ร;อยละสิบของยอด
วงเงินสะสมคงเหลือหลังหักรายการตามข;อ 2 และข;อ 3.1
4. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนําเงินสะสมไปใช;จาย
4.1 เปQนโครงการหรือกิจการที่อยูในอํานาจหน;าที่ขององคกร
ปกครองสวนท;องถิ่นด;านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปQนการเพิ่มพูน
รายได; หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร;อนของประชาชน และอยูใน
แผนพัฒนาท;องถิ่นขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด;วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก;ไขเพิ่มเติม ข;อ 89 ทั้งนี้ การนําเงินสะสมไปใช;จายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร;างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท;องถิ่น มมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ให;ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังนี้
4.1.1 โครงการลงทุนด;านการพัฒนาโครงสร;างพื้นฐาน(ผนวก 1 ) ซึ่ง
จะมีสวนชวยสนับสนุนการสร;างรายได;ของประชาชนและการกระตุ;นเศรษฐกิจ
ในท;องถิ่น ให;ดําเนินการดังนี้
4.1.1.1 กรณีองคกรปกครองสวนท;องถิ่นใดมีเงินสะสมเหลืออยูเพียง
พอที่จะนําไปจัดทําโครงการด;านการพัฒนาโครงสร;างพื้นฐาน ก็ให;องคกร
ปกครองสวนท;องถิ่นพิจารณานําเงินสะสมที่มีอยูไปดําเนินการแก;ไขป9ญหา
ความเดือดร;อนให;แกประชาชนในด;านดังกลาว โดยเฉพาะป9ญหาที่เรื้อรังมา
เปQนเวลานาน เชน สิ่งสาธารณประโยชนขาดแคลน ชํารุด เสียหาย เปQนต;น
4.1.1.2 องคกรปกครองสวนท;องถิ่นที่มีเงินสะสมไมเพียงพอที่จะ
ดําเนินการ
แตมีความจําเปQนต;องจัดทําโครงการด;านโครงสร;างพื้นฐานเพื่อแก;ไขป9ญหา
ความ
เดือดร;อนของประชาชนเปQนการเรงดวน องคกรครองสวนท;องถิ่นก็อาจจัดทํา
โครงการ
ระหวางรัฐบาล
ตามมติ

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนรวม
และองคกรปกครองสวนท;องถิ่น ( Matching Fund) ภายใต;กรอบวงเงิน
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 (ผนวก 2)โดยมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ดังนี้
(1) โครงการต;องไมซ้ําซ;อนกับโครงการในข;อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปP พ.ศ. 2560 หรือโครงการที่องคกรปกครอง
สวนท;องถิ่น
ได;รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปPงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยคัดเลือก
โครงการพัฒนาโครงสร;างพื้นฐานในลักษณะงบ
ลงทันที่ได;จัดลําดับความสําคัญไว;แล;ว
จากแผนพัฒนาท;องถิ่น
(2) องคกรปกครองสวนท;องถิ่นจะต;องจายเงินสะสมในจํานวนไมน;อยกวา
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรสมทบให;
(3)องคกรปกครองสวนท;องถิ่นสามารถเสนอโครงการพัฒนาด;านโครงสร;าง
พื้นฐานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได;มากกวา 1 โครงการ แตจะ
ได;รับการ
สนับสนุนไมเกินวงเงินสูงสุดที่องคกรปกครองสวนท;องถิ่น
แตละประเภทจะได;รับ
ทั้งนี้ โครงการที่จัดทําจะต;องมีความพร;อมที่จะ
ดําเนินการได;ทันทีเมื่อได;รับอนุมัติ
งบประมาณ
(4) องคกรปกครองสวนท;องถิ่นที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต;องจัดทําโครงการขออนุมัติตอสภาท;องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด;วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท;องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก;ไขเพิ่มเติม ข;อ 89 แล;วจัดสงโครงการพร;อมเอกสารที่เกี่ยวข;อง
เชน หนังสือ รับรองข;อมูลจํานวนเงินสะสมที่เหลือ แบบรูปรายการ ประมาณราคาคา
กอสร;าง ผังบริเวณสถานที่ดําเนินการ สําเนารายการการประชุมสภาท;องถิ่น เปQนต;น สงให;
จังหวัดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน เพื่อให;คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับ
จังหวัด ตรวจสอบและ พิจาณาให;ความเห็นชอบหากสงเกินระยะที่กําหนด จะถือวาองคกร
ปกครองสวนท;องถิ่น ไม ประสงคที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการนี้
(5) ให;จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการขึ้นมา
คณะหนึ่ง โดยแตงตั้งจากผู;ที่มีความรู;ความสามารถด;านวิศวกรรม (ผู;มีใบอนุญาตเปQนผู;
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) จากสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท;องถิ่นตามจํานวนที่เห็น
ควร โดยให;ผู;วาราชการจังหวัดหรือรองผู;วาราชการจังหวัดที่ผู;วาราชการจังหวัดมอบหมายเปQน
ประธาน ท;องถิ่นจังวัดเปQนเลขานุการ เพื่อทําหน;าที่ตรวจสอบและพิจารณาให;ความเห็นชอบ
โครงการที่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณตามาตรการลงทุนรวมระหวางรัฐบาลและ
องคกรปกครองสวนท;องถิ่น
(Matching Fund)
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามหนังสือฉบับนี้ โดยในการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ให;คํานึงถึงความคุ;มคา ความเปQนธรรม ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวมทั้ง ประโยชนที่ประชาชนจะได;รับเปQนสําคัญ
(6) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการได;ให;ความเห็นชอบโครงการ
ตาม(5) แล;วให;จังหวัดรวบรวมโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข;องสงกรมสงเสริมการปกครอง
ท;องถิ่น ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และเพื่อความรวดเร็วในการจัดสงข;อมูล ขอให;สง
ข;อมูลทาง e-mail: SPS-dla @hotmail.com อีกทางหนึ่ง ประกอบด;วย
(1) สรุปงบหน;าภาพรวมขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นและโครงการ
ที่จะได;รับความเห็นชอบ จํานวน 1 ชุด

-6(2) รายละเอียดโครงการขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นที่ได;รับความ
เห็นชอบ จํานวน 2 ชุด โดยเอกสารโครงการแตละชุดให;จัดเรียงตามลําดับ ดังนี้
2.1 ) บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด;านเทคนิคและประมาณการ
ราคาคากอสร;างของโครงการ
2.2 ) ประมาณราคากอสร;างของโครงการ พร;อมบัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุ ปริมาณแรงงานและราคาตอหนวยของวัสดุ โดยประมาณราคากอสร;างให;ใช;ราคา
มาตรฐานของทางราชการ และหากเปQนรายการที่ไมมีราคามาตรฐานของราชการ
กําหนดไว; ให;ใช;ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย หรือหากไมมีราคามาตรฐานของทาง
ราชการหรือราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชยให;ได;ราคาท;องถิ่น
2.3) แบบแปลนโครงการ
2.4) ผังบริเวณสถานที่ที่ดําเนินโครงการ
2.5) รูปถายถานที่ดําเนินโครงการ
2.6) สําเนาแผนพัฒนาท;องถิ่น ที่ระบุโครงการที่ได;รับความเห็นชอบ
2.7 ) หนังสือรับรองขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นกรณีมีเงินสะสม
ไมเพียงพอ (ผนวก 3)
2.8 ) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข;อง เชน สําเนารายงานการประชุมสภา
ท;องถิ่น หนังสือที่แสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได;รับการอนุมัติหรืออนุญาตให;ใช;
พื้นที่ดําเนินโครงการ(ถ;ามี)
(7) องคกรปกครองสวนท;องถิ่นต;องดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินให;
เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปPงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.1.2 โครงการด;านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี
แนวทาง ดังนี้
4.1.2.1 เปQนโครวงการพัฒนาการศึกษาท;องถิ่น หรือโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู;สูงอายุ ผู;พิการ ผู;ด;อยโอกาส เด็กกําพร;าหรือผู;เจ็บปCวยเรื้อรังใน
ท;องถิ่น (ผนวก 4)
4.1.2.2 โครงการที่จัดทําจะต;องไมมีลักษณะเปQนการทองเที่ยว
ศึกษาดูงานหรือการแจกวัสดุสิ่งของ
4.2 โครงการที่จะนําเงินสะสมไปใช;จะต;องเปQนไปเพื่อประโยชนและ
สนองตอบความต;องการของประชาชนอยางแท;จริง ทั้งนี้ ขอให;นําข;อมูลป9ญหา และ
ความต;องการพื้นฐานของประชาชนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท;องถิ่น ( ด;าน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficency PLAN :LSEP) มาประกอบการพิจารณา
จัดทําโครงการด;วย
5. รายงานผลการใช;จายเงินสะสม
ให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่นรายงานผลการใช;จายเงินสะสม ตามข;อ
4.1.1.2 และ 4.1.1.2 และให;จังหวัดรวบรวมสงกรมสงเสริมการปกครองท;องถิ่นตาม
แบบที่กําหนด
(ผนวก 5)
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ตัวอยางโครงการตามมาตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สังคม และเศรษฐกิจภายใน
ทองถิ่น
ตัวอยางโครงการพัฒนาโครงสร;างพื้นฐาน
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรการ Matching Fund
ชีวิตของประชาชน
1.โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1..การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้น
- กอสร;างถนน
พื้นฐาน
- กอสร;างระบบระบายน้ํา
(ทั้งในสวนของอาคารที่ทําการ อปท./
- กอสร;างสวนสาธารณะ
อาคาร สถานที่ ที่ใหบริการสาธารณะแก
- กอสร;างสนามกีฬา
ประชราชน เชน สถานีขนสง) เชน
2.โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคม
(1) ทางลาด
- การซอมแซมระบบการขนสง ทาเรือ ศาลาที่
(2) ห;องน้ํา
พัก
(3) ป=ายสัญลักษณ
ผูโ; ดยสาร
(4) ที่จอดรถ
- การติดตั้งไฟฟ=าแสงสวาง
2. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การกอสร;างจุดพักรถ
ผูสูงอายุ เชน
3. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค
- จัดให;มีศูนยบริการผู;สูงอายุ สนับสนุน
และน้ําเพื่อการเกษตร
ให;ผู;สูงอายุได;รับบริการขั้นพ;นฐานด;าน
- สร;าง/ซอมระบบประปา
สังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
- ถังน้ํากลางประจําหมูบ;าน
- สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมผู;สูงอายุ
-ทําฝายน้ําลด
เชน โรงเรียนผู;สูงอายุ ชมรมผู;สูงอายุ
- ขุดเจาะบอบาดาล
เปQนต;น
- ขุดลอกห;วยหนองคลองบึง
4. สนับสนุนการทองเที่ยวในเขต อปท.
3. การสงเสริมการฝEกอาชีพใหแก
- กอสร;างห;องน้ํา/ห;องสุขา
ผู;ด;อยโอกาส/เด็กกําพร;า ผู;สูงอายุ/ผู;พิการ
- กอสร;างถนนไปแหลงทองเที่ยว
เชน หมอนวด คนพิการ งานหัตถกรรม
5.การสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา การทําดอกไม;ประดิษฐ เปQนต;น
เศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการพัฒนาสงเสริมการศึกษาใหแก

- โครงการศูนยการเรียนรูsเพื่อชุมชุน
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ
- กอสร;าง/ปรับปรุงอาคารร;านค;าชุมชน
- ตลาดชุมชน
6. โครงการกอสรางหรือซอมแซมโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่องค<กรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับการถายโอนจากสวนราชการ
- ถนน,สะพาน,อางเก็บน้ําขนาดเล็ก
- สถานีสูบน้ําด;วยไฟฟ=า

ประชาชนในทองถิ่น เชน การอบรมให
ความรูดานภาตางประเทศกับประชาชนที่
อยูในพื้นที่แหงทองเที่ยว/พื้นที่ชายแกน
การอบรมใหความรูดานประกอบอาชีพ
เปIนตน
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เปIนอยูของผูปJวยเรื่อรัง เชน อรบรม ให
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผูปJวย
และบุคคลในครอบครัว เปIนตน

-8ขอเสนอการจัดงบประมาณสมทบบาทของรัฐบาท (Matching Fund)
ประเภท/ขนาดของ อปท.

องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
องคการบริหารสวนตําบลขนาด
ใหญ
องคการบริหารสวนตําบลขนาด
กลาง
องคการบริหารสวนตําบลขนาด
เล็ก
รวม
นายสาธิต แก;วรากมุข
เทศบาลตําบล
(เลขานุการสภาฯ)

จํานวน
อปท.
(แหง)

งบประมาณที่ต;อง
สมทบในวงเงินไม
เกิน(ล;านบาท)

36
30
178
2,233
35

งบประมาณสมทบ
อปท.แตละประเพท
ในวงเงินไมเกิน(ล;าน
บาท)
5
3.50
3.50
1.50
1.50

177

1.50

265.50

5,122

1

5,122

7,851

380
105
623
3,349.50
52.50

9,597.50

- ขอให;ผู;อํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสมของ
บ;านเหลา ณ ป9จจุบัน

นางบุหลัน ประมูล
เทศบาล
(ผู;อํานวยการกองคลัง)
คงเหลือ

- เรียนประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

และผู;เข;ารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงยอดเงินสะสมที่นําไปใช;ได;

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดังนี้
1.ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559
(ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
7,019,904.28
คาใช;จายด;านบุคลากร ประมาณ 3 เดือน
3,354,885.00
คาใช;จายเบี้ยยังชีพผู;สูงอายุ
1,388,700.00
คาใช;จายเบี้ยยังชีพผู;พิการ
333,600.00
คาใช;จายเบี้ยยังชีพผู;ปCวยเอดส
21,000.00
12,118,089.28
ยอดผลตางจากการชําระหนี้ระหวางทรัพยสินเกิดจากเงินกู;และเจ;าหนี้
หัก สํารองจายกรณีสาธารณภัย (ร;อยละ 10)
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได
11,412,094.89

24,798,194.71

12,680,105.43
1,268,010.54

-91. พิสูจน<ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559
37,130,821.39
(ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน)
บวก รายได;จากรัฐบาลค;างรับ
17,800.00
หัก บัญชีรายจายค;างจาย
3,144,632.00
(รวมเงินอุดหนุนที่ได;โอนเข;าบัญชีเงินฝากขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น)
บัญชีเงินรับฝากตาง ๆ
597,319.35
บัญชีเงินทุนสํารองเงินสะสม
15,628,379.61
คาใช;จายด;านบุคลากร ประมาณ 3 เดือน
3,354,885.00
คาใช;จายเบี้ยยังชีพผู;สูงอายุ
1,388,700.00

คาใช;จายเบี้ยยังชีพผู;พิการ
คาใช;จายเบี้ยยังชีพผู;ปCวยเอดส
สํารองจายกรณีสาธารณภัย (ร;อยละ 10)
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได
11,412,094.89

333,600.00
21,000.00
1,268,010.54

หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะตองมียอดเทากัน
หมายเหตุ เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559
หัก จายเงินทุนสํารองเงินสะสม
เงินทุนสํารองเงินสะสมที่อนุมัติแล;วแตยังไมได;ดําเนินการ
คงเหลือเงินทุนสํารองเงินสะสม
นายสาธิต แก;วรากมุข

25,736,526.50

15,628,379.61
15,628,379.61

- ยอดเงินสะสมที่นําไปใช;ได; ณ ป9จจุบัน 11,412,094,.89

(เลขานุการสภาฯ)

บาท

เพียงพอสําหรับใช;จายในกิจการเทศบาล

นายประเสริฐ นันตะรัตน
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะสอบถามหลักเกณฑการใช;จายเงินสะสม
ขององคกร(ประธานสภาฯ)
ปกครองสวนท;องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร;างพื้น เศรษฐกิจและ
สังคมภายในท;องถิ่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
ที่ประชุมสภา

- ไมมี

3.2 ขออนุมัติใชจายเงินสะสมในการดําเนินโครงการกอสรางเพื่อแกไข
ปYญหา
ความเดือดรอนของราษฎร
นายประเสริฐ นันตะรัตน
อนุมัติใช; (ประธานสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

- เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดข;อกฎหมายและระเบียบ ในการขอ
จายเงินสะสมเพื่อแก;ไขป9ญหาความเดือดร;อนของประชาชน

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู;เข;ารวมประชุมทุกทาน
ขอชี้แจง
รายละเอียดข;อกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
-10ขอกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด;วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและ
การตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก;ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข;อ
89 องคกรปกครองสวนท;องถิ่น อาจใช;จายเงินสะสมได;โดย ได;รับอนุมัติจากสภาท;องถิ่นภายใต;เงื่อนไขดังนี้
(1) ให;กระทําได;เฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหน;าที่ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด;านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปQนการเพิ่มพูนรายได;ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นหรือ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร;อนของประชาชน ทั้งนี้ต;องเปQนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท;องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
2.. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3161
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เรื่อง ซักซ;อมความเข;าใจเกี่ยวกับการใช;จายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น
โดยการใช;จายเงินสะสม ดังตอไปนี้
(1) องคกรปกครองสวนท;องถิ่น อาจใช;จายเงินสะสมได; โดยได;รับอนุมัติจากสภา
ท;องถิ่น ทั้งนี้ให;ระบุวัตถุประสงคในการใช;จายเงินให;ชัดเจนและให;คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและท;องถิ่นที่
จะได;รับเปQนสําคัญ
((2) ให;กระทําได;เฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหน;าที่ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น
และเปQนกิจการที่ประชาชนได;รับประโยชนโดยตรง หากไมทําจะไมสามารถแก;ไขป9ญหาความเดือดร;อนของ
ประชาชนได; หรือท;องถิ่นอาจขาด โอกาสที่จะได;รับการพัฒนา
(3) เปQนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการ
ที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร;อนของประชาชน หรือเปQนการเพิ่มพูนรายได;ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นซึ่ง
หากเปQน โครงการเพื่อการลงทุน เชน คากอสร;างอาคาร หรือซื้อที่ดินหรือโครงการที่ใช;วงเงินงบประมาณที่มีมูลคา
สูง ให;พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
-กรณีที่องคกรปกครองสวนท;องถิ่นได;ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจายมาตั้งจายไว;
แล;ว แตงบประมาณมีไมเพียงพอก็อาจใช;จายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได; หากองคกรปกครอง
สวนท;องถิ่นพิจารณาเห็นวาเปQนโครงการที่มีความจําเปQนเรงดวนในการบําบัดความเดือดร;อนของประชาชนหรือ
การบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่และไมอาจรอจัดทําเปQนงบประมาณรายจายประจําปPในปPตอไปได;
ก็อาจใช;จายเงินสะสมได; โดยจะต;องเปQนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นและองคกร
ปกครองสวนท;องถิ่น มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให;เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังใน
ระยะยาว
(4) ให;จัดทําประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช;จายจากเงินสะสม โดยระบุให;ชัดเจนวา
สถานที่ดําเนินการที่ใด วงเงินที่จะใช;เทาใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเชนเดียวกับการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปP และชี้แจงเหตุผลความจําเปQนที่ไมอาจจัดทํางบประมาณรายจายประจําปPได; เพื่อเปQน
ข;อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท;องถิ่น และเพื่อให;สามารถตรวจสอบได;
(1) ให;กระทําได;เฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหน;าที่ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด;านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปQนการเพิ่มพูนรายได;ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นหรือ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร;อนของประชาชน ทั้งนี้ต;องเปQนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท;องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑการใช;จายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร;างพื้นฐาน
เศรษฐกิจและสังคมภายในท;องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2๕๕๙

-11เรื่องเดิม
ตามที่ ผู;นําชุมชนทั้ง ๕ หมูบ;านในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบ;านเหลา ได;มีหนังสือพร;อมรายชื่อ
ประชาคมจากการประชุมประจําเดือนของแตละหมูบ;าน เพื่อขอให;เทศบาลตําบลบ;านเหลา ได;ดําเนินการแก;ไข
ป9ญหาในด;านการพัฒนาโครงสร;างด;านพื้นฐาน ซึ่งเปQนป9ญหาที่เรื้อรังมาเปQนเวลานานโดยเฉพาะถนนเส;นทางสัญจร
บริเวณที่คับแคบทําให;ประชาชนได;รับความเดือดร;อน ไมได;รับความสะดวกในการคมนาคมที่รวดเร็วและทําให;เกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง และป9ญหาที่เกิดจากน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน นั้น
ขอเท็จจริง
จากการออกพื้นที่สํารวจเบื้องต;นของกองชาง พร;อมด;วยคณะผู;บริหารและผู;นําในชุมชน ทั้ง ๕
หมูบ;านในพื้นที่เทศบาลตําบลบ;านเหลา จึงได;ข;อสรุปในการจัดทําโครงการเพื่อที่จะแก;ไขป9ญหาในด;านการพัฒนา
โครงสร;างด;านพื้นฐานของแตละหมูบ;าน ดังนี้
บานทุงกอ หมูที่ ๔ ตําบลทุงกอ
๑. โครงการซอมแซมถนน คสล. (บ;านอ.ฉกรรจ) ขนาดกว;าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมน;อยกวา 40 ตารางเมตร และขยายผิวจราจรพื้นที่ไมน;อยกวา 22.50 เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ;านเหลากําหนด งบประมาณ 50,600.- บาท
๒. โครงการกอสร;างรางระบายน้ํารูปตัวยู (สามแยกบ;านนายก;อน จันกิติ – ซอย ๘) รางระบาย
น้ํากว;าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด พร;อม
ป=ายประจําโครงการ งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการกอสร;างถนน คสล. กว;าง ๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขยายผิว
จราจร พื้นที่ไมน;อยกวา ๑๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด ซอย ๙ บ;านทุงกอ หมูที่ ๔
ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๗๖,๕๐๐.- บาท
รวมงบประมาณ ๓๙๖,๑๐๐.- บาท
บานเหลา หมูที่ ๖ ตําบลทุงกอ
๑. โครงการกอสร;างถนน คสล. (ข;างลําน้ําแมสัก-รองโจ;) ขนาดกว;าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมน;อยกวา ๘๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด พร;อมป=าย
ประจําโครงการ งบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการเทฝาป€ด คสล. รางระบายน้ํารูปตัววี (หน;าลานหอประชุมหมูบ;าน) ขนาดกว;าง ๑.๕๐
เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมน;อยกวา ๙ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลา
กําหนด งบประมาณ ๘,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการกอสร;างฝาป€ดรางระบายน้ํารูปตัววี (หน;าบ;านนางคําปา ยอดป9ญญา-บ;านนายชาตรี
ตาขันแก;ว) ขนาดกว;าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และขยายผิวจราจรพื้นที่ไมน;อยกวา
๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด พร;อมป=ายประจําโครงการ งบประมาณ ๒๐๖,๐๐๐.บาท
๔. โครงการขยายผิวจราจร คสล. กว;าง ๐.๕๐-๑.๒๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไมน;อยกวา ๖๒ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด สะพานสามแยกหน;าวัดศรีดอย
เรือง บ;านเหลา หมูที่ ๖ ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.- บาท

๕. โครงการกอสร;างราวกันตก ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด หน;า
บ;าน
นางบัวไหล-สามแยกข;างหอประชุม บ;านเหลา หมูที่ ๖ ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย พร;อม
ป=ายประจําโครงการงบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณ 996,๐๐๐.- บาท
-12บานเหลาเจริญราษฎร< หมูที่ ๑๑ ตําบลทุงกอ
๑. โครงการขยายผิวถนน คสล. ซอย ๗ (ข;างบ;านนางฟองจันทร ทันยะ) จํานวน ๒ จุด พื้นที่ไม
น;อยกวา ๑๓.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.บาท
๒. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต คสล. ซอย ๘ (ตรงข;ามบ;านนายพลกฤษ บุญแจ;ง) พื้นที่ไม
น; อ ยกวา ๒๗.๕๐ พร; อ มบอพั ก และวางทอ คสล. ๐.๘๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตํ า บลบ; า นเหลากํ า หนด
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท
3. โครงการกอสร;างราวกันตก ยาว ๒๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลกําหนด หน;า
บ;าน
นายบัวสอน สามแยกบ;านนายทองคํา บ;านเหลา หมูที่ 11 ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย
พร;อมป=ายประจําโครงการงบประมาณ ๔๕๔,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณ 524,๐๐๐.- บาท
บานเหลาเจริญเมือง หมูที่ ๑๒ ตําบลทุงกอ
๑. โครงการขยายผิวจราจร คสล. (หน;าวัดปCาบ;านเหลา-ฌาปนสถานวัดปCาบ;านเหลา) กว;าง ๒
เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมน;อยกวา ๖๑๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;าน
เหลากําหนด พร;อมป=ายประจําโครงการ งบประมาณ ๓๐๙,๘๐๐.- บาท
๒. กอสร;างขยายทางเท;า ๒ ข;างทาง กว;าง ๑.๕๐-๒.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๕ เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด บริเวณทอลอดเหลี่ยมข;างบ;านนายอินจันทร วันดี หมูที่ ๑๒ บ;านเหลาเจริญเมือง
ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๔๒,๕๐๐.- บาท
๓. ขยายผิวจราจร คสล. กว;าง ๐.๕๐-๗ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม
น;อยกวา ๗๒๗ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด หน;าวัดปCาบ;านเหลา-ถนนทางขึ้นฌาปน
สถานบ;านแมเผื่อ หมูที่ ๑๒ บ;านเหลาเจริญเมือง ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย พร;อมป=าย
ประจําโครงการ งบประมาณ ๓๕๐,๙๐๐.- บาท
รวมงบประมาณ ๗๐๓,๒๐๐.- บาท
บานแมเผื่อ หมูที่ ๔ ตําบลดงมหาวัน
๑. โครงการขยายผิวถนน คสล. ตอจากโครงการเดิม (หน;าบ;านนายขัน นัยติ๊บ-หน;าบ;านนายคํา
ป9น ใจวงค) พื้นที่ไมน;อยกวา ๒๙๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด พร;อม
ป=ายประจําโครงการ งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการวางทอ คสล. ขนาดเส;นผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๒๐๐ เมตร พร;อมบอพัก
ขนาด ๑x๑ เมตร จํานวน ๑๗ บอ ตามแบบเทศบาลตําบลบ;า นเหลากําหนด พร;อมป=ายประจําโครงการ
งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.- บาท

รวมงบประมาณ ๖๑๕,๐๐๐.- บาท
รวมเงินงบประมาณที่ใชทั้งหมด ๓,๒๓๔,๓๐๐.- บาท

-13โดยจะขอใช;งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด;วยการ
รับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก;ไขเพิ่มเติม
ในการนี้ เทศบาลตําบลบ;านเหลา ไมได;ตั้งงบประมาณไว; จึงมีความจําเปQนต;องใช;จายเงินสะสม
ถึงป9จจุบัน เทศบาลตําบลบ;านเหลา มียอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช;จายได; ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
เงินสะสมเทศบาลตําบลบ;านเหลา
ขออนุมัติใช;จายเงินสะสม

จํานวน
จํานวน

11,412,094.89.- บาท
3,234,300.00
บาท

คงเหลือยอดเงินสะสม

จํานวน

8 , 1 7 7 ,794. 8 9 บ า ท

จึงเสนอสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลาพิจารณาให;ความเห็นชอบ
นายสาธิต แก;วรากมุข
- ตามที่ผู;นําชุมชนทั้ง 5 หมูบ;าน ในพื้นที่เทศบาลตําบลบ;านเหลา และจากการ
ออกพื้นที่
(เลขานุการสภาฯ)
สํารวจของกองชาง จึงได;สรุปโครงการเพื่อที่จะแก;ไขป9ญหาความเดือดร;อน
ประชาชน
และจะใช;เงินสะสมของเทศบาลตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร;างพื้นฐาน
เศรษฐกิจและสังคมภายในท;องถิ่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
จะได;รวบรวมเอกสารทั้งหมด
สงภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
นายประเสริฐ นันตะรัตน - ขอให;ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติใช;จายเงินสะสมเพื่อบรรเทาป9ญหาความ
(ประธานสภาฯ)
เดือดร;อนของประชาชนในเขตเทศบาล จะได;กอหนี้ผูกพันให;ทันภายในเดือน
มีนาคม
2560

นายประเสริฐ นันตะรัตน - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุมสภาฯ

-

ไมมี

นายประเสริฐ นันตะรัตน - ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมัติใช;จายเงินสะสมเพื่อบรรเทา
ป9ญหา
(ประธานสภาฯ)
ความเดือดร;อนของประชาชนในเขตเทศบาล
ที่ประชุมสภาเทศบาล
ความ

- ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบอนุมัติใช;จายเงินสะสมเพื่อบรรเทาป9ญหา
เดือดร;อนของประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้
-เห็นชอบ
จํานวน 11 เสียง
-ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
-ไมออกเสียง จํานวน - เสียง
- สรุป ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา มีมติเห็นชอบเปQนเอกฉันทอนุมัติ
จาย
เงินสะสมเพื่อบรรเทาป9ญหาความเดือดร;อนของประชาชนในเขตเทศบาล

-14-

เนื้อสัตว<
นายประเสริฐ นันตะรัตน
นายกเทศมนตรี
(ประธานสภาฯ)
ท;องถิ่น

3.3 ญัตติรางเทศเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆาสัตว<และจําหนาย
พ.ศ. ....วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
- ด;วยมีผู;เสนอญัตติ จํานวน ๑ ราย คือ นายทองคํา ยาปะโลหิต ตําแหนง
ตําบลบ;านเหลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด;วยข;อบังคับการประชุมสภา
พ.ศ. 2547

ข;อ 45 ญัตติรางเทศบัญญัติที่ประชุมสภาท;องถิ่นต;องพิจารณาเปQนสามวาระ
แตที่ ประชุมสภาท;องถิ่น จะอนุมัติให;พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได;ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผู;บริหารท;องถิ่นหรือสมาชิกสภาท;องถิ่นจํานวนไมน;อยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผู;ที่อยูในที่ประชุมจะเปQนผู;เสนอก็
ได; เมื่อที่ประชุมสภาท;องถิ่นอนุมัติให;พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล;ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให;ที่ประชุมสภา
ท;องถิ่นเปQนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให;ประธานที่ประชุมเปQนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได; และในการพิจารณาวาระที่สอง
ให;กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว;ไมน;อยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาท;องถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติงบประมาณนั้น

ข;อ 47 ในการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให;ที่ประชุมสภาท;องถิ่นปรึกษาในหลักการแหง
รางเทศบัญญัติและลงมติวา จะรับหลักการแหง รางเทศบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาท;องถิ่นประสงคจะ
อภิปราย ห;ามไมให;ลงมติกอนที่สมาชิกสภาท;องถิ่นได;อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล;ว
เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท;องถิ่นจะให;คณะกรรมการสภาท;องถิ่น
พิจารณากอนรับหลักการ ก็ได;
ข;อ 49 ญัตติรางเทศบัญญัติที่สภาท;องถิ่นลงมติรับหลักการแล;ว ถ;าจะต;องสงให;คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให;ประธานสภาท;องถิ่นสงรางเทศบัญญัตินั้นไปให;คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด
และที่ประชุมสภาท;องถิ่นจะต;องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติด;วย
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท;องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู;บริหารท;องถิ่น หรือสมาชิกสภา
ท;องถิ่นผู;ใดเห็นควรจะแก;ไขเพิ่มเติมรางเทศบัญญัติก็ให;เสนอคําแปรญัตติลวงหน;าเปQนหนังสือ โดยให;แปรญัตติ
เปQนรายข;อและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท;องถิ่นเปQนผู;แปรญัตติจะต;องมี
สมาชิกสภาท;องถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
การเสนอคําแปรญัตติให;อนุโลมใช;ตามแบบท;ายระเบียบนี้
ในการพิจารณารางเทศบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู;แปรญัตติอาจเสนอคํา
แปรญัตติด;วยวาจาได;
ข;อ 51 ในการพิจารณารางเทศบัญญัติวาระที่สอง ให;ปรึกษาเรียงตามลําดับข;อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก;ไขเทานั้น เว;นแตที่ประชุมสภาท;องถิ่นจะได;ลงมติเปQนอยางอื่น ถ;าที่ประชุมสภา
ท;องถิ่นลงมติเห็นด;วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด;วยกับการแก;ไขในข;อใดแล;ว ไมให;เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ;าข;อความในข;อใดที่ได;มีมติไปแล;วขัดแย;งกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภาท;องถิ่นจะลงมติ
ให;สงป9ญหานั้นไปให;คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแย;งหรือบกพรองก็ได; โดยไมให;มีการแปร
ญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงป9ญหาไปให;คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแล;ว การ
พิจารณาเฉพาะข;อนั้น ๆ เปQนอันระงับไว;กอน แตถ;าไมเปQนการขัดข;องที่จะพิจารณาข;ออื่น ๆ ตอไป สภาท;องถิ่น
อาจลงมติให;พิจารณาจนจบรางเทศบัญญัติก็ได;
-15ถ;าข;อขัดแย;งหรือข;อบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท;องถิ่นจะลง
มติให;ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได;
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได;ยื่นรายงานการพิจารณาข;อที่ได;ระงับไว;นั้นตามวรรคสามแล;วให;
ประธานสภาท;องถิ่นสงรายงานนั้นให;แกสมาชิกสภาท;องถิ่นไมน;อยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุมเว;นแตกรณี
ต;องพิจารณาเปQนการดวน
ในการประชุมตอวาระที่สอง ให;ที่ประชุมสภาท;องถิ่นลงมติเฉพาะข;อที่ได;ระงับไว;เทานั้น
ข;อ 52 การพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เว;นแตที่ประชุมสภาท;องถิ่นจะให;
ลงมติได;มีการอภิปราย ถ;ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให;ที่ประชุมสภาท;องถิ่นลงมติวาจะให;ตราเปQนเทศบัญญัติหรือไม
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

มาตรา 60 เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแย;งตอบทกฎหมายในกรณีดังตอไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให;เปQนไปตามหน;าที่ของเทศบาลที่กําหนดไว;ในพระราชบัญญัตินี้
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให;เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให;มีอํานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้นจะกําหนดโทษปรับผู;ละเมิดเทศบัญญัติไว;ด;วยก็ได;แตห;ามมิให;กําหนดเกินกวา
หนึ่งพันบาท
มาตรา 61 ทวิ รางเทศบัญญัติจะเสนอได;ก็แตโดย
(1) นายกเทศมนตรี
(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(3) ราษฎรผู;มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาด;วยการเข;าชื่อเสนอข;อบัญญัติท;องถิ่น
ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเปQนผู;เสนอรางเทศบัญญัติต;องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรอง
ไมน;อยกวาสองคน
รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได;ตอเมื่อมีคํารับรองของ
นายกเทศมนตรี
มาตรา 61 ตรี รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางเทศพาณิชย หรือรางเทศบัญญัติวา
ด;วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ (4)การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสิน การจ;าง และการพัสดุ
ในกรณีเปQนที่สงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปQนรางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต;องมีคํารับรองของ
นายกเทศมนตรี ให;ประธานสภาเทศบาลเปQนผู;วินิจฉัย
มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลได;มีมติเห็นชอบด;วยกับรางเทศบัญญัติใดในกรณี
เทศบาลตําบล ให;ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอ เพื่อสงไปยังผู;วาราชการจังหวัด
พิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให;ประธานสภาเทศบาลสงไปยังผู;วาราชการจังหวัดพิจารณา
ผู;วาราชการจังหวัดต;องพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให;เสร็จและสงคืนประธานสภาเทศบาล
ภายในสิบห;าวันนับแตวันที่ได;รับรางเทศบัญญัตินั้น ถ;าผู;วาราชการจังหวัดไมพิจารณาให;แล;วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให;ถือวาผู;วาราชการจังหวัดเห็นชอบด;วยกับรางเทศบัญญัติดังกลาว
ในกรณีที่ผู;วาราชการจังหวัดเห็นชอบด;วยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให;สงนายกเทศมนตรีลงนาม
ใช;บังคับเปQนเทศบัญญัติตอไป แตถ;าผู;วาราชการจังหวัดไมเห็นชอบด;วยให;สงรางเทศบัญญัตินั้นพร;อมด;วยเหตุผล
คืนไปยังสภาเทศบาล และให;สภาเทศบาลพิจารณาใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได;รับรางเทศบัญญัติคืนมา ถ;า
สภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมด;วยคะแนนเสียงไมน;อยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาล
เทาที่มีอยูให;ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นให;นายกเทศมนตรีลงนามใช;บังคับเปQนเทศบัญญัติ และแจ;ง
ให;ผู;วาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถ;าสภาเทศบาลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได;รับรางเทศบัญญัติคืน
จากผู;วาราชการจังหวัด หรือยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมด;วยคะแนนเสียงน;อยกวาสองในสามของสมาชิกสภา
เทศบาลเทาที่มีอยู ให;รางเทศบัญญัตินั้นเปQนอันตกไป
-16นายทองคํา ยาปะโลหิต
ชี้แจง
(นายกเทศมนตรีฯ)
ควบคุม

- การชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติ มอบหมายให;ผู;อํานวยการกองสาธารณสุข
ข;อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข;องกับการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การ

การฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว
พ.จ.อ..อัฐพงษ อําไพพิศ
- ตามที่เทศบาลตําบลบ;านเหลา ได;ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการ
(หน.ฝCายบริหารงานฯ)
ฆาสัตว เลขที่ PC ๕ ๔๐ ๐๕ / พ.ศ. ๒๕๔๙ อนุญาต ณ วันที่ ๑๘ เดือน
ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งการดําเนินการบริการจัดการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆาสัตว
เทศบาลตําบลบ;านเหลา จึงต;องควบคุมรักษาความสะอาด
และความเปQนระเบียบ
เรียบร;อยของสัตวที่นํามาฆาในโรงฆาสัตวรวมทั้งการ
จัดและดําเนินการเกี่ยวกับการฆา
และจําหนายเนื้อสัตวที่ต;องควบคุมให;ถูก
สุขลักษณะให;เหมาะสม อีกทั้งป9จจุบันได;มี
การแพรระบาดของโรคระบาด
ชนิดสายพันธุใหมตางๆ เพิ่มขึ้นเปQนจํานวนมากซึ่งอาจ
สงผลกระทบและ
เปQนอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชนจําต;องมีมาตรการควบคุม
และ
กําจัดเพื่อมิให;เกิดโรคแพระระบาดในเขตท;องที่
การดําเนินการบริหารจัดการโรงพักสัตวและการฆาสัตวเทศบาลตําบล
บ;านเหลา
ป9 จ จุ บั น ยั ง มี ป9 ญ หาเกิ ด ขึ้ น สํ า หรั บ แนวทางแก; ไ ขป9 ญ หา
นอกเหนือจากการบังคับใช;
พระราชบั ญ ญั ติ แ ละกฎกระทรวง ที่
เกี่ยวข;องแล;ว ก็ยังใช;มติที่ประชุมรวมกันระหวาง
เทศบาลตํ า บลบ; า นเหลา
กับผู;ประกอบการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวในพื้นที่
ตลอดจน
เจ;าหน;าที่ปศุสัตวอําเภอเพื่อทําให;ดําเนินงานโรงพักสัตว และการฆาสัตว
เทศบาลตําบลบ;านเหลาไปด;วยระดับหนึ่ง
ปลอดภัยจาก

เพื่อเปQนการป=องกัน การระงับโรคติดตอและเพื่อให;ประชาชนได;รับความ
การบริโภคเนื้อสัตว จึงอาศัยอํานาจ
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก;ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.

๒๕๕๒

กําหนดไว;ใน

-มาตรา ๕๐ (๔) ป=องกันและระงับโรคติดตอ
-มาตรา ๕๑ (๒) ให;มีโรงฆาสัตว
-มาตรา ๖๐ (๑) เพื่ อ ให; ป ฏิ บั ติ ก ารให; เ ปQ น ไปตามหน; า ที่ ข องเทศบาลที่
พระราชบัญญัตินี้
-มาตร ๖๑ ทวิ รางเทศบัญญัติจะเสนอได;ก็แตโดย (๑) นายกเทศมนตรี
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
3. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙
4. กฎกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดบังคับใช;จนถึงป9จจุบัน
เทศบาลตํา บลบ; านเหลา จึงเสนอรางเทศบัญ ญัติ เทศบาลตํ าบลบ; านเหลา

เรื่อง การ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ...... ตอสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา
ให;ความ
เห็นชอบตราเปQนเทศบัญญัติบังคับใช;ตอไป

-17รางหลักการและเหคุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเหลา
เรื่อง การควบคุมการฆาสัตว<และจําหนายเนื้อสัตว< พ.ศ………
******************************
หลักการ
เนื่องจากเทศบาลตําบลบ;านเหลามีการตั้งโรงฆาสัตวเพื่อใช;สําหรับฆาสัตวในโรงฆาสัตว จึงต;อง
ควบคุมรักษาความสะอาดและความเปQนระเบียบเรียบร;อยของสัตวที่นํามาฆาในโรงฆาสัตวของเทศบาลตําบลบ;าน
เหลารวมทั้งการจัดและดําเนินการเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวที่ต;องควบคุมให;ถูกสุขลักษณะให;
เหมาะสม อีกทั้งป9จจุบันได;มีการแพรระบาดของโรคระบาดชนิดสายพันธุใหมตางๆ เพิ่มขึ้นเปQนจํานวนมาก
ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณได;ประกาศกฎกระทรวง
ซึ่งอาจสงผลกระทบและเปQนอันตรายตอ
สุขอนามัยของประชาชนจําต;องมีมาตรการควบคุมและกําจัดเพื่อ มิให;เกิดโรคแพรระบาดในเขตท;องที่ โดยที่
จะต;องได;รับการตรวจสอบจากสัตวแพทยกอนมีการนําออกจําหนาย อันเปQนการคุ;มครองสวัสดิภาพของประชาชน
ในด;านสาธารณูปโภค และความปลอดภัยในด;านอาหาร จึงเปQนการสมควรให;มีเทศบัญญัติ วาด;วยการควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ..................
เหตุผล
โดยที่เปQนการสมควรกําหนดการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว เพื่อให;ประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลบ;านเหลาและพื้นที่ใกล;เคียงได;รับความปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสัตว อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๕๑ (๒) มาตรา ๖๐ (๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก;ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลบังคับใช;ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปQนต;นไป และ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข;อง จึงตราเทศบัญญัตินี้ไว;
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเหลา
เรื่อง การควบคุมการฆาสัตว<และจําหนายเนื้อสัตว< พ.ศ........
โดยที่เปQนการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ;านเหลา วาด;วยการควบคุม
การฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ................. จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๕๑ (๒) มาตรา
๖๐ (๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก;ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมี
ผลบังคับใช;ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปQนต;นไป และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข;องจึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ;านเหลาวาด;วยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตวเทศบาลตําบลบ;านเหลา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา และผู;วาราชการจังหวัด
เชียงรายไว;ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ;านเหลา เรื่อง การควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ................

-18ขอ ๒ ให;เทศบัญญัตินี้ใช;บังคับในเขตเทศบาลตําบลบ;านเหลา เมื่อได;ประกาศไว;อยางเป€ดเผยที่
สํานักงานเทศบาลตําบลบ;านเหลาแล;วเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข;อบังคับ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในสวนที่ได;ตราไว;แล;ว
หรือแย;งกับเทศบัญญัตินี้ให;ใช;เทศบัญญัตินี้แทน

ซึ่งขัด

ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ;าพนักงานท;องถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบ;านเหลา
“พนักงานเจ;าหน;าที่” หมายความวา ผู;ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลบ;านเหลาแตงตั้งให;มี
หน;าที่ในการตรวจสอบหลักฐานตางๆ ในการฆาสัตว
“พนั ก งานตรวจโรคสั ต ว” หมายความวา สั ต วแพทยประจํ า โรงฆาสั ต วหรื อ เจ; า
พนักงานท;องถิ่น แตงตั้งให;มีอํานาจตรวจโรคซึ่งมีในเนื้อสัตวหรือสัตว
“คณะกรรมการ” คณะทํ างานหรื อคณะกรรมการควบคุ มการฆาสั ตวและจํ าหนาย
เนื้อสัตว จังหวัดเชียงราย
“สัตว” หมายความวา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ไก เปQด
หาน และให;ความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุและเอ็มบริโอของสัตวเหลานี้ด;วย
“เนื้อสัตว” หมายความวา เนื้อสัตวหรือสวนอื่นของสัตวที่ตายแล;ว ซึ่งมิได;ปรุงแตงให;
เปQนอาหาร หรือมิได;ปรุงแตงเพื่อให;คงอยูไมเปˆ‰อยเนา ทั้งนี้ไมวาจะอยูรางสัตวนั้นหรือชําแหละแล;ว
“การประกอบกิจการฆาสัตว” หมายความวา การดําเนินการฆาสัตวในโรงฆาสัตวเพื่อ
การจําหนายเนื้อสัตว
“ซากสัตว” หมายความวา รางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแล;ว สิ่งใดๆ ที่ได;
จากสัตวที่มีชีวิตหรือสัตวที่ตายแล;ว และให;หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตวหรือ
สิ่งประดิษฐสําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตวตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตฆาสัตว ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆา
สัตว
“โรงพักสัตว” หมายความวา สถานที่พักสัตวหรือกักสัตวกอนทําการฆา
“โรงฆาสัตว” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดให;ทําการฆาสัตวตามเทศบัญญัตินี้
“โรคระบาดสัตว” หมายความวา โรครินเดอรเปสต โรคเรโมดาฟ€ตซีเมีย
โรค
แอนแทกซ โรคเซอรา โรคสารติก โรคมงคลอพิษ โรคปากและเท;าเปˆ‰อย โรคอหิวาตสุกร และโรคอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๕ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบ;านเหลาหยุดทําการฆาสัตวในวันพระและวันสําคัญดังนี้
(๑) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ;าอยูหัว ในวันที่ ๕ ธันวาคมของ
ทุกปP
(๒) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ;าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒
สิงหาคมของทุกปP
(๓) วันมาฆบูชา ของทุกปP
(๔) วันวิสาขบูชา ของทุกปP
(๕) วันอาสาฬหบูชา ของทุกปP
(๖) วันเข;าพรรษา ของทุกปP
(๗) วันออกพรรษา ของทุกปP
(๘) วันจักรี ของทุกปP

-19(๙) วันฉัตรมงคล ของทุกปP
(๑๐) วันพืชมงคล ของทุกปP
(๑๑) วันป€ยมหาราช ของทุกปP
และวันตามเจ;าพนักงานท;องถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๖ การหยุดฆาสัตว ตามข;อ ๕ นับตั้งแตงเวลา ๑๘.๐๐ ฯ ของกอนวันพระและวันสําคัญ
(วันโกน) จนถึง ๒๔.๐๐ น. ของวันหยุดทําการฆาสัตว (รวม ๓๐ ชั่วโมง)
ขอ ๗ ในกรณีที่มีการฆาสัต วเพื่ อบริ โภคในงานเลี้ ยงสั งสรรค งานประเพณี งานพิ ธีการ
ศาสนาหรืองานบุญตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจําหนาย และประสงคจะทําการฆาสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบ;าน
เหลา จะต;องปฏิบัติตามข;อกําหนดทุกประการ ยกเว;นกรณีที่มีเหตุสมควรเปQนพิเศษ
ขอ ๘ การอนุญาตฆาโค กระบือ และสุกร
ให;ผู;ขออนุญาตฆาโค กระบือ และสุกร ยื่นคําร;องขออนุญาตฆาสัตว (แบบ ฆจส.
๔, ในกรณี ที่เ ปQ น สั ต วพาหนะต; องแนบตั๋ ว พิ มพรู ป ประพรรณด; ว ย) ที่ งานสั ต วแพทย กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล;อม เทศบาลตําบลบ;านเหลา (เก็บคาอากรฆาสัตว และคาบริการโรงฆาสัตวตามประกาศเทศบาล) แล;ว
ให;นําสัตวที่ขออนุญาตฆา ไปถึงโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบ;านเหลากอนเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันนั้นเพื่อให;
เจ; าหน; าที่ ต ามคํ าสั่ งของเทศบาล ตรวจสอบตั ว สัต วให; ถูกต; องตรงตามตั๋ วพิ มพรู ป ประพรรณ เมื่ อถูกต; องทุ ก
ประการก็ให;ออกใบเสร็จรับเงินและแบบตอบรับแจ;งการฆา ดังนี้
๘.๑ แบบ ฆจส. ๕ แบบตอบรับการฆาและจําหนายเนื้อโค กรณีขออนุญาตฆาโค
๘.๒ แบบ ฆจส. ๖ แบบตอบรับการฆากระบือและจําหนายเนื้อกระบือ กรณีขอ
อนุญาตฆากระบือ
๘.๓ แบบ ฆจส. ๙ แบบตอบรับการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกร กรณีขออนุญาตฆา
สุกร
ขอ ๙ สัตวที่จะทําการฆา ต;องนําเข;าคอกพักสัตวของโรงฆาสัตว พร;อมด;วยแบบตอบรับแจ;ง
การฆาสัตวในวันนั้น เพื่อให;เจ;าหน;าที่สัตวแพทยตรวจโรคกอนฆา (รายงานตามแบบผลการตรวจโรคสัตวกอนฆา)
ตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สัตวที่มีตั๋วพิมพรูปพรรณนั้น มาพร;อมกับแบบตอบรับแจ;งการฆา
สัตวด;วย เจ;าหน;าที่โรงฆาสัตวถึงจะอนุญาตให;นําสัตวเข;าคอกพักสัตวได;
ขอ ๑๐ โค กระบือ และสุกร เมื่อนําเข;าคอกสัตว เจ;าของสัตวจะต;องหาเชือกผูกมัด จน
เปQนที่แนใจได;วาจะไมขาดหลุดไปทําร;ายสัตวตัวอื่น และเจ;าหน;าที่โรงฆาสัตวได;
ขอ ๑๑ สัตวตัวใดที่สัตวแพทยได;ตรวจโรคและมีเหตุสงสัยวาสัตวที่ได;รับอนุญาตให;ฆานั้น เปQน
โรคระบาดหรือเปQนโรคหรือมีลักษณะตามที่กําหนดไว;ในกฏกระทรวง ไมเหมาะสมที่จะใช;สัตวนั้นเปQนอาหาร
เจ; า หน; า ที่ โ รงฆาสั ต วมี อํ า นาจสั่ ง งดให; ฆ าสั ต ว และแยกสั ต วนั้ น ไว; ต รวจพิ สู จ นโรคได; ภ ายหลั ง พิ สู จ นแล; ว จะ
ดํา เนิน การอยางใดให; อยู ในดุล พิ นิจ ของสั ต วแพทย เพื่อให;เ ปQ นไปตามพระราชบั ญ ญัติ ควบคุ มการฆาสั ตวเพื่ อ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีผลบังคับใช;ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปQนต;นไปนั้น
ขอ ๑๒ โค กระบือ และสุกร เมื่อนําเข;าโรงฆาสัตว ห;ามนําออกจากโรงฆาสัตวนอกจาก
ได;รับอนุญาตจากเจ;าหน;าที่ของโรงฆาสัตว
ขอ ๑๓ การฆาโค กระบือ และสุกร จะฆาได;เฉพาะตัวที่ได;รับอนุญาตฆาสัตวจากเทศบาล
ตําบลบ;านเหลา และต;องฆาภายในวันและเวลาที่ระบุไว;ในแบบตอบรับแจ;งการฆาเทานั้นและห;านําออกจากโรงฆา
สัตวกอนผานการตรวจโรคของสัตวแพทย

-20ขอ ๑๔ เนื้อสัตวและซากสัตว ที่ฆาชําแหละเรียบร;อยแล;ว ให;ชําระล;างให;สะอาดและนําไป
วางเรียงไว;บนแทนภายในท;องตรวจโรค เพื่อรอการตรวจโรคจากสัตวแพทยตอไป เมื่อผานการตรวจโรคและได;
ประทับตราที่ซากสัตว (รายงานตามแบบการตรวจโรคเนื้อสัตวหลังฆา และสงแบบตอบรับแจ;งจากการฆาสัตวคืน
ให;เจ;าของสัตว จึงสามารถนําเนื้อสัตวและซากสัตวนั้นออกจาดโรงฆาสัตว
ขอ ๑๕ ในกรณีที่สัตวแพทยตรวจพบวาเนื้อสัตวของสัตวที่ฆาเปQนโรคและหรือมีลักษณะตามที่
กําหนดไว;ในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่ใช;เนื้อเชนนั้นเปQนอาหาร ให;เจ;าหน;าที่ของโรงฆาสัตวมีอํานายึดทําลาย
เนื้อสัตวนั้นเสียทั้งตัวหรือบางสวน หรือปรับปรุง แปรสภาพให;เปQนเนื้อสัตวที่ควรใช;เปQนอาหารเสียกอน ถึงสามารถ
นําออกไปจําหนายหรือประกอบเปQนอาหารได;ตามความเหมาะสม
ขอ ๑๖ กอนเวลา ๐๒.๐๐ น. ให;เ จ; า ของสัต วที่นํ า มาฆาในโรงฆาสั ต วกอนหน; านั้ น มา
ตรวจสอบจํานวนสัตวของตนภายในโรงฆาสัตว หากมีจํานวนไมถูกต;องให;แจ;งสัตวแพทยหรือเจ;าหน;าที่ผู;ควบคุม
อยูในโรงฆาสัตวกอนเวลา ๐๖.๐๐ น. เมื่อเกินเวลาดังกลาวทางโรงฆาสัตวจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้
ขอ ๑๗ ซากสัตวที่ฆาสัตวแล;ว ตรวจแล;วจะอนุญาตให;นําออกจากโรงฆาสัตวได; ในกรณีที่
พบวามีซากสัตวสูญหายขึ้นภายในโรงฆาสัตว ทางเจ;าหน;าที่โรงฆาสัตวจะต;องดําเนินการตรวจสอบให;ถูกต;อง
เสียกอนถึงให;นําออกได;
ขอ ๑๘ การผาน เข;า – ออก โรงฆาสัตว
(๑) ห;ามมิให;บุคคลใดๆ ที่ไมใชพนักงานของเทศบาลตําบลบ;านเหลา เจ;าหน;าที่ของ
โรงฆาสัตว และบุคคลที่ไมมีบัตรอนุญาตให;ผาน เข;า – ออก โรงฆาสัตวเข;าหรือออกโรงฆาสัตว
(๒) พนักงาน , ข;าราชการที่มีบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลตําบลบ;านเหลาเมื่อมีกิจ
ที่จะต;องเข;าไปภายในโรงฆาสัตวตามเวลาดังกลาว จะต;องแสดงบัตรประจําตัวตอผู;ดูแลของโรงฆาสัตวทุกๆ ครั้งที่
ผานเข;าออก
(๓) การขอมีบัตรประจําตัวผานเข;า – ออก โรงฆาสัตว สําหรับบุคคลภายนอกและ
เจ;าหน;าที่โรงฆาสัตว จะต;องยื่นขอตามแบบคําขอของเทศบาลตําบลบ;านเหลาตอผู;อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล;อม พร;อมแนบเอกสารดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข;าราชการ
๒. รูปถายหน;าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
๓. ใบรับรองแพทย
๔. คาธรรมเนียมการออกบัตร ๒๐ บาท
บัตรประจําตัวผาน เข;า – ออก โรงฆาสัตว สําหรับบุคคลภายนอกและ
เจ;าหน;าที่โรงฆาสัตว จะต;องได;รับอนุญาตจากเจ;าพนักงานท;องถิ่น
ขอ ๑๙ บุคคลที่ได;รับการพิจารณาให;เข;าไปในโรงฆาสัตว จะต;องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปQนผู;ที่ไมเปQนโรคติดตอ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
๒. เปQนผู;ที่มีความประพฤติเรียบร;อย
๓. เปQนผู;ที่ไมเคยมีการกระทําใดๆ อันเปQนการเสียหารหรือกระทําผิดตอ
ระเบียบข;อบงคับ เกี่ยวกับการฆาสัตวของเทศบาลตําบลบ;านเหลา มากอน
๔. บัตรประจํามีอายุใช;ได; ๔ ปP เมื่อบัตรประจําตัวหมดอายุและผู;นั้นมีความ
ประสงคจะเข;าไปโรงฆาสัตวอีก ให;ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวใหม ตามข;อ (๓) ทั้งนี้ให;รวมถึงกรณีที่บัตรหาย บัตร
ชํารุดด;วย
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(๑) ต;องมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปQนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร และบาดแผลติดเชื้อ หากปรากฏวาเปQนโรคดังกลาวให;ทําการรักษาให;หายถึงกลับเข;ามาทํางาน
(๒) ต;องได;รับการอบรมด;านสุขภาพเปQนประจําทุกปP หรือมีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหมทั้งในคนและสัตว
(๓) ต;องได;รับการตรวจสุขภาพอยางน;อยปPละ ๑ ครั้ง และต;องเก็บรักษาเอกสาร
ตรวจสุขภาพไว;เปQนหลักฐาน
(๔) ต;องทําความสะอาดรางกายให;อยูสภาพที่เหมาะสมและสวมเสื้อคลุมที่สะอาด
ไมสวมเครื่องประดับทุกประเภท เชน แหวน กําไร นาฬิกาข;อมือ เปQนต;น ในขณะปฏิบัติงาน
(๕) ล;างทําความสะอาดมือกอนเข;าอาคารผลิต ภายหลังออกจากห;องสุขาและ
ภายหลังจังต;องสิ่งปนเปˆ‹อนตางๆ
(๖) ไมบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไมสูบบุหรี่ ไมบ;วนน้ําลาย หรือกระทําการอยาง
อื่นที่คล;ายคลึงในระหวางปฏิบัติงาน
(๗) ต;องแตงกายมิดชิด เรียบร;อย สวมเน็ทคลุมผม สวมอุปกรณที่เทศบาลตําบลบ;าน
เหลาจัดให;กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง
ขอ ๒๑ ผูที่เข;าไปปฏิบัติงานภายในโรงฆาสัตวทุกคน จะต;องมีความประพฤติเรียบร;อยไม
ประพฤติตนหรือมีวาจาที่ก;าวร;าวผู;อื่นอันสาเหตุให;เกิดความไมสงบขึ้นภายในโรงฆาสัตว หากปรากฏวา ผู;ถือบัตร
ประจําตัว ผานเข;า – ออก โรงฆาสัตวคนใดมีความประพฤติไมเรียบร;อย มีกริยาก;าวร;าวตอผู;อื่นหรือตอเจ;าหน;าที่
ของโรงฆาสัตว หรือมีการกระทําให;ทรัพยสินของโรงฆาสัตวเสียหาย ให;ผู;อํานวยการ- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล;อม ยึดบัตรประจําตัวผาน เข;า – ออก โรงฆาสัตวของเทศบาลจากบุคคลนั้นและห;ามมิให;บุคคลผู;นั้นเข;า
โรงฆาสัตวอีกตอไป และรายงานให;เจ;าพนักงานท;องถิ่นทราบ
ขอ ๒๒ ผู;ใดประสงคจะจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเดอง หรือมิได;ถูกฆาตาม
เทศ
บัญญัตินี้ให;นําเนื้อของสัตวนั้นซึ่งอยูสภาพที่ยังมิได;ชําแหละไปให;พนักงานตรวจโรคสัตวตรวจหรือ ในกรณีมี
เหตุสมควรจะขอให;พนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตวนั้นก็ได; ทั้งนี้โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตวแล;ว เห็นวาเปQนเนื้อที่ควรใช;เปQนอาหารได;
ให;พนักงานเจ;าหน;าที่
หรือมอบอํานาจให;เจ;าพนักงานตรวจโรคสัตวประทับตรารับรองให;จําหนายเนื้อสัตว แล;วจึงจําหนายได;
ขอ ๒๓ ห;ามมิให;ผู;ใดจําหนายหรือมีไว;เพื่อจําหนายซึ่งเนื้อสัตวที่ถูกฆาโดยมิได;มีการ ขอ
อนุญาตฆาสัตว
ขอ ๒๔ ห; า มมิ ใ ห; ผู; ใ ดนํ า เนื้ อ สั ต วจากแหลงอื่ น ที่ มิ ไ ด; มี ก ารขออนุ ญ าตฆาสั ต วถู ก ต; อ งตาม
กฎหมายเข;ามาจําหนายในตลาดสด เขตเทศบาลตําบลบ;านเหลา
ขอ ๒๕ ในกรณีที่พบวามีการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวหรือลักลอบฆาสัตวเถื่อนให;คณะกรรมการ
ดําเนินการตามกฎหมายกับผู;กระทําผิด
ขอ ๒๖ ผู;ใดไมปฏิบัติตามหรือฝCาฝˆนข;อห;ามตามเทศบัญญัตินี้ โดยมีเหตุอันสมควรต;องระวัง
โทษตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอ ๒๗ อัตราคาธรรมเนียมการฆาสัตวในโรงฆาสัตวของเทศบาลตําบลบ;านเหลา
ให;เรียก
เก็บอัตราคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมโรงพักสัตวและการให;บริการโรงฆาสัตว ดังนี้
(๑) คาอากรการฆาสัตว<
(ก) โค
ตัวละ
๒๐ บาท
(ข) กระบือ
ตัวละ
๒๕ บาท
(ค) สุกรหรือนํากระจอกเทศ
ตัวละ
๑๕ บาท

-22(ง) สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา ๒๒.๕ กิโลกรัม
(จ) แพะหรือแกะ
(ฉ) ไก เป€ด หรือหาน
(ช) สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

๑๐ บาท
๑๐ บาท
๒๐ สตางค
๒๐ บาท

(๒) คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว<ของสัตว<ที่ตายโดยมิไดถูกฆาหรือฆานอกโรง
ฆาสัตว<
(ก) โค
(ข) กระบือ
(ค) สุกรหรือนกกระจอกเทศ
(ง) สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา ๒๒.๕ กิโลกรัม
(จ) แพะหรือแกะ
(ฉ) ไก เปQด หรือหาน
(ช) สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

๒๐
๒๕
๑๕
๑๐
๑๐
๒๐
๒๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
สตางค
บาท

ขอ ๒๘ ให;นายกเทศมนตรีตําบลบ;านเหลา เปQนผู;รักษาการให;เปQนไปตามเทศบัญญัตินี้และให;
มีอํานาจออกข;อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให;เปQนไปตามเทศบัญญัตินี้
นายประเสริฐ นันตะรัตน - ขอให;ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา พิจารณารับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติ(ประธานสภาฯ)
การควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .....
นายสาธิต แก;วรากมุข
วาระ
(เลขานุการสภาฯ)
3 วาระ

- การเสนอรางเทศบัญญัติ การพิจารณารางเทศบัญญัติจะต;องมีการพิจารณาสาม
วาระที่ 1 วาระรับหลักการ วาระที่ 2 วาระการตั้งกรรมการแปรญัตติ วาระที่
การเห็นชอบ ไมใชรางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน

นายประเสริฐ นันตะรัตน - ขอความเห็นจากที่ประชุมสภาเทศบาล วาจะอนุมัติให;พิจารณารางเทศบัญญัติ
การควบคุม(ประธานสภาฯ)
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.....สามวาระรวดเดียวหรือไม
ที่ประชุมสภา

- มีมติเห็นชอบให;พิจารณารางเทศบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว เปQนเอกฉันท

นายประเสริฐ นันตะรัตน
และการ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติการควบคุมการฆาสัตว
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ...... วาระที่ 1 อีกหรือไม

ที่ประชุมสภา

- ไมมี

ที่ประชุมสภา
การฆาสัตว(ประธานสภาฯ)

- ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติการควบคุม
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ........ ดังนี้
- เห็นชอบ
จํานวน 11 เสียง
- ไมเห็นชอบ จํานวน เสียง
- ไมออกเสียง จํานวน เสียง

-23นายประเสริฐ นันตะรัตน
- เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา มีมติเห็นชอบเปQนเอกฉันทรับหลักการ
รางเทศ(ประธานสภาฯ)
บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ...........
แล;วขอพักการการ
ประชุม 15 นาที เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ...... วาระที่ 2 ขัน้ แปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ
พักการประชุม เวลา 10.10 น.
เริ่มประชุมเวลา เวลา 10.25 น
นายประเสริฐ นันตะรัตน
ควบคุม
(ประธานสภาฯ)
สภาฯทานใด

- ตอไปเปQนการเปQนการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ;านเหลา เรื่อง การ

ที่ประชุม

- ไมมี

นายประเสริฐ นันตะรัตน
ทานเห็นชอบ(ประธานสภา)
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ......

- เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด ยื่นเสนอแปรญัตติ ถือวาสมาชิกสภาเทศบาลทุก
รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ;านเหลาเรือ่ ง การควบคุมและการ

การฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ...... วาระที่ 2 ขั้น แปรญัตติ มีสมาชิก
เสนอแปรญัตติหรือไม จะได;ขอมติที่ประชุมตอไป

เหลา เรื่อง
นายกเทศมนตรีตําบลบ;านเหลา เสนอ

และจะเข;าสูวาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ;าน
การควบคุมและจําหนายเนือ้ สัตว พ.ศ........ตามที่

นายประเสริฐ นันตะรัตน
ฆาสัตว(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา จะให;ตราเปQนเทศบัญญัติการควบคุม
และการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.........หรือไม

ที่ประชุมสภา
เหลาเรื่อง

- ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให;ตราเปQนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ;าน
การควบคุมการฆาสัตวละการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ........ ดังนี้
- เห็นชอบ
จํานวน 11 เสียง
- ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
- ไมออกเสียง จํานวน - เสียง

นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาฯ)

- สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา มีมติเห็นชอบเปQนเอกฉันทรับราง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ;านเหลา การควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ...........
..

นายสาธิต แก;วรากมุข
และ(เลขานุการสภาฯ)
วัน นั้นแต

- หลังจากที่สภาเทศบาล ได;ให;ความเห็นชอบตราเทศบัญญัติการควบคุมการฆาสัตว
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.......จะได;สงรางเทศบัญญัติไปให;อําเภอ ภายใน 7
วันที่สภาเทศบาล มีมติเห็นชอบ เพื่อพิจารณาตอไป

-24ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายสาธิต แก;วรากมุข
(เลขานุการฯ)

4.1 รายงานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป# (พ.ศ.2561-2564)
-การจัดทํารางแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลบ;านเหลา
ได;แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ;านเหลา โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ;านเหลา มีหน;าที่จัดทํา
รางแผนพัฒนาให;สอดคล;องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท;องถิ่น
กําหนด จัดทําราง ข;อกําหนด ขอบขาย และรายละเอียดของงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด;วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ.
2548 ข;อ 19 (1) และแก;ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
-การจั ด ทํ า รางแผนพั ฒ นาท; อ งถิ่ น สี่ ปP (พ.ศ.2561-2564) เพื่ อ ให; เ ปQ น ไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก; ไขเพิ่ มเติมถึ ง (ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ. 2546
มาตรา 50 (9)
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให;แกองคกรปกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด;วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท;องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ได;กําหนดให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่น มี
อํานาจและหน;าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท;องถิ่นนั้น
หมายถึงแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปPขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น โดยคณะกรรมการ
พัฒนาท;องถิ่นจัดประชุมประชาคมท;องถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข;อง
เพื่อแจ;งแนวทางพัฒนาท;องถิ่น รับทราบป9ญหา ความต;องการ ประเด็น การพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข;องตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติ ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP โดย
ให;นําข;อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และข;อมูลในแผนพัฒนาหมูบ;าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP
-กระทรวงมหาดไทย ให;ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด;วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก;ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และได;แจ;งหนังสือ แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP (พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น ตาม

หนังสือที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยให;ดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP ให;แล;วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559

-25-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด;วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท;องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลใช;บังคับ 29 กันยายน 2559
มีสาระสําคัญดังนี้
1. ให;แผนพัฒนาท;องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปP เพื่อให;สอดคล;องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
กําหนดให;มีระยะเวลาสี่ปP
2. การจัดทํา เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP ให;ผานกระบวนการ
ประชาคมท;องถิ่นเพื่อสร;างกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
3. ให; เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท;องถิ่นสี่ปP ให;แล;วเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปPงบประมาณถัดไป และองคการบริหาร
สวนจังหวัด ให;จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP ให;แล;วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายนกอนปPงบประมาณถัดไป เพื่อให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่นสามารถ
ประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว;ในแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปPของจังหวัดเพื่อนําไปจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปPของจังหวัดตอไป กรณีที่จะต;องขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่น ต;องมี
เหตุที่จําเปQนอยางแท;จริง และให;คํานึงถึงระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดด;วย
4. ให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่นใช;แผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปPเปQนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปP งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต
ละปPงบประมาณในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให;มีการปฏิบัติให;บรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว;ในแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP
5. แผนการดําเนินงานให;จัดทําให;แล;วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช;
งบประมาณรายจายประจําปP งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือได;รับแจ;งแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ต;องดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนท;องถิ่นใน
ปPงบประมาณนั้น
6. ให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท;องถิ่น
อยางน;อยปPละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให;การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท;องถิ่นสอดคล;องกับการใช;จายงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนท;องถิ่นเปQนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุ;มคา มีความโปรงใส และอยูภายใต;กรอบวินัย
การเงินและการคลังที่ดี
งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป
1. เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่น
สี่ปP (พ.ศ. 2561 – 2564) ให;แล;วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2559

-262. องคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP (พ.ศ. 2561 –
2564) ให;แล;วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2559
แนวทางการจัดทําและประสานพัฒนาทองถิ่นสี่ป# (พ.ศ. 2561 – 2564)
ให;องคการบริหารสวนจังหวัด และอําเภอ ตรวจสอบองคประกอบของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท;องถิ่นระดับจังหวัด และองคประกอบของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท;องถิ่นระดับอําเภอให;เปQนป9จจุบัน
ให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่น ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการ
พัฒนาท;องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่น และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท;องถิ่น ให;เปQนป9จจุบัน
การจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP องคกรปกครองสวนท;องถิ่นอาจใช;ข;อมูลจาก
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP ฉบับป9จจุบัน มา
ทบทวนและปรับใช;ในการจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP (พ.ศ. 2561 -2564)
โดยต;องดําเนินการให;เปQนไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด;วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP ให;จัดทํา
ประชาคมท;องถิ่น ในระดับตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบล และ
เทศบาลตําบล ระดับชุมชนเมืองสําหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสําหรับ
เทศบาลนคร และระดับจังหวัดสําหรับองคการบริหาร
สวน
จังหวัดทั้งนี้สําหรับเมืองพัทยาให;พิจารณาใช;รูปแบบของเทศบาลนคร
-การจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP (พ.ศ.2561-2564) แบงออกเปQน 5
สวนดังนี้
สวนที่ 1 ข;อมูลทั่วไปและข;อมูลพื้นฐานเทศบาลตําบลบ;านเหลา

1. ด;านกายภาพ
2. ด;านการเมือง/การปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพสังคม
5. ระบบบริการ
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. เศรษฐกิจพอเพียงท;องถิ่น(ด;านการเกษตรและแหลงน้ํา)
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
10. อื่นๆ

27สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท;องถิ่นตามแผนพัฒนาท;องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได;รับ และการเบิกจายงบประมาณ ใน
ปPงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
2.ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปPงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
3.สรุปป9ญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแก;ไข ปPงบประมาณ
พ.ศ.2557-2560
สวนที่ 3 ยุทธศาสตร<ขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น
3.การวิเคราะหเพื่อพัฒนาท;องถิ่น
สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปPไปสูการปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
2.บัญชีโครงการเพื่อพัฒนา จะมีแบบ ผ.01-ผ.08 ตามรายละเอียด ดังนี้
-แบบ ผ.01 เปQนรายละเอียดโครงการพัฒนา
-แบบ ผ.02 เปQนรายละเอียดเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท;องถิ่น
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

-แบบ ผ.03 เปQนรายละเอียดการประสานโครงการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
-แบบ ผ.04 เปQนรายละเอียดการประสานโครงการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
-แบบ ผ.05 เปQนรายละเอียดการประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
-แบบ ผ.06 เปQนรายละเอียดโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ท;องถิ่นโดยไมใช;งบประมาณ
-แบบ ผ.07 เปQนรายละเอียดบัญชีสรุปโครงการพัฒนา
-แบบ ผ.08 เปQนรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ
-ตามที่เทศบาลฯ ได;ดําเนินการจัดประชุมและประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP (พ.ศ.2561-2564) ของปPงบประมาณ
2560 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เพื่อให;รับทราบป9ญหา ความ
ต;องการและข;อมูลของประชาชนในพื้นที่ โดยกําหนดโครงการ/
กิจกรรม พร;อมทั้งเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ตาม
ความเห็นของประชาชน จัดทําแผนชุมชนของหมูบ;านและนํามาบรรจุ
ในแผนพัฒนาเทศบาลท;องถิ่นสี่ปP (พ.ศ. 2561-2564) โดยมี
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร เพื่อให;สอดคล;องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงราย และแผนพัฒนาอําเภอ รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ
ตามยุทธศาสตร ให;หัวหน;าฝCายอํานวยการ เปQนผู;ชี้แจงรายละเอียด

นางกันนิกา เมืองมูล
อํานวยการ)

-28- แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ;านเหลา มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งแตละยุทธศาสตรก็(หน.ฝCาย
มีแนวทางการพัฒนา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ยุทธศาสตร<ที่ 1 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย<
แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให;มีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 สร;างโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข;าถึงการบริการ
การศึกษาและแหลงเรียนรู;ที่มีความหลากหลาย นําไปสูสังคมแหงการเรียนรู;ตลอดชีวิต
1.3 พัฒนาองคความรู;บุคลากรด;านการศึกษาผู;สอนภาษาตางประเทศและความรู;
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ;าน พร;อมได;รับการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ
1.4 สนับสนุนการเรียนรู;คูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งสงเสริม
การศึกษาที่คํานึงถึง ภูมิป9ญญาท;องถิ่นและวัฒนธรรมตาง ๆ
1.5 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร สื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี ใน
การเรียนการสอนเป€ดโอกาสการเรียนรู;อยางกว;างขวางและทั่วถึง เพื่อรองรับการเข;าสู
ประชาคมอาเซียนจํานวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร
มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

โครงการ งบประมาณ
5,600,000.-บาท
โครงการ งบประมาณ
5,674,720.-บาท
โครงการ งบประมาณ
5,845,000.-บาท
โครงการ งบประมาณ
6,115,000.-บาท
รวม จํานวน 152 โครงการ
งบประมาณ
23,234,720.-บาท
ยุทธศาสตร<ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปIนสุข
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมงานด;านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตลอดจนที่พักอาศัยผู;ยากไร; เด็ก เยาวชน สตรี ผู;สูงอายุ คนพิการและผู;ด;อยโอกาส
สงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสร;าง เครือขาย ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม
2.2 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด;านการรักษาความสงบ เรียบร;อย
งานด; า นการป= องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย การรั กษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสิน ตลอดจนการป=องกันและแก;ไขป9ญหายาเสพติดในชุมชน
2.3 สงเสริมและสนับสนุน การบํารุงรักษาศาสนา การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมล;านนา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป9ญญาท;องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท;องถิ่น
2.4 สงเสริมและสนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ การสร;าง สวนสาธารณะ สวน
สุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ
…

ปP 2561 จํานวน 32
ปP 2562 จํานวน 34
ปP 2563 จํานวน 41
ปP 2564 จํานวน 45

-292.5สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว การรักษาพยาบาล
การแพทยทางเลือก
การป=องกันและควบคุมโรคติดตอ
ให;มีคุณภาพมาตรฐาน
ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคีเครือขายและเชื่อมโยงในกลุมประเทศอาเซียน
จํานวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปP 2561
จํานวน 63 โครงการ งบประมาณ 11,532,000.-บาท
ปP 2562
จํานวน 59 โครงการ งบประมาณ 14,557,000.-บาท
ปP 2563
จํานวน 77 โครงการ งบประมาณ 12,849,000.-บาท
ปP 2564
จํานวน 90 โครงการ งบประมาณ 17,882,000.-บาท
รวม จํานวน 289 โครงการ
งบประมาณ 56,820,000.-บาท
ยุทธศาสตร<ที่ 3 การพัฒนาดานการเศรษฐกิจ การพาณิชย< การทองเที่ยว
การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ;าอยูหัว
ฯ ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย เพื่อให;ประชาชนได;พึ่งตนเอง
ได;อยางยั่งยืน

3.2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา
เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด;านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ
การขยายพันธุพืช
และพันธุสัตวที่ขาดแคลน
3.3 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาอบรมฝŒกอาชีพเพื่อสร;างอาชีพและรายได;พร;อมทั้งสร;าง
ความเข;มแข็งของชุมชน
3.4 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดล;อม วิถีชีวิต
วัฒนธรรม
ประเพณีท;องถิ่นและการสงเสริมเครือขายการเรียนรู;เกษตรกรและการ
ทองเที่ยวในชุมชน
3.5 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด;านการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตร
และอุตสาหกรรม เพื่อเปQนการสร;างมาตรฐาน รองรับการเข;าสูประชาคมอาเซียน
3.6 สงเสริมการพัฒนาการค;าการลงทุน การสร;างความเข;มแข็ง ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
จํานวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปP 2561 จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ
181,000.-บาท
ปP 2562 จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ
156,000.-บาท
ปP 2563 จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ
11,871,000.-บาท
ปP 2564 จํานวน 28 โครงการ งบประมาณ
4,331,000.-บาท
รวม จํานวน 60 โครงการ
งบประมาณ
16,539,000.-บาท

-30ยุทธศาสตร<ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณ<และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดล;อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทาง
อากาศ ตอลดจนการรักษาความสะอาด ความเปQนระเบียบเรียบร;อยของชุมชนและ
ท;องถิ่น
4.2 เสริมสร;างความรวมมือและสร;างจิตสํานึกให;กับประชาชน ในการดําเนินการ
อนุรักษ
การคุ;มครองดูแลบํารุงรักษาปCาไม;
แหลงน้ําธรรมชาติ
ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให;เกิดประโยชนและเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน
4.3 พัฒนาองคความรู;และเสริมสร;างให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่น ให;เปQนองคกรแหง
การเรียนรู;ด;านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อมตลอดจนการใช;พลังงานทดแทน เพื่อ
ลดผลกระทบจากภาวะโลกร;อน
4.4 สงเสริมสนับสนุนงานด;านการป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบเตือนภัย การ
รณรงค และการป=องกันการเกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท;องถิ่น
4.5 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต;นน้ํา เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม
ความสมบูรณของปCา

จํานวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปP 2561จํานวน 20 โครงการ งบประมาณ
15,610,000.-บาท
ปP 2562จํานวน 20 โครงการงบประมาณ
19,798,000.-บาท
ปP 2563จํานวน 36 โครงการงบประมาณ
37,143,000.-บาท
ปP 2564จํานวน 28 โครงการงบประมาณ
31,269,000.-บาท
รวม จํานวน 104 โครงการ
งบประมาณ

103,820,000.-บาท

ยุทธศาสตร<ที่ 5 ยุทธศาสตร<การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส<
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS
แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน ที่จอดรถตลอดจน
การจัดทําป=ายเส;นทาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับ การเข;าสู
ประชาคมอาเซียน
5.2 การพัฒนางานด;านการผังเมือง การวิศวกรรมจราจรและงานควบคุมอาคาร
5.3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร;างพื้นฐานที่จําเปQน ในเขต
ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น

-31จํานวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปP 2561
จํานวน 52 โครงการงบประมาณ 24,491,200.-บาท
ปP 2562
จํานวน 26 โครงการงบประมาณ 19,072,000.-บาท
ปP 2563
จํานวน 69 โครงการงบประมาณ 36,129,000.-บาท
ปP 2564
จํานวน 80 โครงการงบประมาณ 52,850,000.-บาท
รวม จํานวน 227 โครงการ
งบประมาณ
132,542,200.-บาท
ยุทธศาสตร<ที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการ
เสริมสร;างระบบด;านการประสานเครือขายในการพัฒนาท;องถิ่นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนเพื่อให;เกิดความรวมมือและการบูรณาการรวมกัน
6.2 เสริมสร;างความปรองดองสมานฉันท ในชุมชนและท;องถิ่น บนพื้นฐานของความ
ถูกต;อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคสวน
6.3
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นให;มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และประชาชนมีสวนรวมตลอดจนการป=องกันและ

ปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น ทั้งนี้เพื่อการแก;ไขป9ญหาของประชาชนและการให;
การบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช; เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานตลอดจนการ
พัฒนาระบบจัดหารายได;ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุนการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรักษาความปลอดภัย แก;ไข
ป9ญหาจราจรการลดอุบัติเหตุและการบริหารจัดการ
6.6 สงเสริมสนับสนุนการให;ความรู;ด;านเทคโนโลยี ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตให;กับ
บุคลากรของท;องถิ่นและประชาชนในชุมชน
6.7บริหารจัดการภารกิจถายโอนให;มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนการ
ประสานเครือขายในการพัฒนาท;องถิ่นให;เข;มแข็ง เพื่อให;เกิดความรวมมือและ
การบูรณาการรวมกัน
จํานวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปP 2561จํานวน 230 โครงการงบประมาณ
38,115,900.-บาท
ปP 2562จํานวน 225 โครงการงบประมาณ
35,148,200.-บาท
ปP 2563จํานวน 229 โครงการงบประมาณ
40,032,400.-บาท
ปP 2564จํานวน 228 โครงการงบประมาณ
40,460,200.-บาท
รวม จํานวน 912 โครงการ
งบประมาณ

153,756,700.-บาท

รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,744 โครงการ
งบประมาณ 486,712,620.-บาท
32-รายละเอียดโครงการพัฒนาแตละยุทธศาสตร จัดลําดับตามความสําคัญตามป9ญหา
ความต;องการเรงดวน ซึ่งได;จากการประชุม การประชาคมหมูบ;านและประชาคมเมือง
และโครงการแตละกองเสนอในการดําเนินการ ตลอดจนหนวยงานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จะจัดทําเปQนโครงการพัฒนาในปP พ.ศ. 2561 - 2564 ตามความ
จําเปQนเรงดวนและตามสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตําบลบ;านเหลา
-สวนที่ 5 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป#ไปปฏิบัติ
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
2.การติดตามและประเมินผลโครงการ
3.สรุปการพัฒนาท;องถิ่นในภาพรวม
4.ข;อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นในอนาคต
-เพื่อให;ทราบวาการปฏิบัติงานตามแผน บรรลุวัตถุประสงคหรือเป=าหมายเพียงใด
ซึ่งองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล คือคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ;านเหลา เปQนผู;ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ห;วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลตอ
ผู;บริหารท;องถิ่น เพื่อให;ผู;บริหารท;องถิ่น เสนอตอสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา
คณะกรรมการพัฒนาท;องถิ่น และประกาศให;ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

4.2 การพิจารณาจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป# (2560-2562)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
นายสาธิต แก;วรากมุข - ตามที่แผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP (2560-2562) ของเทศบาลตําบลบ;านเหลา จัดทําขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด;วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท;องถิ่น พ.ศ. 2548 ได;รับการอนุมัติ และประกาศใช;แล;ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2559 เทศบาลตําบลบ;านเหลา มีความจําเปQนที่จะต;องจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการ
ให;เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม แตเนื่องจากโครงการที่จะดําเนินการ
ดังกลาว ไมปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล ดังนั้นเพื่อให;ถูกต;องและเปQนไปตามระเบียบ
จึงได;จัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตําบลบ;านเหลา
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) นี้ขึ้น รายละเอียดดังตอไปนี้
-ยุทธศาสตร<การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<
1. ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย<
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให;มีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
1.โครงการสนับสนุนคาใช;จายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (แมเผื่อ)
คาใช;จายในการพัฒนาปรับปรุงห;องสมุด จํานวน 100,000.-บาท
คาใช;จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู;ในโรงเรียน จํานวน 50,000.-บาท
คาใช;จายในการพัฒนาการ จํานวน 50,000.-บาท
-33คาใช;จายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช;โรงเรียนเปQนฐานในการพัฒนาท;องถิ่น
(SBMLD)
จํานวน 10,000.-บาท
คาใช;จายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนท;องถิ่นจัดทําแผนการศึกษาดีเดน
จํานวน 10,000.-บาท
คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 50,000.-บาท
คาพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 20,000.-บาท
การสงเสริมสนับสนุนการใช;อินเตอรเน็ต (ADSL) จํานวน 10,000.-บาท
คาใช;จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบจํานวน200,000บาท
ยุทธศาสตร<จังหวัด ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การ
ลงทุนการเปIนศูนย<กลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุมประเทศ ASEAN+6 และกลุมประเทศ GMS
-ยุทธศาสตร<การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ที่จําเปIนใน
เขตองค<กรปกครองทองถิ่น เพื่อรับรองการเขาสูประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร< การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
ระบบโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ที่จําเปIนในเขตองค<กรปกครองทองถิ่นเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเชียน
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและการขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน
ที่จอดรถตลอดจนการจัดทําป=ายเส;นทางและระบบโครงสร;างพื้นฐานที่จําเปQนเพื่อรองรับ
การเข;าสูประชาคมอาเซียน
1) กอสร;างถนน คสล. กว;าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
น;อยกวา 880 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด ข;างลําน้ําแมสักรองโจ; บ;านเหลา หมูที่ 6 ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย พร;อมป=าย
ประจําโครงการ งบประมาณ 450,000.- บาท
2) เทฝาป€ด คสล. รางระบายน้ํารูปตัววี กว;าง 1.50 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมน;อยกวา 9 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด
หน;าลานหอประชุมหมูบ;าน หมูที่ 6 บ;านเหลา ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัด
เชียงราย งบประมาณ 8,000.- บาท
3) กอสร;างฝาป€ดรางระบายน้ํารูปตัววี กว;าง 1.10 เมตร ยาว 212.50 เมตร หนา
0.10 เมตร และขยายผิวจราจรพื้นที่ไมน;อยกวา 125 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ;านเหลากําหนด หน;าบ;านนางคําปา ยอดป9ญญา- บ;านนายชาตรี ตาขันแก;ว บ;าน
เหลา หมูที่ 6 ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย พร;อมป=ายประจํา
โครงการ งบประมาณ 210,000.- บาท

-344) ขยายผิวจราจร คสล. กว;าง 0.50-1.20 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมน;อยกวา 62 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด สะพาน
สามแยกหน;าวัดศรีดอยเรือง บ;านเหลา หมูที่ 6 ตําบล ทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง
จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 75,000.- บาท
5) กอสร;างราวกันตก ยาว 150 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด หน;า
บ;านนางบัวไหล-สามแยกข;างหอประชุม บ;านเหลา หมูที่ 6 ตําบลทุงกอ อําเภอเวียง
เชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย พร;อมป=ายประจําโครงการ
งบประมาณ 280,000.- บาท
6) กอสร;างราวกันตก ยาว 250 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลกําหนด
หน;าบ;านนายบัวสอน สามแยกบ;านนายทองคํา บ;านเหลาเจริญราษฎร หมูที่ 11 ตําบล
ทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย พร;อมป=ายประจําโครงการงบประมาณ
450,000.- บาท
7) ขยายผิวจราจรถนน คสล. หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด พื้นที่ไมน;อยกวา 13.50
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด ซอย 7 ข;างบ;านนางฟองจันทร

ทันยะ หมู 11 บ;านเหลาเจริญราษฎร ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 10,000.- บาท
8) ขยายผิวจราจรคอนกรีต คสล. พื้นที่ไมน;อยกวา 27.50 ตารางเมตร พร;อมบอพัก
และวางทอ คสล. ขนาด 0.80 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด ซอย 8
ตรงข;ามบ;านนายพลกฤษ บุญแจ;ง หมูที่ 11 บ;านเหลาเจริญราษฎร ตําบลทุงกอ อําเภอ
เวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 60,000.- บาท
9) ขยายผิวจราจร กว;าง 2 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน;อย
กวา 610 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด หน;าวัดปCาบ;านเหลาฌาปนสถานวัดปCาบ;านเหลา หมูที่ 12 บ;านเหลาเจริญเมือง ตําบลทุงกอ อําเภอเวียง
เชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย พร;อมป=ายประจําโครงการ งบประมาณ 310,000.- บาท
10) กอสร;างขยายทางเท;า 2 ข;างทาง กว;าง 1.50-2.40 เมตร ยาวรวม 15 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด บริเวณทอลอดเหลี่ยมข;างบ;านนายอินจันทร
วันดี หมูที่ 12 บ;านเหลาเจริญเมือง ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 50,000.- บาท
11) ขยายผิวจราจร คสล. กว;าง 0.50-7 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมน;อยกวา 727 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด หน;า
วัดปCาบ;านเหลา-ถนนทางขึ้นฌาปนสถานบ;านแมเผื่อ หมูที่ 12 บ;านเหลาเจริญเมือง
ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย พร;อมป=ายประจําโครงการ
งบประมาณ 400,000.- บาท
12) ขยายผิวถนน คสล. ตอจากโครงการเดิม (หน;าบ;านนายขัน นัยติ๊บ-หน;าบ;านนายคํา
ป9น ใจวงค) พื้นที่ ไมน;อยกวา 290 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ;านเหลากําหนด บ;านแมเผื่อ หมูที่ 4 ตําบล ดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ;ง
จังหวัดเชียงราย พร;อมป=ายประจําโครงการ งบประมาณ 200,000.- บาท
-3513) วางทอ คสล. ขนาดเส;นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 200 เมตร พร;อมบอพัก
ขนาด 1x1 เมตร จํานวน 17 บอ ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด บ;านแมเผื่อ
หมูที่ 4 ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย พร;อมป=ายประจํา
โครงการ งบประมาณ 480,000.- บาท
รวม 13 โครงการ จํานวนงบประมาณ 2,983,000.-บาท
4.3 รายงานแผนดําเนินงานประจําป# 2560
สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป#งบประมาณ
พ.ศ. 2560เทศบาลตําบลบานเหลา อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
การจัดทําแผนการดําเนินงาน ได;จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด;วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 โดยแผนการดําเนินงาน จะเปQนเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนา และกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ ภายในปPงบประมาณ

2561 เพื่อใช;เปQนแนวทางในการดําเนินงาน ทั้งทางด;านการจัดการ โครงสร;าง
พื้นฐานด;านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม การเมืองการบริหาร การศึกษา
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิป9ญญาท;องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม ของเทศบาลตําบลบ;านเหลา
ภายใต;แนวทาง
การพัฒนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ;านเหลา และจังหวัด
เชียงราย รวมทั้งเปQนเอกสารที่จะใช;เปQนเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผล
การดําเนินงาน ของเทศบาลตําบลบ;านเหลาตอไป
องคประกอบการจัดทําแผนดําเนินงาน
สวนที่ 1
- บทนํา
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ 2
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)

-36บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลบานเหลา อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร< / แนวทาง
ยุทธศาสตร<ที่ 1 การพัฒนาดาน
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย<
แนวทางที่ 1 สงเสริมสนับสนุน การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให;มีคณ
ุ ภาพและตามเกณฑ

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปIนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

17

8.20

4,156,500.-

8.46

กองการศึกษา

มาตรฐาน
แนวทางที่ 2 สร;างโอกาสและทางเลือก
สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข;าถึง
การบริการ การศึกษาและแหลงเรียนรู;ที่
มีความหลากหลาย นําไปสูสังคมแหง
การเรียนรู;ตลอดชีวิต
แนวทางที่ 3 พัฒนาองคความรู;
บุคลากรด;านการศึกษาผูส; อน
ภาษาตางประเทศและความรู; เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ;าน พร;อมได;รับการ
พัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
แนวทางที่ 4 สนับสนุนการเรียนรูค; ู
คุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา
รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง ภูมิ
ป9ญญาท;องถิ่นและวัฒนธรรมตาง ๆ
แนวทางที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ สารสนเทศและ
เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน เป€ด
โอกาสการเรียนรู;อยางกว;างขวางและ
ทั่วถึงเพื่อรองรับการเข;าสูประชาคม
อาเซียน
รวม

ยุทธศาสตร< / แนวทาง
ยุทธศาสตร<ที่ 2 การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให
ประชาชนอยูเย็นเปIนสุข
แนวทางที่ 1 สงเสริมงานด;าน
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนที่พัก
อาศัยผู;ยากไร; เด็ก เยาวชน สตรี
ผู;สูงอายุ คนพิการและผู;ด;อยโอกาส
สงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสร;าง

3

1.64

110,000.-

0.22

กองการศึกษา

1

0.55

15,000.-

0.03

กองการศึกษา

2

1.09

10,000.-

0.02

กองการศึกษา

1

0.55

10,000.-

0.02

กองการศึกษา

22

12.02

4,301,500.-

8.75

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

8,612,300.-

17.52

สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองการศึกษา

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ
7

-37คิดเปIนรอย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด
3.83

เครือขาย ภาครัฐ เกชนและประชา
สังคม
แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชน งานด;านการรักษา
ความสงบ เรียบร;อย งานด;านการ
ป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนการ
ป=องกันและแก;ไขป9ญหายาเสพติดใน
ชุมชน
แนวทางที่ 3 สงเสริ มและสนั บสนุ น
การบํารุงรักษาศาสนา การอนุรักษสืบ
สานวัฒ นธรรมล;านนา ศิลปะ จารี ต
ประเพณี ภู มิ ป9 ญ ญาท; อ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท;องถิ่น
แนวทางที่ 4 สงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาและนันทนาการ การสร;าง
สวนสาธารณะสวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
แนวทางที่ 5 สงเสริมและสนับสนุน
การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว
การรักษาพยาบาล การแพทย
ทางเลือก การป=องกันและควบคุม
โรคติดตอ ให;มีคุณภาพมาตรฐาน
ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคี
เครือขายและเชื่อมโยงในกลุมประเทศ
อาเซียน
รวม

8

4.37

190,000.-

0.39

สํานัก
ปลัดเทศบาล
กอง
สาธารณสุขฯ

16

8.74

464,000.-

0.94

กองการศึกษา

กองการศึกษา
สํานัก
ปลัดเทศบาล

9

4.92

340,000.-

0.69

13

7.10

730,500.-

1.49

53

28.96

10,336,800.-

21.03

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

0.05

สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กอง
สาธารณสุขฯ

-38ยุทธศาสตร< / แนวทาง
ยุทธศาสตร<ที่ 3 การพัฒนาดานการ
เศรษฐกิจ การพาณิชย< การทองเที่ยว
การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางที่ 1 สงเสริมแนวทางการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ;าอยูหัวฯ
ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเกษตรอินทรีย เพื่อให;ประชาชน
ได;พึ่งตนเองได;อยางยั่งยืน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบ

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปIนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

2

1.09

26,000.-

ชลประทาน หรือการพัฒนาแหลงน้ํา
และระบบบริหาร
จัดการน้ําเพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด;าน
การเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การ
ขยายพันธุพืช
และพันธุสัตวที่ขาดแคลน
แนวทางที่
3 สงเสริ ม สนั บ สนุ น
การศึกษาอบรมฝŒกอาชีพเพื่อสร;างอาชีพ
และรายได;พร;อมทั้งสร;างความเข;มแข็ง
ของชุมชน
แนวทางที่ 4 การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ เชิง
เกษตร สิ่งแวดล;อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีท;องถิ่นและการสงเสริม
เครือขายการเรียนรู;เกษตรกรและการ
ทองเที่ยวในชุมชน
แนวทางที่ 5 สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด;านการทองเที่ยว เศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
เพื่อเปQนการสร;างมาตรฐาน รองรับการ
เข;าสูประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ 6 สงเสริมการพัฒนาการค;า
การลงทุน การสร;างความเข;มแข็ง ภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
รวม

-

-

2

1.09

-

-

-

-

2

1.09

6

3.28

-

-

-

0.03

สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

-

-

-

-

80,000.-

0.16

กอง
สาธารณสุขฯ

121,000.-

0.25

15,000.-

-39ยุทธศาสตร< / แนวทาง
ยุทธศาสตร<ที่ 4 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
ดํารงความสมบูรณ<และยั่งยืน
แนวทางที่ 1 สงเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล;อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ํา
เสีย ในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตอลด
จนการรักษาความสะอาด ความเปQน
ระเบียบเรียบร;อยของชุมชนและท;องถิ่น
แนวทางที่ 2 เสริมสร;างความรวมมือ
และสร;างจิตสํานึกให;กับประชาชน ใน

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปIนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

5

2.73

320,000.-

0.65

กอง
สาธารณสุขฯ

1

0.55

5,000.-

0.01

กองการศึกษา

การดําเนินการอนุรักษ การคุม; ครองดูแล
บํารุงรักษาปCาไม; แหลงน้ําธรรมชาติ
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให;
เกิดประโยชนและเกิดผลสําเร็จอยาง
ยั่งยืน
แนวทางที่ 3 พัฒนาองคความรู;และ
เสริมสร;างให;องคกรปกครองสวนท;องถิ่น
ให;เปQนองคกรแหงการเรียนรูด; ;าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม
ตลอดจนการใช;พลังงานทดแทน
เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร;อน
แนวทางที่ 4 สงเสริมสนับสนุนงานด;าน
การป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบเตือนภัย การรณรงค และการ
ป=องกันการเกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
ในท;องถิ่น
แนวทางที่ 5 สงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําฝายต;นน้ํา เพื่อชะลอการไหลของ
น้ํา
และตะกอนเสริมความ
สมบูรณของปCา
รวม

1

0.55

10,000.-

0.02

กอง
สาธารณสุขฯ

3

1.64

20,000.-

0.04

กองการศึกษา

-

-

-

-

-

10

5.46

355,000.-

0.72

-40ยุทธศาสตร< / แนวทาง
ยุทธศาสตร<ที่ 5 การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่
จําเปIนในเขตองค<กรปกครองทองถิ่น
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคม
และการขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน ที่
จอดรถตลอดจนการจัดทําป=ายเส;นทาง
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและ
การรองรับ การเข;าสูประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด;านการผัง
เมือง การวิศวกรรมจราจร และงาน
ควบคุมอาคาร
แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร;าง
พื้นฐานที่จําเปQน
ในเขตขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น
รวม

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปIนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ
กองชาง
สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กอง
สาธารณสุขฯ

17

9.29

3,724,000.-

7.58

3

1.64

80,000.-

0.16

กองชาง
สํานัก
ปลัดเทศบาล

4

2.19

628,000.-

1.28

กองชาง
กองการ
ประปา

24

13.11

4,432,000.-

9.02

-41ยุทธศาสตร< / แนวทาง
ยุทธศาสตร<ที่ 6 การพัฒนา
ดานการเมืองและบริหาร
แนวทางที่ 1 สงเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตลอดจนการเสริมสร;างระบบ
ด;านการประสานเครือขายใน
การพัฒนาท;องถิ่นและ
การมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อให;เกิดความรวมมือและ
การบูรณาการรวมกัน
แนวทางที่ 2 เสริมสร;าง
ความปรองดองสมานฉันท ใน
ชุมชนและท;องถิ่น บนพื้นฐาน
ของความถูกต;อง ยุติธรรม
และการยอมรับของทุกภาค
สวน
แนวทางที่ 3 พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร
ขององคกรปกครองสวน
ท;องถิ่น
ให;มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ทันสมัย และประชาชนมีสวน
รวมตลอดจนการป=องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร
รับชั่น ทั้งนี้เพื่อ การแก;ไข
ป9ญหาของประชาชนและการ
ให;การบริการทีม่ ีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 4 พัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช;
เทคโนโลยีและสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดจนการ
พัฒนาระบบจัดหารายได;ของ
องคกรปกครองสวนท;องถิ่น

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปIนรอย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

19

10.38

-

-

17

30

9.29

16.39

จํานวน
งบประมาณ
512,000.-

-

20,799,610.-

8,250,210.-

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

1.04

สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองชาง

-

-

42.32

16.78

สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา

สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา

-42ยุทธศาสตร< / แนวทาง
ยุทธศาสตร<ที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
บริหาร (ตอ)
แนวทางที่ 5 สงเสริม
สนับสนุนการใช;เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการรักษา
ความปลอดภัย แก;ไขป9ญหา
จราจรการลดอุบัติเหตุและ
การบริหารจัดการ
แนวทางที่ 6 สงเสริม
สนับสนุนการให;ความรู;ด;าน
เทคโนโลยี ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตให;กับบุคลากร
ของท;องถิ่นและประชาชนใน
ชุมชน
แนวทางที่ 7 บริหารจัดการ
ภารกิจถายโอนให;มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ตลอดจน
การประสานเครือขายในการ
พัฒนาท;องถิ่นให;เข;มแข็ง
เพื่อให;เกิดความรวมมือและ
การบูรณาการรวมกัน
รวม
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปIนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

-

-

-

-

-

0.09

สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง

-

2

1.09

-

-

-

-

68
183

37.16
100.00

29,606,820.49,153,120.-

60.23
100.00

งบประมาณรายจายเทศบาลตําบลบานเหลา
งบประมาณรายจายเฉพาะงบประปา
รวมงบประมาณรายจายประจําป# 2561

45,000.-

45,727,000.-บาท
3,426,120.-บาท
49,153,120.-บาท
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4.4 สรุปผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเหลาประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด;วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก;ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข;อ 29 กําหนดให;คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท;องถิ่น มี
อํานาจหน;าที่ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได;จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผู;บริหารท;องถิ่น เพื่อให;
ผู;บริหารท;องถิ่นเสนอตอสภาท;องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท;องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให;ประชาชนในท;องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางน;อยปPละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปP
ทั้งนี้ ให;ป€ดประกาศโดยเป€ดเผยไมน;อยกวา 30 วัน และแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร
บัดนี้แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2559 – 2562) ของเทศบาลตําบลบ;านเหลา ได;สิ้นสุดงวดงบประมาณประจําปP
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 แล;ว
ดังนั้น งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลบ;านเหลา จึงได;ทําการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปP พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตําบล
บ;านเหลา และรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได;จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอไป
องค<ประกอบการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นรายไตรมาส
สวนที่ 1 ข;อมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลบ;านเหลา ตามแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP
3 ป9ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
สวนที่ 1 ข;อมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการในปPงบประมาณ 2559
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน (การออกสํารวจข;อมูล)
ตอนที่ 1 ข;อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ;านเหลา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ตอนที่ 3 การดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ;านเหลา
ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ตอนที่ 4 การบริการในเทศบาลตําบลบ;านเหลา

สวนที่

-44จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปP
ปPที่ 1 พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบ
โครงการ

1.การพัฒนาด;านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากร

21

ประมาณ
3,962,200

ปPที่ 2 พ.ศ.2561
จํานวน
โครงการ
28

งบ
ประมาณ
4,222,200

ปPที่ 3 พ.ศ.2562
จํานวน
โครงการ
34

งบ
ประมาณ
4,742,200

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

83 12,926,600

มนุษย
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให;ประชาชนอยูเย็น
เปQนสุข
3.การพัฒนาด;านการเศรษฐกิจ
การพาณิชย การทองเที่ยว
การเกษตรและอุตสาหกรรม
4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล;อม
5.การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและระบบ
โครงสร;างพื้นฐานอื่น ๆ
6.การพัฒนาด;านการเมืองและ
การบริหาร
รวม

52

9,306,300

72

10,863,300

83

14,066,300

207 34,235,900

8

207,000

10

328,000

26

4,497,000

44 5,032,000

11

1,089,000

25

17,701,000

29

29,229,000

65 48,019,000

55

20,142,000

44

26,854,000

88

42,518,000.

187 89,514,000

78

33,930,900

71

28,341,800

68

29,296,500

217 91,569,200

225

68,637,400

250

88,310,300

328

124,349,000

617 212,254,000

-45สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร< ประจําป#งบประมาณ 2559
1.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป# 2559
ยุทธศาสตร<
1. การพัฒนาด;านการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. การพัฒนาด;านคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด;านการทองเที่ยว

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
เสร็จ
15
27
1

จํานวน
โครงการอยู
ระหวาง
ดําเนินการ
0

จํานวน
โครงการ
ที่ยังไมได
ดําเนินการ
0

0
0

0
0

5

จํานวน
โครงการ
ที่มีการ
เพิ่มเติม
0

20
5

0
0

จํานวน
โครงการ
ที่ยกเลิก

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด
ที่ไดรับอนุมัติ
20
47
6

การเศรษฐกิจ การพาณิชย
การเกษตรและอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาด;านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล;อม
5. การพัฒนาด;านโครงสร;าง
พื้นฐาน
6. การพัฒนาด;านการเมืองและ
การบริหาร
62

6
37
50
136

0

0

5

0

9

0

2

0

0

0

25

0

9

0

62

0

2. การเบิกจายงบประมาณ ป# 2559
แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร<
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน งบ
โครงการ
ประมาณ
โครงการ
ประมาณ
โครงการ ประมาณ
1. การพัฒนาด;านการศึกษาและ
21
3,962,200
20
3,870,980
15 3,343,363.46
พัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. การพัฒนาด;านคุณภาพชีวิต
52
9,306,300
47
2,338,000
27 1,001,388.00
3. การพัฒนาด;านการทองเที่ยว
รษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและ
207,000
6
123,000
1 7,728.00
8
อุตสาหกรรม

4. การพัฒนาด;านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล;อม
5. การพัฒนาด;านโครงสร;าง
พื้นฐาน
6. การพัฒนาด;านการเมือง
และการบริหาร
รวม

11

1,089,000

11

635,440

55

20,142,000

48

78

33,930,990

75

225 69,637,400

11
48
75
207

เบิกจาย
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

15 3,343,363.46
27 1,001,388.00
1 7,728.00

6 242,727.00

6 242,727.00

7,816,500

37 5,186,366.16

37 5,186,366.16

33,150,290

50 20,711,763.19

50 20,711,763.19

136 30,493,335.81

136 30,493,335.81

207 47,934,210

-46หมายเหตุ
รายรับ ประจําป# 2559
งบตามเทศบัญญัติ (งบปกติ)
33,422,864.14
งบประมาณเฉพาะการประปา
2,346,530.89
35,769,395.03
รายจาย
งบประมาณรายจายประจําป# 2559 (งบปกติ) 28,157,976.91
งบประมาณเฉพาะการประปา ประจําป# 2559 2,335,358.90
30,493,335.81
รายรับสูงกวารายจาย
5,276,059.22
3. ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป# 2559
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

1. เบี้ยยังชีพผูส; ูงอายุ
2. เบี้ยยังชีพผู;พิการ
3. คาตอบแทนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(เงินเดือน เงินคา พชค. คาประกันสังคม
คารักษาพยาบาล)
4. คาวัสดุการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

แลวเสร็จ
/
/
/

ดําเนินการ

ดําเนินการ

/

ที่ไดรับ
5,268,200
1,180,000
775,837

ที่เบิกจายไป
5,208,700
1,180,000
765,860

117,300

116,876

ปYญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินงาน (การออกสํารวจขอมูล)
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการดําเนินงาน เทศบาลตําบลบานเหลา ประจําป#งบประมาณ 2559
การดําเนินงาน ปPงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตําบลบ;านเหลา มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปP 2559 จํานวน
225 โครงการ และได;รับอนุมตั ิงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย จํานวน 207 โครงการ สามารถดําเนินการแล;วเสร็จ
จํานวน 136 โครงการ
จากการเก็บรวมรวมข;อมูลโดยการสุมกลุมตัวอยาง เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล
ตําบลบ;านเหลา ดําเนินการโดยให;เยาวชนในหมูบ;าน สุมตัวอยางเข;ารวมประชุมประจําเดือนของแตละหมูบ;าน และแจกแบบสอบถามจาก
ประชาชนเข;ารวมประชุมประจําเดือน ซึ่งมีคาใช;จายในการดําเนินการเก็บรวบรวมข;อมูล ชุดละ 5 บาท และบันทึกขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร<โปรแกรมเก็บขอมูลสถิติ (SPSS) ชุดละ 5.- บาท รวม เปIน 10.-บาท จํานวน 250 ครัวเรือน (จากทั้งสิ้น 1,579
ครัวเรือน) คิดเปIนรอยละ 15.83
การเลือกกลุมตัวอยาง ดําเนินการโดยสุมจากจํานวนครัวเรือนของแตละหมูบ;าน โดยให; คณะกรรมการหมูบ;าน ผู;นาํ ชุมชน ทําการ
สุมตัวอยาง คณะกรรมการหมูบ;าน ผู;นําชุมชน เปQนผู;ดูแลและใกล;ชิดกับประชาชนในหมูบ;านอยูแล;ว ทําให;ได;ข;อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น โดยให;
สํารวจในวันที่ประชุมประจําเดือนของแตละหมูบ;านและครอบคลุมทุกอาชีพ (รับราชการ,เอกชน/รัฐวิสาหกิจ, ค;าขาย/ธุรกิจสวนตัว, รับจ;าง,
นักเรียน/นักศึกษา, เกษตรกร)
จากการสุมกลุมตัวอยาง เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งสิ้น 250 ครัวเรือน ได;รับการตอบกลับแบบประเมินความพึงพอใจ
ทั้งหมด 250 ฉบับ คิดเปQนร;อยละ 100 (คิดจากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,579 ครัวเรือน คิดเปQนร;อยละได; 15.83)
แบบประเมินความพึงพอใจที่ใช;ในการดําเนินการครั้งนี้ ประกอบไปด;วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข;อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ;านเหลา
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ตอนที่ 4 การบริการในเทศบาลตําบลบ;านเหลา
เกณฑ<การประเมินผลความพึงพอใจ
การประเมินผลคะแนนความพึงพอใจดําเนินการโดยนําคาเฉลีย่ ความพึงพอใจที่ได; มาแบงเปQนชวงคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูในระดับน;อยที่สดุ
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูในระดับน;อย
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูในระดับมากทีส่ ดุ
ขอมูลทั่วไป
ผู;ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประกอบด;วย
1.เพศ
ชาย ร;อยละ 49.20 และเพศหญิงร;อยละ 50.80

2.อายุ
อายุต่ํากวา 20 ปP คิดเปQนร;อยละ 1.20
อายุในชวง 20-30 คิดเปQนร;อยละ 15.20
อายุในชวง 31-40 ปP คิดเปQนร;อยละ 28.40 อายุในชวง 41 – 50 ปP คิดเปQนร;อยละ 19.40
อายุในชวง 51 -60 ปP คิดเปQนร;อยละ 20.80 อายุมากกวา 60 ปP คิดเปQนร;อยละ 14.80
3.การศึกษา
ประถมศึกษา คิดเปQนร;อยละ 42.80
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทาคิดเปQนร;อยละ 33.20
อนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปQนร;อยละ 13.60 ปริญญาตรี คิดเปQนร;อยละ 7.60
สูงกวาปริญญาตรี คิดเปQนร;อยละ 2.80
อื่น ๆ คิดเปQนร;อยละ 00
4.อาชีพหลัก
รับราชการ คิดเปQนร;อยละ 2.40
ค;าขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปQนร;อยละ 22.40
รับจ;าง คิดเปQนร;อยละ 34.40
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปQนร;อยละ 6.80
คิดเปQนร;อยละ 32.80
อื่นๆ คิดเปQนร;อยละ 1.20

เกษตรกร

เพศชายร;อยละ 49.20 สวนเพศหญิงร;อยละ 50.80 อายุสวนใหญผู;ตอบแบบประเมินความพึงพอใจอยูในระดับอายุ
31-40 ปP และระดับอายุ 51-60 ปP
คิดเปQนร;อยละ 28.40 และ 20.80 ตามลําดับ ด;านการศึกษาสวนใหญผูต; อบแบบประเมิน
ความพึงพอใจมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คิดเปQนร;อยละ 42.80 และ 33.20
ตามลําดับ ด;านการประกอบอาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพรับจ;าง และรองลงมา ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปQนร;อยละ 34.40
และ 32.80 ตามลําดับ
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ประเด็น
1) การเป€ดโอกาสให;ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธให;ประชาชนรับรู;ข;อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) การเป€ดโอกาสให;ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมตอสาธารณะ
5) ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปQนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแก;ไขป9ญหา
8) การแก;ไขป9ญหา และการตอบสนองความต;องการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนได;รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

สรุปผลการเปรียบเทียบการประเมิน
ป# 2558
ป# 2559
คะแนน
ระดับความ คะแนน ระดับความ
เฉลี่ย
พึงพอใจ
เฉลี่ย
พึงพอใจ
3.33
ปานกลาง
3.50
มาก
3.25
ปานกลาง
3.50
มาก
3.21
ปานกลาง
3.46
ปานกลาง
3.11
ปานกลาง
3.41
ปานกลาง
3.04
3.12
3.10
3.07
3.09

3.15

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.37
3.35
3.38
3.44
3.39
3.43

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ;านเหลาในภาพรวม พบวาประชาชนสวนใหญ พึงพอใจ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ;านเหลาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวา
ประเด็นด;านการเป€ดโอกาสให;ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมและการประชาสัมพันธให;ประชาชนรับรู;ข;อมูลของโครงการ/
กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (3.50) สวนประเด็นด;านการดําเนินงานเปQนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด (3.35)

การบริการในเทศบาลตําบลบานเหลา
ผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการในเทศบาลตําบลบานเหลา
1) ความพึงพอใจของผู;เกี่ยวข;อง
ประเด็น

1) การประชาสัมพันธข;อมูล ขาวสารและการให;บริการตาง ๆ
ตอประชาชนในพื้นที่
2) กริยามารยาทของเจ;าหน;าที่เทศบาลต.บ;านเหลาในการให;บริการ
3) การได;รับความสนใจเอาใจใส เมื่อทานมาใช;บริการ
4) การดูแลอยางเทาเทียมกัน และเรียงลําดับ กอน-หลัง
เมื่อมาใช;บริการ
5) การได;รับการแนะนํา ชี้แจงและอธิบายจากเจ;าหน;าที่ เกี่ยวกับข;อมูลและ
ขั้นตอนการให;บริการของเทศบาลฯ
6) การให;บริการของเจ;าหน;าที่ในด;านของความเชี่ยวชาญและความรวดเร็ว
ของการให;บริการ
7) การเป€ดโอกาสของเจ;าหน;าที่ในการตอบข;อสงสัยการตัดสินใจเลือกการ
บริการตางๆ จากเทศบาลฯ
ภาพรวม

สรุปผลการเปรียบเทียบการประเมิน
ป# 2558
ป# 2559
คะแนน ระดับความ คะแนน ระดับความ
เฉลี่ย
พึงพอใจ
เฉลี่ย
พึงพอใจ
3.51
มาก
3.21
ปานกลาง
3.39
3.45
3.58

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.28
3.49
2.97

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.37

ปานกลาง

3.21

ปานกลาง

3.45

ปานกลาง

3.21

ปานกลาง

3.48

ปานกลาง

2.43

ปานกลาง

3.48

ปานกลาง

3.26

ปานกลาง

-49จากตารางการสํารวจความพึงพอใจการบริการในเทศบาลตําบลบ;านเหลา พบวาประชาชนสวนใหญพึงพอใจการบริการในเทศบาล
ตําบลบ;านเหลาในระดับปานกลาง และพบวา
ประเด็นการได;รับความสนใจเอาใจใส เมื่อทานมาใช;บริการ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (3.49)
สวนประเด็นการเป€ดโอกาสของ
เจ;าหน;าที่ในการตอบข;อสงสัยการตัดสินใจเลือกการบริการตางๆ จากเทศบาลฯ มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด (2.43)
ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ;านเหลาได;ให;ข;อคิดเห็น / เสนอแนะ เพิ่มเติม ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ดานการศึกษา
1.1 ควรดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ;านเหลา (ครู ผูด; ูแล/เด็กนักเรียน)
1.2 ปรับปรุงสวนสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานคุณภาพชีวิต
2.1 การดูแลผูส; ูงอายุ ผู;พิการและผู;ด;อยโอกาสในสังคมให;ดีขึ้นกวาเดิม
2.2 การสนับสนุน กีฬาหมูบ;าน ประชาชน เยาชน และเครื่องออกกําลังกายให;แตละหมูบ;าน
โดยเฉพาะจัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธในชุมชน
2.3 ให;สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับกลุมพัฒนาสตรี กลุมผูส; ูงอายุ ผู;มรี ายได;น;อย ให;มีรายได;เพิ่มขึ้นสามารถชวยเหลือตนเองได;
3. ดานการบริหารงานของเทศบาลฯ

3.1 จัดอบรมให;ความรูเ; กี่ยวกับ ระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ให;กับคณะกรรมการตางๆ ของเทศบาล
3.2 พัฒนาสิ่งแวดล;อมและปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลให;สวยงาม เปQนระเบียบเรียบร;อย ให;นาอยู
3.3 งานบริการในเทศบาล ลาช;า บุคลากร เจ;าหน;าที่เทศบาลควรปรับปรุงการทํางานอยางจริงจัง และรวดเร็วมากกวานี้
3.4 อยากให;พัฒนาบุคลากร ทุกตําแหนงโดยเฉพาะด;านทัศนคติ และอัธยาศัยทีด่ ี
3.5 ต;องการให;ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
3.6 ประชาสัมพันธการดําเนินการโครงการตางๆของเทศบาลโดยเฉพาะโครงการกอสร;างการจัดซื้อ จัดจ;าง การเป€ดซอง
4. ดานโครงสรางพื้นฐาน

4.1 ขยายเขตไฟฟ=าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ให;เพียงพอโดยเฉพาะถนนสายหลัก

4.2 ความลาช;าในการซอมแซมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
4.3 โครงการกอสร;างตางๆ ให;ดูเขตแดนให;ดี เพื่อไมให;เกิดป9ญหาในอนาคต
4.4 ถนนในหมูบ;านที่ชํารุด ไมได;รับการซอมแซมดูแล
5. ดานสาธารณะสุขฯ
5.1 ให;ปรับสถานที่ทิ้งขยะให;เหมาะสม
5.2 ตลาดสดบ;านเหลา ตามรองสกปรก
5.3 ควรล;างรางระบายน้าํ เพราะสกปรก กลิ่นเหม็น และควรมีฝาป€ด
5.4 การจัดสถานที่จอดรถในตลาด จอดรถไมเปQนระเบียบ อาจประสบอุบัติเหตุได;
5.5 การเก็บขยะมูลฝอยควรสงเสริมการคัดแยกขยะอยางจริงจังและสงเสริมการทําปุ•ยจากเศษพืชเศษอาหาร 5.6 การเก็บขยะมูล
ฝอยลาช;า
6. ดานประปา
1. น้ําขุน
2. เจ;าหน;าที่ประปาละเลย ไมสนใจประชาชน เวลามีปญ
9 หาเกี่ยวกับทอน้ําแตกแจ;งแล;วมาลาช;า
3. การบริหารจัดการเรื่องน้ํา ให;มนี ้ําเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคและความต;องการของประชาชน
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(ประธานสภา)

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปรายหรือมีข;อซักถามอีกหรือไม

ที่ประชุมสภา

- ไมมีข;อสงสัยและรับทราบเรื่องที่เสนอ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น
นายเมืองอินทร บุญสม
(สมาชิกสภาฯ)

- ป9ญหารถขนยาง ทําน้ํายางตกถนน ทําให;ถนนลื่น สงกลิ่นเหม็น มีแนวทางแก;ไขป9ญหา
อยางไร

นายสาธิต แก;วรากมุข - จะได;ประสานไปยังเจ;าหน;าทีต่ ํารวจ ในการกําหนดมาตรการแก;ไขตอไป และจะได;เสนอในที่(เลขานุการ
สภา)
ประชุมประจําเดือนหัวหน;าสวนราชการ
นางบัวเรียว คําแดงใส - น้ําประปา หมู 11 ไหลช;า มีกลิ่นเหม็น สาเหตุเกิดจากอะไร
(สมาชิกสภาฯ)
นายโชษิต เชื้อมหาวัน - น้ําประปามีกลิ่นเหม็น นาจะมาจากการเปลี่ยนแหลงน้ําดิบที่นํามาผลิตน้ําประปา จะได;หา(จพง.การ
ประปา)
แนวทางแก;ไขตอไป
นายประเสริฐ นันตะรัตน - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีข;อซักถามอีกหรือไม
(ประธานสถาฯ)
ที่ประชุมสภา

- ไมมี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ขอขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ขอปิ ดการประชุมสภาเทศบาล

เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา 13.40 น.
(ลงชื่อ)

ผู;บันทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายสาธิต
แก;วรากมุข)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา

(ลงชื่อ)

ผู;พิมพรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(นางอําพา เงินสัจจา)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได;ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล;ว
เมื่อวันที่
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสุคํา มณีจันสุข)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสมบัติ มั่นกุง)

(ลงชื่อ)
(ประเสริฐ นันตะรัตน)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา

