
         บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  
สมัยสามญั สมัยที่ 2 (คร้ังที1่) ประจำป ีพ.ศ. 2564 

วันจันทรท์ี ่16  สงิหาคม  2564  ตั้งแต่ เวลา 09.30  น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

๑ นายประเวท      จินาจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
2 นายสายเพชร     ทาโปปิน รองประธานสภา 
3 นายประชัน        ทาอินทร์ เลขานุการสภาฯ 
4 นายถนอม          มหาวงค์ ส.ท. เขต.1 
5 นายจรัส            พลอยแก้วผล ส.ท. เขต.1 
6 นายสม             ทาเกิด ส.ท. เขต.1 
7 นายอัษฎาวุฒิ     สามเป็ง ส.ท. เขต.1 
8 นายชัยยาคร      จันทร์เพ็ญวัน ส.ท. เขต.1 
9 นายอุทัย           แก้วหมี ส.ท. เขต.2 

10 นายบุญมา         อินต๊ะแก้ว ส.ท. เขต.2 
11 นางพวงทอง       ปาทา ส.ท.เขต.2 
12 นายวิวัฒ            อูปคำ ส.ท.เขต.2 

              รายชื่อผู้ขาดประชุม –ไม่มี- 
  รายชื่อผู้ลาประชุม –ไม่ม-ี  

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย 

1 นายวัยศักดิ์    ใจเทพ นายกเทศมนตรี 
2 นายชาคริต     ธิสา รองนายกเทศมนตรี 
3 นายสมพงษ์     กีไสย รองนายกเทศมนตรี 
4 นายอุทัย        ชัยบุญเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายสุวัฒน์     อรินแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
1 นายจีรพงค์        เต็มจิตร์ ปลัดเทศบาล 
2 นางดรุณี           แก้วโพธา รองปลัดเทศบาล 
3 นายถนอม         ปัญโญ ผู้อำนวยการกองช่าง 
4 นางสาวรังสิมา     บุญชัย ผู้อำนวยการกองคลัง 
5 นายกิติศักดิ์   สุวรรณพันธุ์โสภา นิติกรชำนาญการ 
6 นายบารมี  บุณยรัตนสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7 นายติณณภพ     คันธา เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
8 นายสุรศักดิ์   จันทร์ตาเงิน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9 นางจีระนัน    เป็งเรือน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

10 นางสาวธีรดา  สัตยาวิวัฎ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 
จำนวนผู้มาประชมุ              12  คน    จำนวนผู้ลาประชุม  -   คน     จำนวนผู้ขาดประชุม - คน                    
จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม   15  คน        /เริม่ประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   เวลา 09.30 น. 
 

นายประชัน ทาอินทร์ บัดนี้ได้กำหนดเวลาที่นัดหมาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย คณะ
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้บริหาร   และพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา 

เทศบาลตำบลห้วยทราย นายประเวท   จินาจันทร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2          
(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

 

นายประเวท จินาจันทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 มีสมาชิกมา

ประชุม 12 ท่าน เชิญท่านเลขานุการอ่านประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย 
 

นายประชัน ทาอินทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาทุกท่าน และคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย ดังนี้ 
 

                                ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ตามที่สภาเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้

กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นั้น 

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 และข้อ 21 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่                      
1 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 มีกำหนด 30 วัน 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2564 

 

      (ประเวท   จินาจันทร์) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
นายประเวท จินาจันทร์ ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ                                                               
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

   -ไม่มี- 
 
 
          /ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) 
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้ว  มี 30 หน้ากระดาษพิมพ์ ซึ่งได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ตรวจดูเป็นการล่วงหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 แล้ว  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านให้จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอให้
ที่ประชุมลงมติ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งแรก เมื่อวัน
จันทร์ที่  21 มิถุนายน  2564 ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภารับรอง...12... 
เสียง) สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรไม่รับรอง ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภายกมือ
ไม่รับรอง......–..... เสียง ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข ถือว่าสภาฯ 
แห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายประเวท จินาจันทร ์ ต่อไประเบียบวาระท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1. เรื่อง ติดตามประเมินผลแผน ไตรมาสที่ 1 

3.2. เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 
       2564 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจีรพงค์  เต็มจิตร์ เรียน ประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  
ปลัดเทศบาลตำบล ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบข้อ 3.1. เรื่อง ติดตามประเมินผลแผน ไตรมาสที่ 1 

     บทสรุปผู้บริหาร 
  การติดตามและการประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ

ดำเนินงานตามภารกิจ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด    ทิศทางการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย
ประจำปีงบประมาณ 2564 และจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและ 

        /ประเมินผลแผน... 
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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการฯได้มีมติให้ดำเนินการประชุมติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 
รอบ 6 เดือนแรก และในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 รอบที่สอง ตั้งแต่เดือน 
เมษายน ถึงกันยายนของปีงบประมาณ โดยผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยทราย (ไตรมาส 1,2 รอบ 6 เดือน) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 สรุปได้ดังนี้ 
สรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
ห้วยทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยทราย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 นั้น เทศบาลตำบลห้วยทรายมีโครงการทั้งสิ้น 
94 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.60              
อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.15 ยังไม่ได้ดำเนินการ 51 
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 54.25 งบประมาณที่ตั้ งไว้ 22,723,516 บาท 
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 10,285,195.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.26 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งนี้สามารถจำแนกผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2564  ตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 มีจำนวนโครงการทั้งหมด  17  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  10 

โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7  โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ 
โครงการงบประมาณท่ีตั้ง 3,249,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1,661,400 
บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 มีจำนวนโครงการทั้งหมด  39 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  8 โครงการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ  8  โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 23 โครงการ โครงการ
งบประมาณที่ตั้ง 17,429,616 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 8,534,707.40 
บาท 
ยุทธศาสตร์ที3่ 

 มีจำนวนโครงการทั้งหมด  19  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  3 โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3  โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ โครงการ
งบประมาณท่ีตั้ง 800,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 60,000 บาท 

 
        /ยุทธศาสตร์ที่ 4 ... 
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ยุทธศาสตร์ที4่ 
 มีจำนวนโครงการทั้งหมด  1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  0 โครงการ อยู่

ระหว่างดำเนินการ  0  โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ โครงการ
งบประมาณท่ีตั้ง 15,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว  0 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 9   โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  4  โครงการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ  0  โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ โครงการ
งบประมาณท่ีตั้ง 1,099,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 29,088 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 
 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 5  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  0  โครงการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 5  โครงการ โครงการ
งบประมาณท่ีตั้ง 80,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 0 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
 มีจำนวนโครงการทั้งหมด  4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  0  โครงการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ โครงการ
งบประมาณท่ีตั้ง 50,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 0 บาท 
โครงการที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 โครงการ อยู่
ระหว่างดำเนินการ 0   โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ โครงการ
งบประมาณท่ีตั้ง 518,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว  518,000 บาท 
สรุปผลการติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลห้วยทรายประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1,ไตรมาส 2) 

 ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนงานดังนี้ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป   มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ งหมด 13 รายการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 13 รายการ งบประมาณที่ตั้ง 297,750 บาท 
ดำเนินการเบิกจ่าย 297,750  บาท 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน  มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 8 รายการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ 
งบประมาณท่ีตั้ง 227,640 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย 36,890 บาท 

 แผนงานการศึกษา  มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 2 รายการ ดำเนินการแล้ว
เสร็จจำนวน 2 รายการ งบประมาณที่ตั้ง 119,800 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย 
119,800  บาท 

 
        /แผนงานเคหะ... 
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 แผนงานเคหะและชุมชน  มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ท้ังหมด 14 รายการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จจำนวน 13รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ งบประมาณที่ตั้ง 
147,350 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย 142,450 บาท จึงนำเรียนเพ่ือให้ทางสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ได้รับทราบ ครับ 

นายประเวท จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย อภิปรายข้อต่อไป ครับ ข้อ 3.2. 
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์ ข้อ 3.2.เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
ปลัดเทศบาลตำบล 2564 รายละเอียดดังนี้ 

 

  
          /รายละเอียดโครงการ... 
 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000         
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 46 30,921,200     

1.3 แผนงานพาณิชย์ 1 30,000           

2.3 แผนงานการศึกษา 14 100,000         

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

6 150,000         

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000           

รวม 69 31,321,200   

บัญชีสรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ปี 2561
ยุทธศำสตร์

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 งำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 85,291,300     

1.3 แผนงานพาณิชย์

2.3 แผนงานการศึกษา

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม 12 85,291,300   

บัญชีสรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(เกินศักยภำพ)

ปี 2565

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศำสตร์

ปี 2561

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 งำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
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               /6.โครงการก่อสร้าง... 
 

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 1.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นแหล่งออกก าลัง 100,000   ร้อยละ80 1.เป็นแหล่งออก กองช่าง
สระหนองเงือก บริเวณหนองเงือก กายของประชาชน ภูมิทัศน์ ก าลังกายของ

2.เพ่ือก าจัดวัชพืชปกคลุม ต าบลห้วยทราย บริเวณสระ ประชาชนภายใน

หนองเงือกได้ ต าบลห้วยทราย

รับการปรับ

ปรุงให้ดีข้ึน
รวม 1 โครงกำร 100,000     

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 กำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตรเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย

เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน กว้าง 0.30 เมตร 223,900  การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ลึก 0.30 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
ถนนสายบ้านล้านตอง-บ้านแม่ตาด 2.เพ่ือให้การระบายน้ า ยาว 102.00 เมตร เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

บ้านนายด ารงค์ พระจิตรค า เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ า
หมู่ท่ี1 บ้านแม่ตาด ท่วมขัง

2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 178,400  การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3 เสียหายจากน้ ากัดเซาะ จ านวน 130 ท่อน มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

บริเวณบ้านนางศรีเพ็ญ กุนาเงิน 2.เพ่ือให้การระบายน้ า พร้อมวางบ่อพัก คสล. เพ่ิมข้ึน มากข้ึน
 ถึงล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เป็นไปอย่างสะดวก 12 บ่อ ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ า
หมู่ 2 บ้านหนองแสะ ท่วมขัง

3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาดØ 0.40 เมตร 31,500     การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้าน เสียหายจากน้ ากัดเซาะ จ านวน 25 ท่อน มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
นางสมศรี ค าฝ้ัน หมู่ท่ี 2 2.เพ่ือให้การระบายน้ า พร้อมวางบ่อพัก คศล. เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

บ้านหนองแสะ เป็นไปอย่างสะดวก 2 บ่อ ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง

4 โครงการเดินท่อประปา (ท่อ พีวีซี) 1.เพ่ือประชาชนมีน้ า จุด 1 ท่อพีวีซี Ø 3 น้ิว (ช้ัน8.5) 166,000  การระบายน้ า 1.มีน้ าอุปโภค กองช่าง

จุดท่ี 1 ซอย 10 อุปโภคบริโภค ยาว 200 ม. ท่อพีวีซี Ø 2 น้ิว มีประสิทธิภาพ บริโภค
จุดท่ี 2 วัดล้านตองถึงบ่อบาดาล 2.มีน้ าใช้อย่างพอเพียง  (ช้ัน8.5) ยาว176 ม. เพ่ิมข้ึน 2.มีน้ าใช้เพ่ิมข้ึน

จุดท่ี 3 ภายในถังกรองน้ า หมู่ท่ี 3 3.น้ ามีคุณภาพผ่าน จุด 2 ท่อพีวีซี Ø 2 น้ิว (ช้ัน8.5) ร้อยละ 80 3.น้ ามีคุณภาพ

บ้านล้านตอง การกรอง ยาว 164 ม.จุดท่ี 3 ขนาด ผ่านการกรอง

ท่อØ 4 น้ิว ภายในถังกรอง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร 57,000     ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 13 หมู่ท่ี 3 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 35.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

บ้านล้านตอง 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน 105 ตารางเมตร การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุ 3.ลดอุบัติเหตุและ

ในการเดินทาง เดินทางได้สะดวก

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 กำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตรเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ

งบประมำณ



 
    -8- 

 
 
       /14.โครงการก่อสร้าง... 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ช่วง 1 กว้าง 4.00 เมตร 246,700  ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 50.00 เมตร  หนา0.15 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

นางฉลวย มีรส จ านวน 3 ช่วง 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หรือผิวการจราจรไม่น้อยกว่า200 ตรม. ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้
หมู่ท่ี 4 บ้านสันเข้าแคบกลาง ช ารุดเสียหายให้ดีและ ช่วง 2 กว้าง 2.50 เมตร การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ หรือผิวการจราจรไม่น้อยกว่า165 ตรม. 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง ช่วง 3 กว้าง 3.00 เมตร เดินทางได้สะดวก

ยาว 30.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

หรือผิวการจราจรไม่น้อยกว่า 90 ตรม.

7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร 189,000  การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้าน เสียหายจากน้ ากัดเซาะ จ านวน 31 ท่อน มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
นายสุกิจ จันทร์ตาเงิน หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือให้การระบายน้ า พร้อมวางบ่อพัก คสล. เพ่ิมข้ึน มากข้ึน
บ้านหม้อ เป็นไปอย่างสะดวก จ านวน 3 บ่อ ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร 72,500     ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 44.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน
นางฉันทนา ค ามา หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

บ้านดอยซิว ช ารุดเสียหายให้ดีและ หรือผิวการจราจรไม่น้อยกว่า การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน 132 ตารางเมตร การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2.50 เมตร 56,100     ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 41.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน
นางสุคันธา เสาร์ค าน้อย หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

บ้านดอยซิว ช ารุดเสียหายให้ดีและ หรือผิวการจราจรไม่น้อยกว่า การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน 102.50 ตารางเมตร การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2.50 เมตร 75,400     ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 55.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน
นายวิญญู ชัยวิรัตน์ หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

บ้านดอยซิว ช ารุดเสียหายให้ดีและ หรือผิวการจราจรไม่น้อยกว่า การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน 137.50 ตารางเมตร การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

11 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 108,100  การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 เสียหายจากน้ ากัดเซาะ จ านวน 82 ท่อน มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
หมู่ 7 บ้านป่าตึง 2.เพ่ือให้การระบายน้ า พร้อมวางบ่อพัก คสล. เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

เป็นไปอย่างสะดวก จ านวน 8 บ่อ ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง

12 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร 125,800  การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน เสียหายจากน้ ากัดเซาะ จ านวน 24 ท่อน มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
นายเนตร พลหาญ หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือให้การระบายน้ า พร้อมวางบ่อพัก คสล. เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

บ้านป่าตึง เป็นไปอย่างสะดวก จ านวน 2 บ่อ ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร 230,000  ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 141.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน
นางฟองไหล บุญทวี ถึงสามแยกบ้าน 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

นางน่ิมนวล มงพลอย หมู่ท่ี 8 ช ารุดเสียหายให้ดีและ หรือผิวการจราจรไม่น้อยกว่า การได้ดีและมีเวลา

บ้านห้วยทราย ยืดระยะเวลาใช้งาน 423 ตารางเมตร การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก
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14 โครงการซ่อมแซมและขยายเขต 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง 190,000  ร้อยละ 80 1. มีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ สาธารณะ ท่ัวถึง มีไฟฟ้าส่อง อย่างท่ัวถึง

2.ขยายเขตไฟฟ้า สว่าง 2. เพ่ิมจ านวนไฟฟ้า

สาธารณะ ส่องสว่างภายใน

ต าบลห้วยทราย

15 โครงการต่อเติมหลังคา อเนกประสงค์ เพ่ือก่อสร้างหลังคา กว้าง 5 เมตร 50,000     ร้อยละของ เพ่ือก่อสร้างหลังคา กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับบังแดดบังฝน ยาว 5.50 เมตร อาคารท่ีได้ ส าหรับบังแดดบังฝน

ให้กับศูนย์พัฒนา มาตรฐาน ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เด็กเล็ก

16 โครงการก่อสร้างระบบประปาแพะใต้ 1. เพ่ือบรรเทาปัญหา ระบบประปาถังเหล็กทรง 400,000  ร้อยละ 80 1. บรรเทาและแก้ไข กองช่าง
ถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 15 ลบม. ภัยแล้ง แชมเปญ ขนาด 15 ลบม. ของประชาชน ปัญหาภัยแล้ง

พร้อมถังกรอง 2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า พร้อมถังกรอง มีน้ าอุปโภค 2. ประชาชนมีน้ า

ใช้อย่างท่ัวถึง บริโภค อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง

17 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาหมู่บ้าน 1. เพ่ือบรรเทาปัญหา ขนาดท่อ 2น้ิว 3 น้ิว 200,000  ร้อยละ 80 1. บรรเทาและแก้ไข กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านแม่ตาด ภัยแล้ง ความยาว 4,000 เมตร ของประชาชน ปัญหาภัยแล้ง

2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า มีน้ าอุปโภค 2. ประชาชนมีน้ า

ใช้อย่างท่ัวถึง บริโภค อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง

18 โครงการวางท่อระบายน้ าซอย5 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร 500,000  การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านแม่ตาด เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ยาว 240 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2.50 เมตร 75,000     ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณซอย 6 หมู่ท่ี 1 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 50.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

บ้านแม่ตาด 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุ 3.ลดอุบัติเหตุและ

ในการเดินทาง เดินทางได้สะดวก

20 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา 1. เพ่ือกักเก็บน้ าประปา ถังเก็บน้ าตามแบบแปลน 200,000  ร้อยละ 80 1. เพ่ือกักเก็บน้ า กองช่าง

แพะใต้ หมู่ท่ี 1 บ้านแม่ตาด ของเทศบาลต าบล ของประชาชน ประปา

ห้วยทราย มีน้ าประปาใช้ 2. เพ่ือให้ประชาชน

มีน้ าประปาท่ีสะอาด

ในการอุปโภคบริโภค

21 โครงการวางท่อระบายน้ าต้ังแต่บ้าน 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร 600,000  การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

นางอ าไพ ศรีก้อนติ ถึงคลองชล เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ความยาว 360 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

ประทาน 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง

22 โครงการก่อสร้างระบบประปา 1. เพ่ือบรรเทาปัญหา ระบบประปาถังเหล็กทรง 400,000  ร้อยละ 80 1.บรรเทาและแก้ไข กองช่าง
บริเวณสุสาน ถังเหล็กทรงแชมเปญ ภัยแล้ง แชมเปญ ขนาด 15 ลบม. ของประชาชน ปัญหาภัยแล้ง
ขนาดความจุ 15 ลบม.พร้อมถังกรอง 2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า พร้อมถังกรอง มีน้ าอุปโภค 2. ประชาชนมีน้ า
หมู่ท่ี 1 บ้านแม่ตาด ใช้อย่างท่ัวถึง บริโภค อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4.00 เมตร ######## ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็กบริเวณคลองชลประทาน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 1,000.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

ถึงสุสานบ้านแม่ตาด 2.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

เดินทาง การได้ดีและมีเวลา

การใช้งานนานข้ึน
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        /36.โครงการ... 

24 โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณ 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ขนาดบล็อก 1.50 เมตร 500,000    การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง
ล าเหมืองทางเข้าหอเส้ือบ้าน หมู่ท่ี2 เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ความยาว 128 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
บ้านหนองแสะ 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วม

ขัง

25 โครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนน 1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านซ้ายยาว 120 เมตร 60,000      ร้อยละ 80 1. เพ่ือปรับปรุง กองช่าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายป่าเห็ว 2. เพ่ือขยายผิวทางการ กว้าง 1.50 เมตร มีผิวทางจราจร ภูมิทัศน์

อ.สันก าแพง - ป่าไผ่ อ.ดอยสะเก็ด จราจรให้มากข้ึน ด้านขวายาว 150 เมตร เพ่ิมมากข้ึน 2. เพ่ือขยายผิวทาง

พ้ืนท่ีไหล่ทางหมู่บ้านหนองแสะท้ัง กว้าง 1.00 เมตร การจราจร

สองด้าน 

26 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1.เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ ปรับปรุงพ้ืนสูง 0.60เมตร 500,000    ร้อยละ 100 1. เพ่ือใช้ในกิจกรรม กองช่าง
(โดม) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม หมู่บ้าน กว้าง 10 เมตร อาคารท่ี ของหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 3 บ้านล้านตอง 2.เพ่ือใช้เป็นท่ีประชุม ยาว 25 เมตร ได้มาตรฐาน 2. เพ่ือใช้เป็นท่ี

ของหมู่บ้าน เสา 18 ต้น ประชุมของหมู่บ้าน

27 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 1.เพ่ือให้บริการ กว้าง 2 เมตร 150,000    ร้อยละ 100 1.เพ่ือให้บริการแก่ กองช่าง

จ านวน 4 ห้อง บริเวณศูนย์พัฒนา แก่ประชาชนท่ัวไป ยาว 6 เมตร ห้องน้ าท่ีได้ ประชาชนท่ัวไป

เด็กเล็กเดิม หมู่ท่ี 3 บ้านล้านตอง จ านวน 4 ห้อง มาตรฐาน

28 โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 1. เพ่ือบรรเทาปัญหา ขนาดท่อ 2 น้ิว 20,000      ร้อยละ 80 1. บรรเทาและแก้ไข กองช่าง

จากบ้านนางพรรณี ไปถึงประปา ภัยแล้ง ความยาว 350 เมตร ของประชาชน ปัญหาภัยแล้ง
วัดล้านตอง 2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า มีน้ าอุปโภค 2. ประชาชนมีน้ า

ใช้อย่างท่ัวถึง บริโภค อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เช่ือม 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร 240,000    ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

บ้านล้านตองซอย 8 ถึง บ้าน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 140.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน
นายศิลป์ชัย ถาแปง 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

หมู่ท่ี 4 บ้านสันเข้าแคบกลาง ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

บ้านห้วยทราย ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

30 โครงการท าผนังกันดินล าเหมือง 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ผนัง สูง 2 เมตร 2,700,000 การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง
ระหว่างบ้านนายจอมแปง ปัญญามูล เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ยาว 180 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
ถึงวัดบ้านหม้อ หมู่ท่ี 5 บ้านหม้อ 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

31 โครงการท าผนังกันดินล าเหมือง 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ผนัง สูง 2 เมตร 3,600,000 การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

ระหว่างบ้านนายอินจันทร์ อิทจักร เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ยาว 240 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

ถึงบ้านนายวิรัช ต๊ะหล้า 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

หมู่ท่ี 5 บ้านหม้อ เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

32 โครงการท าผนังกันดินล าเหมือง 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ผนัง สูง 2 เมตร 3,750,000 การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

ระหว่างบ้านนายจรัญ ปาทา เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ยาว 250 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
ถึงสะพานหน้าวัดบ้านหม้อ 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

หมู่ท่ี 5  บ้านหม้อ เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

33 โครงการท าผนังกันดินล าเหมือง 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ผนัง สูง 2 เมตร 3,600,000 การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

ระหว่างบ้านนายอินจันทร์ อิทจักร เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ยาว 180 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

ถึงบ้านนายวิรัช ต๊ะหล้า 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

หมู่ท่ี 5 บ้านหม้อ เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2.50 เมตร 45,000      ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 1/1 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 30.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

หมู่ท่ี 6 บ้านดอยซิว 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก
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       /44.โครงการก่อสร้าง... 
 

35 โครงการวางท่อระบายน้ าจากตู้ยาม 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 1,500,000 การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

บ้านดอยซิวถึงบ้าน เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ความยาว 128 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

นายบุญช่วย  เข่ือนแดง 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

หมู่ท่ี 6 บ้านดอยซิว เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

36 โครงการวางท่อขยายไหล่ทางจาก 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 1,500,000 การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

แยกเพชรสันก าแพง ถึงเม้าท์แมงโก้ เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ความยาว 800 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย2 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2.50 เมตร 470,000    ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ต้ังแต่ประปาถึงบ้านฝร่ัง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 315.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

หมู่ท่ี 7 บ้านป่าตึง 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2.50 เมตร 360,000    ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

พ่อหลวงบุตร คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 200.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

หมู่ท่ี 7 บ้านป่าตึง 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2.50 เมตร 460,000    ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

หลังวัดป่าตึงข้างก าแพงทิศใต้ คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 305.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

หมู่ท่ี 7 บ้านป่าตึง 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย6 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร 720,000    ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านป่าตึง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 400.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

41 โครงการขยายถนนข้างท่ีนาของ 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 1.00 เมตร 118,800    ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

นายสงัด สมเป็ง ถึงคลองชลประทานคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 198 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

บ้านม่วงเขียวหมู่ท่ี 4 ต.ร้องวัวแดง 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

หมู่ท่ี 7 บ้านป่าตึง ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2.50 เมตร 57,000      ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ซอยบ้านนายจ าลอง แก้วคุณวงศ์ คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 38 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

หมู่ท่ี 7 บ้านป่าตึง 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต้ังแต่ 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร 120,000    ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

บ้านนายปัญญา ทะระถา ถึงบ้าน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 62.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

นายโกมล พรหมแก้ว 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยทราย ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก
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44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต้ังแต่ 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร 75,000      ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

บ้านนางตุ่มมา ปันสา ถึงบ้าน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 40.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

นายสง่า ทะนิวทอง 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยทราย ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4.00 เมตร 1,440,000 ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยทราย คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 600.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าต้ังแต่1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน กว้าง 0.30 เมตร 2,160,000 การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

โรงน้ าด่ืมทรายทองถึงคลอง เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ยาว 540 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

ชลประทาน 2.เพ่ือให้การระบายน้ า ลึก 0.30 เมตร เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

รวม46 โครงกำร งบประมำณ 30,921,200 บำท (สำมสิบล้ำนเก้ำแสนสองหม่ืนหน่ึงพันสองร้อยบำท)

เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือทราบองค์ความรู้ กรรมการประปาหมู่บ้าน 30,000    ร้อยละ 80 คณะกรรมการประปา กองช่าง

การซ่อมบ ารุงระบบประปาบาดาล เก่ียวกับการซ่อมบ ารุง หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ของกรรมการ หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าบาดาล ระบบประปาบาดาล มีความรู้เก่ียวกับ ประปาหมู่บ้าน มีความรู้เก่ียวกับ

และระบบปรับปรุง การซ่อมบ ารุงระบบ มีความรู้เร่ือง การซ่อมบ ารุงระบบ

คุณภาพน้ าบาดาล ประปาบาดาล และ ระบบประปา ประปาบาดาล และ

ระบบปรับปรุง บาดาลและ ระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ าบาดาล คุณภาพน้ า คุณภาพน้ าบาดาล

บาดาล 

รวม 1 โครงกำร 30,000     

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 กำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตรเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

1.3 แผนงำนกำรพำณิชย์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ

เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษา สถานศึกษามีภูมิทัศน์ 10,000    ภูมิทัศน์ สถานศึกษามี กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ มีสภาพภูมิทัศน์ท่ี ท่ีสะอาด ร่มร่ืนและ สถานศึกษา สภาพภูมิทัศน์ท่ี (ศูนย์พัฒนา

สะอาด ร่มร่ืนและ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงดีข้ึน สะอาด ร่มร่ืน เด็กเล็กบ้าน

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 และเอ้ือต่อการ หนองแสะ)

เรียนรู้

2 โครงการน าหนูน้อยปฏิบัติธรรมในวันพระ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เด็กปฐมวัยในศูนย์ 2,000      ร้อยละของ เด็กปฐมวัยมี กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ ปฐมวัยมีระเบียบ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน จ านวนเด็ก ระเบียบ วินัย (ศูนย์พัฒนา

วินัย ท าตามกติกา หนองแสะ ท่ีเข้าร่วม ท าตามกติกา เด็กเล็กบ้าน

ท่ีวางไว้ร่วมกัน โครงการ ท่ีวางไว้ร่วมกัน หนองแสะ)

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 กำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมำณ

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

2.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
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3 โครงการหนูน้อยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เด็กได้รับ เด็กปฐมวัยในศูนย์ 2,000      ร้อยละของ เด็กได้รับความรู้ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ ความรู้และประสบ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน จ านวนเด็ก และประสบการณ์ (ศูนย์พัฒนา

การณ์ในการค้นคว้า หนองแสะ ท่ีเข้าร่วม จากการสังเกต เด็กเล็กบ้าน

และการทดลอง โครงการ ค้นคว้าและ หนองแสะ)

ทดลอง

4 โครงการแข่งกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 10,000    ร้อยละของ เด็กปฐมวัยมี กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ ปฐมวัยมีสมรรถนะ ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง จ านวนเด็ก สมรรถนะด้าน (ศูนย์พัฒนา

ด้านร่างกายและ เด็กปฐมวัยในศูนย์ ท่ีเข้าร่วม ร่างกายและจิตใจ เด็กเล็กบ้าน

จิตใจท่ีแข็งแรงและ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โครงการ ท่ีแข็งแรงและรู้จัก หนองแสะ)

รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ หนองแสะ การรู้แพ้ รู้ชนะ 

มีน้ าใจนักกีฬา มีน้ าใจนักกีฬา

5 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000    ร้อยละของ ครูผู้ดูแลเด็กได้ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ ได้ความรู้ เทคนิค ลงทะเบียนอบรมสัมมนา จ านวนครู ความรู้ เทคนิค (ศูนย์พัฒนา

และวิธีการใหม่ใน ของครูและบุคลากร และบุคลากร และวิธีการใหม่ใน เด็กเล็กบ้าน

การอบรมเล้ียงดูเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเข้าร่วม การอบรมเล้ียงดู หนองแสะ)

ปฐมวัย ทันต่อสังคม บ้านหนองแสะ โครงการ เด็กปฐมวัย ทันต่อ

ปัจจุบัน สังคมปัจจุบัน

6 โครงการกิจกรรมอุ้ยสอนหลาน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ จัดกิจกรรมโดยเชิญภูมิ 3,000      ร้อยละของ เด็กได้เรียนรู้ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปัญญาท้องถ่ินมาให้ จ านวนเด็ก กิจกรรมต่างๆ (ศูนย์พัฒนา

ความรู้กับเด็กๆ พร้อม ท่ีเข้าร่วม จากภูมิปัญญา เด็กเล็กบ้าน

เล่านิทานท่ีเป็นการ โครงการ ท้องถ่ิน หนองแสะ)

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

7 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน เด็กปฐมวัยใน ครูและ 3,000      ร้อยละของ ผู้เรียนได้สืบสาน กองการศึกษาฯ

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สืบสานวัฒนธรรม บุคลากรในศูนย์พัฒนา จ านวนผู้ วัฒนธรรมและ (ศูนย์พัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ ประเพณีและภูมิ เด็กเล็กบ้านหนองแสะ ท่ีเข้าร่วม ประเพณีภูมิ เด็กเล็กบ้าน

ปัญญาท้องถ่ิน โครงการ ปัญญาท้องถ่ิน หนองแสะ)

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษา สถานศึกษามีภูมิทัศน์ 10,000    ภูมิทัศน์ สถานศึกษามี กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ มีสภาพภูมิทัศน์ท่ี ท่ีสะอาด ร่มร่ืนและ สถานศึกษา สภาพภูมิทัศน์ท่ี (ศูนย์พัฒนา

บ้านล้านตอง สะอาด ร่มร่ืนและ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงดีข้ึน สะอาด ร่มร่ืน เด็กเล็กไอที

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 และเอ้ือต่อการ เฉลิมพระเกียรติฯ

เรียนรู้ บ้านล้านตอง)

9 โครงการน าหนูน้อยปฏิบัติธรรมในวันพระ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เด็กปฐมวัยในศูนย์ 2,000      ร้อยละของ เด็กปฐมวัยมี กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ ปฐมวัยมีระเบียบ พัฒนาเด็กเล็กไอที จ านวนเด็ก ระเบียบ วินัย (ศูนย์พัฒนา

บ้านล้านตอง วินัย ท าตามกติกา เฉลิมพระเกียรติฯ ท่ีเข้าร่วม ท าตามกติกา เด็กเล็กไอที

ท่ีวางไว้ร่วมกัน บ้านล้านตอง โครงการ ท่ีวางไว้ร่วมกัน เฉลิมพระเกียรติฯ

บ้านล้านตอง)

10 โครงการหนูน้อยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เด็กได้รับ เด็กปฐมวัยในศูนย์ 2,000      ร้อยละของ เด็กได้รับความรู้ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ ความรู้และประสบ พัฒนาเด็กเล็กไอที จ านวนเด็ก และประสบการณ์ (ศูนย์พัฒนา

บ้านล้านตอง การณ์ในการค้นคว้า เฉลิมพระเกียรติฯ ท่ีเข้าร่วม จากการสังเกต เด็กเล็กไอที

และการทดลอง บ้านล้านตอง โครงการ ค้นคว้าและ เฉลิมพระเกียรติฯ

ทดลอง บ้านล้านตอง)

11 โครงการแข่งกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 10,000    ร้อยละของ เด็กปฐมวัยมี กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ ปฐมวัยมีสมรรถนะ ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง จ านวนเด็ก สมรรถนะด้าน (ศูนย์พัฒนา

บ้านล้านตอง ด้านร่างกายและ เด็กปฐมวัยในศูนย์ ท่ีเข้าร่วม ร่างกายและจิตใจ เด็กเล็กไอที

จิตใจท่ีแข็งแรงและ พัฒนาเด็กเล็กไอที โครงการ ท่ีแข็งแรงและรู้จัก เฉลิมพระเกียรติฯ

รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ เฉลิมพระเกียรติฯ การรู้แพ้ รู้ชนะ บ้านล้านตอง)

มีน้ าใจนักกีฬา บ้านล้านตอง มีน้ าใจนักกีฬา
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        /แผนงานการักษา... 
 

13 โครงการกิจกรรมอุ้ยสอนหลาน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ จัดกิจกรรมโดยเชิญภูมิ 3,000      ร้อยละของ เด็กได้เรียนรู้ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปัญญาท้องถ่ินมาให้ จ านวนเด็ก กิจกรรมต่างๆ (ศูนย์พัฒนา

บ้านล้านตอง ความรู้กับเด็กๆ พร้อม ท่ีเข้าร่วม จากภูมิปัญญา เด็กเล็กไอที

เล่านิทานท่ีเป็นการ โครงการ ท้องถ่ิน เฉลิมพระเกียรติฯ

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย บ้านล้านตอง)

14 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน เด็กปฐมวัยใน ครูและ 3,000      ร้อยละของ ผู้เรียนได้สืบสาน กองการศึกษาฯ

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สืบสานวัฒนธรรม บุคลากรในศูนย์พัฒนา จ านวนผู้ วัฒนธรรมและ (ศูนย์พัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ ประเพณีและภูมิ เด็กเล็กบ้านไอที ท่ีเข้าร่วม ประเพณีภูมิ เด็กเล็กไอที

บ้านล้านตอง ปัญญาท้องถ่ิน เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ ปัญญาท้องถ่ิน เฉลิมพระเกียรติฯ

บ้านล้านตอง บ้านล้านตอง)

รวม 14 โครงกำร 100,000 

เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาคม เพ่ือส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน 100,000 ร้อยละของ เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติดต าบลห้วยทราย เด็ก เยาวชน ในต าบลห้วยทราย จ านวนผู้เข้า ประชาชนได้มี

ประชาชน ได้มี ร่วมโครงการ สุขภาพท่ีดีและ

สุขภาพท่ีดีและ ห่างไกลจาก

ห่างไกลจาก ยาเสพติด

ยาเสพติด

2 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชน หมู่ท่ี 2 10,000    ร้อยละของ ประชาชนมี กองการศึกษาฯ

หมู่ท่ี 2 ประชาชนมี จ านวนผู้เข้า คุณธรรม  +คกก.หมู่บ้าน

(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2) คุณธรรม ร่วมโครงการ จริยธรรมใน หมู่ท่ี 2

จริยธรรม การด ารงชีวิต

3 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชน หมู่ท่ี 3 10,000    ร้อยละของ ประชาชนมี กองการศึกษาฯ

หมู่ท่ี 3 ประชาชนมี จ านวนผู้เข้า คุณธรรม  +คกก.หมู่บ้าน

(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3) คุณธรรม ร่วมโครงการ จริยธรรมใน หมู่ท่ี 3

จริยธรรม การด ารงชีวิต

4 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชน หมู่ท่ี 5 10,000    ร้อยละของ ประชาชนมี กองการศึกษาฯ

หมู่ท่ี 5 ประชาชนมี จ านวนผู้เข้า คุณธรรม  +คกก.หมู่บ้าน

(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5) คุณธรรม ร่วมโครงการ จริยธรรมใน หมู่ท่ี 5

จริยธรรม การด ารงชีวิต

5 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชน หมู่ท่ี 6 10,000    ร้อยละของ ประชาชนมี กองการศึกษาฯ

หมู่ท่ี 6 ประชาชนมี จ านวนผู้เข้า คุณธรรม  +คกก.หมู่บ้าน

(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6) คุณธรรม ร่วมโครงการ จริยธรรมใน หมู่ท่ี 6

จริยธรรม การด ารงชีวิต

6 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชน หมู่ท่ี 7 10,000    ร้อยละของ ประชาชนมี กองการศึกษาฯ

หมู่ท่ี 7 ประชาชนมี จ านวนผู้เข้า คุณธรรม  +คกก.หมู่บ้าน

(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7) คุณธรรม ร่วมโครงการ จริยธรรมใน หมู่ท่ี 7

จริยธรรม การด ารงชีวิต

รวม 6 โครงกำร 150,000   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

งบประมำณ

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

3.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
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        /6.โครงการทำผนัง... 

เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

โครงการให้บริการด้านการแพทย์  -  -  - - 20,000    

ฉุกเฉิน 

รวม 1 โครงกำร 20,000     

ส านักปลัด1 เพ่ือบริหาร
จัดการ
ทางการแพทย์
ฉุกเฉิน

ประชาชนได้รับการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
การบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 กำรส่งเสริมควำมม่ันคง ควำมปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

5.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย

เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 6.00 เมตร 979,300      ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณบ้านห้วยทราย คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 300.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยทราย 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

(เขต ทต.ห้วยทราย) เช่ือมบ้านต้นผ้ึง ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

หมู่ 7 (เขต ทต.แม่โป่ง) ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุ และ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอ 1.เพ่ือให้ประชาชนได้ สนามกีฬาอ าเภอ 65,000,000       ร้อยละ 100 1. ประชาชนได้ กองช่าง

ออกก าลังกาย ของสนามกีฬา ออกก าลังกาย

2.ประชาชนมีสุขภาพท่ี ท่ีได้มาตรฐาน 2. ประชาชนมี

ดี สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4.00 เมตร 2,302,000 ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

Over Lay ด้วยแอสฟัลด์คอนกรีต คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 1,500.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

บ้านหนองแสะ หมู่ท่ี 2 2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

(เขต ทต.ห้วยทราย) ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

เช่ือมบ้านหนองแฝก หมู่ 5 ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

(เขต ทต.แม่ฮ้อยเงิน) 3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุ และ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

4 โครงการวางท่อต้ังแต่ฝายเหมืองง่า 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 1,500,000   การระบายน้ า 1.การระบายน้ า กองช่าง

ถึงฝายเก้าตัน เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ความยาว 128 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

หมู่ท่ี 3 บ้านล้านตอง 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วม

ขัง

5 โครงการเจาะน้ าบาดาลและ 1. เพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการ ท่ีนายของนายสมนึก ตาค า 300000 ร้อยละ80 เพ่ือให้มีน้ าใช้ใน กองช่าง

 สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เกษตร มีน้ าใช้ในการ การเกษตร

เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 เกษตรมากข้ึน

บ้านสันเข้าแคบกลาง

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 กำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตรเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (เกินศักยภำพ)
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ พ.ศ.2564 ทั้งหมดมีเท่านี้

ครับ จึงนำเรียนมาให้สภาเทศบาลตำบลห้วยทราย รับทราบ ครับ 
นายประเวท จินาจันทร์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประเวท จินาจันทร์ ต่อไประเบียบวาระท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล   
 

ระเบียบวาระท่ี 4 กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
 
นายประเวท จินาจันทร์ ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 
ประธานสภาเทศบาล 
        /ระเบียบวาระท่ี 5... 
 

6 โครงการท าผนังกันดินล าเหมือง 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ผนัง สูง 2 เมตร 2,700,000   การระบายน้ า 1.การระบายน้ า

ระหว่างบ้านนายจอมแปง ปัญญามูล เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ยาว 180 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
ถึงวัดบ้านหม้อ หมู่ท่ี 5 บ้านหม้อ 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

7 โครงการท าผนังกันดินล าเหมือง 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ผนัง สูง 2 เมตร 3,600,000   การระบายน้ า 1.การระบายน้ า

ระหว่างบ้านนายอินจันทร์ อิทจักร เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ยาว 240 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

ถึงบ้านนายวิรัช ต๊ะหล้า 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

หมู่ท่ี 5 บ้านหม้อ เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

8 โครงการท าผนังกันดินล าเหมือง 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ผนัง สูง 2 เมตร 3,750,000   การระบายน้ า 1.การระบายน้ า

ระหว่างบ้านนายจรัญ ปาทา เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ยาว 250 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
ถึงสะพานหน้าวัดบ้านหม้อ 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

หมู่ท่ี 5  บ้านหม้อ เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

9 โครงการวางท่อระบายน้ าจากตู้ยาม 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 1,500,000   การระบายน้ า 1.การระบายน้ า

บ้านดอยซิวถึงบ้าน เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ความยาว 128 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

นายบุญช่วย  เข่ือนแดง 2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

หมู่ท่ี 6 บ้านดอยซิว เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

10 โครงการวางท่อขยายไหล่ทางจาก 1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 1,500,000   การระบายน้ า 1.การระบายน้ า

แยกเพชรสันก าแพง ถึงเม้าท์แมงโก้ เสียหายจากน้ ากัดเซาะ ความยาว 800 เมตร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือให้การระบายน้ า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน

เป็นไปอย่างสะดวก ร้อยละ 80 2.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย6 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร 720,000      ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี 7 บ้านป่าตึง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 400.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4.00 เมตร 1,440,000   ร้อยละระยะ 1.เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยทราย คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 600.00 เมตร ทางของถนน มีมาตรฐาน

2.เพ่ือปรับปรุงถนนท่ี หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน 2.ถนนสามารถใช้

ช ารุดเสียหายให้ดีและ การได้ดีและมีเวลา

ยืดระยะเวลาใช้งาน การใช้งานนานข้ึน

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 3.ลดอุบัติเหตุและ

เดินทาง เดินทางได้สะดวก

รวม 12 โครงกำร งบประมำณ 85,291,300 บำท (แปดสิบห้ำล้ำนสองแสนเก้ำหม่ืนหน่ึงพันสำมร้อยบำท)
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 
 

นายประเวท จินาจันทร์ ต่อไประเบียบวาระท่ี 6 
ประธานสภาเทศบาล 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีพิจารณา 
นายประเวท จินาจันทร์ ข้อ 6.1. พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565   เชิญ  
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีแถลงหลักการและเหตุผล 
 

นายวัยศักดิ์  ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะ 
นายกเทศมนตรี ผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยทราย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยทรายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภา
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
1. สถานะการคลัง 

  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้

   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,229,492.95 บาท 

   
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 26,112,912.40 บาท 

   
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,547,801.33 บาท 

   
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 
832,000.00 บาท    
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 211,150.00 
บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 4,341,198.76 บาท 
              

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

2.1 รายรับจริง จำนวน 41,643,225.95 บาท ประกอบด้วย 
   

หมวดภาษีอากร จำนวน 277,855.30 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จำนวน 311,954.55 บาท 

   
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จำนวน 189,490.06 บาท 

   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย ์

จำนวน 0.00 บาท 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 83,247.47 บาท 
   

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท    
หมวดภาษีจดัสรร จำนวน 19,631,151.57 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 21,149,527.00 บาท 

  
2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 106,409.00 บาท 

  
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 41,007,390.94 บาท ประกอบด้วย                 

งบกลาง จำนวน 14,919,643.44 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 12,348,095.75 บาท 

   
งบดำเนินงาน จำนวน 8,915,901.75 บาท    
งบลงทุน จำนวน 3,692,630.00 บาท 

   
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,131,120.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 

  
2.4 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์จำนวน 106,409.00 บาท   
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนนิการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,305,555.00 บาท 

  
2.6 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,761,500.00 บาท   
2.7 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

แถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.รายรับ 

 

 
           /2.รายจ่าย... 
 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี2564 

ประมาณการ 
ปี2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 277,855.30 290,000.00 500,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 311,954.55 357,000.00 368,500.00 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 189,490.06 150,000.00 150,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 83,247.47 50,100.00 71,000.00 
หมวดรายได้จากทุนหมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 862,547.38 857,100.00 1,099,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจดัสรร 19,631,151.57 21,002,900.00 20,050,500.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
19,631,151.57 

 
21,002,900.00 20,050,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ส่วนท้องถิ่น 
 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,149,527.00 21,560,000.00 21,650,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
21,149,527.00 21,560,000.00 21,650,000.00 

 41,643,225.95 43,420,000.00 42,800,000.00 
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                     2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 14,919,643.44 16,530,032.00 13,867,200.00 

  งบบุคลากร 12,348,095.75 15,404,100.00 16,911,400.00 

  งบดำเนินงาน 8,915,901.75 7,863,868.00 8,500,000.00 

  งบลงทุน 3,692,630.00 2,545,000.00 2,263,900.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,131,120.00 1,077,000.00 1,257,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 41,007,390.94 43,420,000.00 42,800,000.00 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบญัญตัิ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                                         
ของเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,909,200 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,844,900 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 5,740,300 

แผนงานสาธารณสุข 1,041,200 

แผนงานเคหะและชุมชน 1,405,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 524,800 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 495,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,897,400 

แผนงานการเกษตร 75,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น  

แผนงานงบกลาง 13,867,200 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,800,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
     แผนงานงบกลาง 

งบ           งาน งบกลาง รวม 

งบกลาง 13,867,200 13,867,200 

งบกลาง 13,867,200 13,867,200 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบ งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ 
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 7,436,400 471,000 2,178,300 10,085,700 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,800 0 0 2,624,800 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,811,600 471,000 2,178,300 7,460,900 
งบด าเนินงาน 1,618,100 120,000 906,800 2,644,900 
ค่าตอบแทน 177,100 0 170,800 347,900 
ค่าใชส้อย 357,500 120,000 540,000 1,017,500 
ค่าวสัด ุ 588,000 0 161,000 749,000 
ค่าสาธารณปูโภค 495,500 0 35,000 530,500 
งบลงทุน 58,600 22,000 78,000 158,600 
ค่าครุภัณฑ์ 58,600 22,000 78,000 158,600 
งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 
เงินอดุหนนุ 20,000 0 0 20,000 
รวม 9,133,100 613,000 3,163,100 12,909,200 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ งาน งานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รวม 

งบบุคลากร 966,600 966,600 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 966,600 966,600 
งบดำเนินงาน 829,800 829,800 
ค่าตอบแทน 124,800 124,800 
ค่าใช้สอย 645,000 645,000 
ค่าวัสดุ 60,000 60,000 
งบลงทุน 28,000 28,000 
ค่าครุภัณฑ์ 28,000 28,000 
งบเงินอุดหนุน 20,500 20,500 
เงินอุดหนุน 20,500 20,500 
รวม 1,844,900 1,844,900 

 



     -21- 
แผนงานการศึกษา 

งบ              งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยว กับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน และ
ประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 1,539,700 1,629,700 3,169,400 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,539,700 1,629,700 3,169,400 

งบดำเนินงาน 114,000 1,745,000 1,859,000 

ค่าตอบแทน 48,000 0 48,000 

ค่าใช้สอย 30,000 1,164,000 1,194,000 

ค่าวัสดุ 36,000 536,000 572,000 

ค่าสาธารณูปโภค 0 45,000 45,000 

งบลงทุน 72,800 9,100 81,900 

ค่าครุภัณฑ์ 72,800 9,100 81,900 

งบเงินอุดหนุน 0 630,000 630,000 

เงินอุดหนุน 0 630,000 630,000 

รวม 1,726,500 4,013,800 5,740,300 

แผนงานสาธารณสุข 

งบ งาน งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น รวม 

งบบุคลากร 492,200 492,200 

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 492,200 492,200 

งบดำเนินงาน 304,000 304,000 

ค่าตอบแทน 168,000 168,000 

ค่าใช้สอย 116,000 116,000 

ค่าวัสดุ 20,000 20,000 

งบลงทุน 85,000 85,000 

ค่าครุภัณฑ์ 85,000 85,000 

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000 

     เงินอุดหนุน 160,000 160,000 

รวม 1,041,200 1,041,200 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

                                             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบ    งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็ง ชุมชน 
 

รวม 

งบบุคลากร 242,800 242,800 

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 242,800 242,800 

งบดำเนินงาน 140,000 140,000 

ค่าใช้สอย 140,000 140,000 

งบเงินอุดหนุน 142,000 142,000 

เงินอุดหนุน 142,000 142,000 

รวม 524,800 524,800 

                                   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งบ งาน งานกีฬาและ 

นันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น 
รวม 

งบดำเนินงาน 90,000 145,000 235,000 

ค่าใช้สอย 80,000 145,000 225,000 

ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000 

งบเงินอุดหนุน 0 260,000 260,000 

เงินอุดหนุน 0 260,000 260,000 

รวม 90,000 405,000 495,000 

 

งบ งาน งานสวนสาธารณะ งานกำจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฎิกูล 

รวม 

งบดำเนินงาน 0 1,305,000 1,305,000 

ค่าใช้สอย 0 1,305,000 1,305,000 

งบลงทุน 100,000 0 100,000 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 100,000 

รวม 100,000 1,305,000 1,405,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ งาน  
งานก่อสร้าง 

 
รวม 

งบบุคลากร 1,954,700 1,954,700 

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1,954,700 1,954,700 

งบดำเนินงาน 1,132,300 1,132,300 

ค่าตอบแทน 123,300 123,300 

ค่าใช้สอย 629,000 629,000 

ค่าวัสดุ 380,000 380,000 

งบลงทุน 1,810,400 1,810,400 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,810,400 1,810,400 

รวม 4,897,400 4,897,400 
 

แผนงานการเกษตร 
งบ งาน งานส่งเสริมการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวม 

งบดำเนินงาน 20,000 30,000 50,000 

ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 

ค่าใช้สอย 0 30,000 30,000 

งบเงินอุดหนุน 0 25,000 25,000 

เงินอุดหนุน 0 25,000 25,000 

รวม 20,000 55,000 75,000 

 
 
 

นายประเวท จินาจันทร์   พักเท่ียง เวลา 12.00 – 13.00 น. 
ประธานสภาเทศบาล 
เริ่มประชุม   13.00 น.    
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 อาศัย

อำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ 
ของสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย และโดยเห็นชอบ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565  
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม   พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป  
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้ งสิ้ น 
42,800,000 บาท  
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้    

แผนงาน  ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  12,909,200 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1,844,900 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา  5,740,300 

แผนงานสาธารณสุข  1,041,200 

แผนงานเคหะและชุมชน  1,405,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  524,800 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  495,000 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  4,897,400 

แผนงานการเกษตร  75,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
 

แผนงานงบกลาง  13,867,200 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  42,800,000 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้   
 

งบ  ยอดรวม 

รวมรายจ่าย  0 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตร์ตำบลห้วยทรายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ประกาศ ณ 
วันที่ ......................................................................   

 
นายประเวท จินาจันทร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 )ข้อ ๔๗  ในการ

พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภา ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร แล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ             
ก็ได้ /เชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ / เชิญ สท. สม    ทาเกิด   ครับ 

นายสม     ทาเกิด  เรียนประธานสภ าฯ  สมาชิ กสภ าทุ กท่ านฯ  และคณ ะผู้ บ ริห ารทุ กท่ าน                       
สมาชิกสภา เขต.1 ตามท่ีกระผมได้อ่านร่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  2565    

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
องค์กรประชาชน โครงการบริหารจัดกาน้ำตำบลห้วยทราย 25,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โซน 2/2 (คลองผาแตกช่วงกลาง)
ตามโครงการบริหารจัดการน้ำตำบลห้วยทราย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จำเป็น  กระผม
ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารด้วยครับที่เร่งเห็นถึงความสำคัญการบริหารจัดการน้ำ
ของตำบลห้วยทราย ครับ ขอบคุณครับ  

นายประเวท จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.จรัส พลอยแก้วผล     
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายจรัส พลอยแก้วผล เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่กระผมได้อ่าน
สมาชิกสภา เขต.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   พ. ศ.   2565 แผนงานการศาสนา  

วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน กระผมขอขอบคุณที่คณะบริหารได้เร่งเห็นความสำคัญของศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลห้วยทราย ที่ได้นำโครงการต่างๆได้บรรจุในเทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอบคุณครับ 
 
 
       /นายประเวท... 
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นายประเวท จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.พวงทอง     ปาทา              
ประธานสภาเทศบาล 
นางพวงทอง   ปาทา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามท่ีดิฉันได้อ่าน  
สมาชิกสภา เขต.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   พ. ศ.   2565 แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 1 
เครื่อง ดิ ฉัน เห็ นด้ วยค่ะ ที่ เราจะดำเนิ นการจัดซื้ อ เครื่องพ่นละอองฝอย                            
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก และเพ่ือให้
ประชาชนตำบลห้วยทรายปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ขอบคุณค่ะ 

นายประเวท จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.บุญมา   อินต๊ะแก้ว     
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญมา อินต๊ะแก้ว  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่กระผมได้อ่าน
สมาชิกสภา เขต.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   พ. ศ.   2565 แผนงานการรักษา 

ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตำบลห้วยทรายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
ขอบคุณครับ               

 

นายประเวท จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
ประธานสภาเทศบาล จะขอมติครับ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗   (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 65 ถ้าไม่มีผู้ใด
จะอภิปรายต่อไป    ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย  หรือถ้ามีแต่ประธานสภา ท้องถิ่น 
เห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุม
วินิจฉัยว่า ควรจะ ปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ ๗๒ 
เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนลงมติ ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 
76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้               
มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมกระผมจะขอมติครับ 

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบในหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ 

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ 

  -สมาชิกสภาฯเข้าประชุม  12   ท่าน 
  -ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
  -เห็นชอบ    11      เสียง 
  -งดออกเสียง    1    เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในเวลา 

14.00 น.  
 
      
       /นายประเวท จินาจันทร์... 
 
    -27- 



นายประเวท จินาจันทร์  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการ แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ประธานสภาเทศบาล ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑)  
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน 

 แต่ไม่เกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
เชิญเสนอครับ/เชิญ สท.สายเพชร  ทาโปปิน ครับ 

นายสายเพชร  ทาโปปิน เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภา เขต.2 ในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

ในครั้งนี้  จำนวน      5     คน  ครับ 
นายประเวท จินาจันทร์ สท.สายเพชร  ทาโปปิน เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน  
ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นายจรัส พลอยแก้วผล กระผมขอรับรองให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ครับ  
สมาชิกสภา เขต.1 (ผู้รับรองคนท่ี 1) 
นายถนอม มหาวงค ์ กระผมขอรับรองให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ครับ 
สมาชิกสภา เขต.1 (ผู้รับรองคนท่ี 2) 
นายประเวท จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง  
ประธานสภาเทศบาล อ่ืนถือว่าสภาฯ แห่งนี้เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 คน ครับ     

ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมี
มติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่  1 ครับ / เชิญ           
สท.จรัส   พลอยแก้วผล ครับ 

นายจรัส  พลอยแก้วผล กระผมขอเสนอ สท.สม    ทาเกิด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 1  ครับ 
สมาชิกสภา เขต.1 
นายประเวท จินาจันทร์ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอุทัย  แก้วหม ี กระผมขอรับรอง สท.สม    ทาเกิด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 1 ครับ 

สมาชิกสภา เขต.2 (ผู้รับรองคนท่ี 1) 
นางพวงทอง  ปาทา  ดิฉันขอรับรอง สท.สม    ทาเกิด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1 ครับ 
สมาชิกสภา เขต.2  (ผู้รับรองคนท่ี 2) 
 
             /นายประเวท จินาจันทร์... 
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นายประเวท จินาจันทร์ มีผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอลำดับที่ 1 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ / เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอ ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๔ ในการ

เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้  ถือว่าผู้นั้นได้รับ 

                     เลือก ดังนั้น นายสม  ทาเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต.1 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1  ครับ /ต่อไปเชิญเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ
ลำดับที่ 2 ครับ/เชิญ สท.สายเพชร  ทาโปปิน                  

นายสายเพชร ทาโปปิน กระผมขอเสนอ สท.วิวัฒ    อูปคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 2 ครับ 
สมาชิกสภา เขต.2  
นายประเวท จินาจันทร์ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอัษฎาวุฒิ  สามเป็ง กระผมขอรับรอง สท.วิวัฒ  อูปคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2  ครับ 
สมาชิกสภา เขต.1 (ผู้รับรองคนท่ี 1 )  
นายบุญมา  อินต๊ะแก้ว กระผมขอรับรอง สท.วิวัฒ  อูปคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2  ครับ 
สมาชิกสภา เขต.2 (ผู้รับรองคนท่ี 2 )  
นายประเวท จินาจันทร์ มีผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอลำดับที่ 2 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ / เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอ ถือว่า นายวิวัฒ  อูปคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต.2

ได้รับ เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่  2  ครับ /ต่อไปเชิญ เสนอ 
คณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 3 ครับ / เชิญ สท. สม    ทาเกิด ครับ 

นายสม    ทาเกิด  กระผมขอเสนอ สท.ชัยยาคร    จันทร์เพ็ญวัน    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
สมาชิกสภา เขต.1 ลำดับที่ 3 ครับ 
นายประเวท จินาจันทร์ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล         
นายถนอม  มหาวงค ์ กระผมขอรับรอง สท.ชัยยาคร    จันทร์เพ็ญวัน    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
สมาชิกสภา เขต.1 ลำดับที่ 3 ครับ  (ผู้รับรองคนท่ี 1) 
นายวิวัฒ   อูปคำ กระผมขอรับรอง สท.ชัยยาคร    จันทร์เพ็ญวัน    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    
สมาชิกสภา เขต.2 ลำดับที่ 3 ครับ  (ผู้รับรองคนท่ี 2) 
นายประเวท จินาจันทร์ มีผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอลำดับที่ 3 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ / เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอ ถือว่า นายชัยยาคร    จันทร์เพ็ญวัน  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต.1 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ แปรญัตติลำดับที่ 3 ครับ /ต่อไปเชิญ
เสนอ คณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4 ครับ / เชิญ สท.บุญมา  อินต๊ะแก้ว ครับ 

นายบุญมา  อินต๊ะแก้ว กระผมขอเสนอ สท.อัษฎาวุฒิ  สามเป็ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4  
สมาชิกสภา เขต.2 ครับ 
 
       /นายประเวท จินาจันทร์... 
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ประธานสภาเทศบาล 
นายสม   ทาเกิด กระผมขอรับรอง สท.อัษฎาวุฒิ  สามเป็ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4  
สมาชิกสภา เขต.1 ครับ (ผู้รับรองคนท่ี 1) 
นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน กระผมขอรับรอง สท.อัษฎาวุฒิ  สามเป็ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4  
สมาชิกสภา เขต.1 ครับ (ผู้รับรองคนที่ 2) 
นายประเวท จินาจันทร์ มีผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอลำดับที่ 4 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ / เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอ ถือว่า นายอัษฎาวุฒิ  สามเป็ง สมาชิกสภาเทศบาล              

เขต.1 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4 ครับ /ต่อไปเชิญเสนอ 
คณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 5 ครับ / เชิญ สท. อุทัย  แก้วหมี ครับ 

นายอุทัย แก้วหมี  กระผมขอเสนอ สท.พวงทอง  ปาทา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 5 ครับ  
สมาชิกสภา เขต.1  
นายประเวท จินาจันทร์ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล         
นายสายเพชร ทาโปปิน กระผมขอรับรอง สท.พวงทอง  ปาทา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ลำดับที่ 5 
สมาชิกสภา เขต.2 ครับ (ผู้รับรองคนที่ 1) 
นายจรัส พลอยแก้วผล กระผมขอรับรอง สท.พวงทอง  ปาทา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   ลำดับที่ 5 
สมาชิกสภา เขต.1 ครับ (ผู้รับรองคนที่ 2) 
นายประเวท จินาจันทร์ มีผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอลำดับที่ 5 อีกหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล ครับ / เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอ ถือว่า นางพวงทอง  ปาทา  สมาชิกสภาเทศบาล                            

เขต.2  ได้ รับ เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญั ตติลำดับที่  5  ครับ  / ต่ อไป
คณะกรรมการแปรญัตติมีทั้งหมด 5  คน เชิญ เลขานุการสภา สรุป ครับ 

นายประชัน ทาอินทร์ สรุปคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 5 ท่านแล้วนะครับ ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีผู้เสนอ 
เลขานุการสภาเทศบาล เพียงรายชื่อเดียว ดังนี้ 
 สท.สม   ทาเกิด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1 
 สท.วิวัฒ  อูปคำ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2 
 สท.ชัยยาคร  จันทร์เพ็ญวัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 3 
 สท.อัษฎาวุฒิ สามเป็ง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4  
 สท.พวงทอง ปาทา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 5 ครับ 
 

นายประเวท จินาจันทร์ ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 49  วรรค 1  กำหนดว่า  ญัตติร่างข้อ 
ประธานสภาเทศบาล     บัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
 พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอ                
คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย / เชิญ สท. อุทัย   แก้วหมี  ครับ 

 
        /กระผมขอกำหนด... 
 
    -30- 
นายอุทัย    แก้วหมี กระผมขอกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม  






