๑
รายงานการประชุมภาเทศบาลตาบลสันทราย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
วันที่ 1๔ สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย
*******************
ผู้มาประชุม
1. นายอุดม มูลใจทราย ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย
2. นายเอนก มูลคาหล้า รองประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย
3. นายเสถียร เตชะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
4. นายอนุวัตร มะโนคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
5. นายจรัญ สันทะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
6. นายศิล คาหล้าทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
7. นายนัณฐกริช นวนพนัส สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
8. นายเฉลิม อรินต๊ะทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
9. นางศรีนวล จันทาพูน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
10. นางวิไล ชาวไชย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
11. นางลัดดา ปรารมภ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
12. นางอรพรรณ ปันปูนทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธนพล เมืองคา นายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
2. นางสุปราณี มาละดา รองนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
3. นายทนงศักดิ์ กิตยานุรักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
4. นายประสิทธิ์ สอนราช เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
5. นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย
6. นางนนทรส อิ่นคา หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
7. นางกรณิศ จีมะวงษ์ ผู้อานวยการกองคลัง
8. นายพฤหัส แก้วหล้า ผู้อานวยการกองช่าง
9. นางสาวทิชากร อรินต๊ะทราย หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
10. นายถนอม เทพสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
11. นางวนิดา จันทะบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
12. นายชาญชัย กันทากาศ นิติกรชานาญการ
เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุม (เวลา 09.00 น.) แล้ว นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลสันทราย ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทรายผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุมครบ
องค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย ได้กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทรายเข้าห้อง
ประชุม
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 และขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
/ ระเบียบวาระที่ 2...

๒
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 2562
ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว และหากสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลสันทรายท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ขอได้โปรดนา
แจ้งต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย รายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯ ข้อความหรือคาในบรรทัดสุดท้ายเกือบ
ทุกหน้ามีการ พิมพ์ ตกหล่น เช่น จุด เป็น จด และบางข้อความ ขาดหายไป ในการประชุม
ครั้งต่อไปขอให้มีการตรวจสอบ และไม่ควรจะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก และตามหน้า 5 ใน
(4) วรรคท้ายที่กล่าวว่า การใช้จ่ายเงินสะสมนั่นเป็นอันพับไป ไม่ทราบว่ามีสาระ หรือไม่
หรือมีความหมายอย่างไร
เลขานุการสภาฯ ความผิดพลาดในเรื่องมีการตกหล่น และขาดหายของข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ
น่าจะมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการถ่ายเอกสาร เนื่องจากในระหว่างการตรวจสอบรายงาน
การประชุมยังมีปรากฏอยู่ในต้นฉบับ ส่วนในข้อความที่ว่า “การใช้จ่ายเงินสะสมนั่นเป็นอัน
พับไป” นั้น ข้อความดังกล่าวระบุไว้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ซึ่งเป็นภาษาทาง
กฎหมายซึง่ ไม่สามารถตัดข้อความดังกล่าวได้ อันพับไป จึงแปลว่า ล้มเลิกหรือยกเลิก
นายกเทศมนตรีฯ การที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความอันใดในรายงานการประชุมเมื่อครั้งก่อน
นั้น กาหนดให้
อยู่ในวาระที่ 2 นี้อยู่แล้ว รายงานการประชุมฯนี้ ได้มีการตรวจสอบในชั้นต้นโดย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาเทศบาลตาบลสันทรายแล้ว
อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทรายที่จะต้องช่วยกันตรวจสอบ
อีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะมีมติเห็นชอบรายงานการประชุม จึงขอทาความเข้าใจกับทุกท่านด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการแก้ไขข้อความใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่...
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด และไม่มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 256๒ เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 256๒ โดยการยกมือพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจาปี 256๒ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 256๒
ประธานสภาฯ สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว
ขอได้โปรดนาแจ้งต่อที่ประชุม
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย ทบทวนหน้า 8 เรื่องการซ่อมแซมท่อระบายน้าบริเวณหน้าบ้าน ผญบ.อนันต์ สมศรีดา
ไม่ทราบว่าได้ดาเนินการแล้วหรือไม่
นายพฤหัส แก้วหล้า ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการหาผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
/ นายอนุวัตร...

๓
นายอนุวัตร มะโนคา ทบทวนหน้าที่ 3 ที่นายกเทศมนตรีได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตาบลสันทราย เพื่อขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดลอกลาเหมืองในเขตเทศบาลตาบลสันทราย จานวน
8 จุด ไม่ทราบว่าได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว
นายกเทศมนตรีฯ สืบเนื่องจากที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการขุดลอกลาเหมืองในเขตเทศบาล
ตาบลสันทราย จานวน 8 จุด โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 1 มีมติให้ความเห็นชอบ จานวน 4 จุด ดังนี้
จุดที่ 2 บริเวณหลังสวนยางพารา ถึง ฝายกั้นน้า หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์
งบประมาณ 21,600.- บาท
จุดที่ 4 บริเวณสี่แยกหน้าสานักงานเทศบาลตาบลสันทราย ถึง หนองบัว หมู่ที่ 4
บ้านเด่น งบประมาณ 18,400.- บาท
จุดที่ 5 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง ถึง หลังสานักงานเทศบาล
ตาบลสันทราย งบประมาณ 11,900.- บาท
จุดที่ 7 บริเวณข้างอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ 7 บ้านดง งบประมาณ 28,600.- บาท
ขอนาเรียนต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากขณะนี้มีฝนตกลงมาแล้วเกือบทุกวัน ทาให้ในลาเหมือง
มีน้ามากขึ้น จึงไม่สามารถที่จะดาเนินการขุดลอกในระยะนี้ได้ ต้องรอให้น้าลดลงจน
สามารถที่จะดาเนินการได้ ในส่วนลาเหมืองที่เหลืออีก 4 จุด จะได้ให้กองช่างได้ประมาณ
ราคาใหม่ เพื่อที่จะได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาฯในครั้งต่อไป
โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป ซึง่ การใช้เงินสะสมยังสามารถใช้ได้ต่อไปอีกในปีงบประมาณถัดไป
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว อีกหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดต้องการทบทวนแล้ว จึงขอเข้าสู่ในระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๓
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภาฯ ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย ได้ยื่นญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลสันทราย เพื่อขอเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติฯที่ได้แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
แล้ว ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ...
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสันทราย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓ ฉบับนี้ มาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบล
สันทราย ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว
/ คาแถลงงบประมาณ...

๔
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลสันทราย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลสันทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลสันทรายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 48,875,030.31 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 36,549,522.78 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 15,217,090.05 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 6 โครงการ รวม
243,945.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 7,667,103.26 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จานวน 28,115,697.35 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
316,004.95 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 271,587.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 334,718.09 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน
22,627.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 15,255,626.31 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 11,915,134.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
0.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 19,672,734.73 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
6,047,826.26 บาท
งบบุคลากร
จานวน 9,740,091.00 บาท
งบดาเนินงาน จานวน
2,470,497.47 บาท
งบลงทุน
จานวน
3 29,820.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น จานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
1,084,500.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
0.00 บาท
/ (5) รายจ่าย...
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(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 2,182,000.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
คาแถลงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลสันทราย อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รายรับจริง
ประมาณการ
ประมาณการ
ปี 2561
ปี2562
ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง

251,373.95
234,805.50
407,152.43
24,694.00
918,025.88

230,000.00
218,800.00
382,000.00
5,200.00
836,000.00

300,000.00
210,000.00
414,000.00
5,200.00
929,200.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

18,171,299.24 17,120,000.00 17,735,000.00
18,171,299.24 17,120,000.00 17,735,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
11,477,014.00 12,189,420.00 12,914,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 11,477,014.00 12,189,420.00 12,914,600.00
ส่วนท้องถิ่น
รวม 30,566,339.12 30,145,420.00 31,578,800.00
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจ่าย
รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี
ประมาณการ ปี
จ่ายจากงบประมาณ
2562
2563
งบกลาง
6,731,757.84 7,648,130.00 8,282,850.00
งบบุคลากร
11,117,415.00 12,566,784.00 13,074,000.00
งบดาเนินงาน
3,092,414.32 5,291,006.00 5,530,050.00
งบลงทุน
904,715.00 3,493,000.00 3,616,900.00
งบรายจ่ายอื่น
0.00
12,000.00
12,000.00
งบเงินอุดหนุน
1,112,440.00 1,134,500.00 1,063,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,958,742.16 30,145,420.00 31,578,800.00
รวม 22,958,742.16 30,145,420.00 31,578,800.00
/ บันทึก...
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตาบลสันทราย อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หลักการ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 31,578,800 บาท
ด้าน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
11,680,356
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,866,316
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
1,702,530
แผนงานสาธารณสุข
1,679,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์
15,000
แผนงานเคหะและชุมชน
5,415,748
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
499,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
357,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
80,000
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
8,282,850
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
31,578,800
เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลสันทรายได้
พิจารณาเห็นชอบต่อไป
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลสันทราย อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบล สันทราย และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
/ ข้อ 3...
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ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
31,578,800 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 31,578,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
11,680,356
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,866,316
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
1,702,530
แผนงานสาธารณสุข
1,679,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์
15,000
แผนงานเคหะและชุมชน
5,415,748
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
499,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
357,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
80,000
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
8,282,850
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
31,578,800
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ
ยอดรวม
รวมรายจ่าย
0

เลขานุการสภาฯ

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลสันทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตาบล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลสันทรายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ...
ลงนาม
นายธนพล เมืองคา ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
ชี้แจงระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 5
เรื่องการคลังและทรัพย์สินขอ งเทศบาล มาตรา 65 กาหนดว่า งบประมาณประจาปีของ
เทศบาลต้องตราเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้
เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จะเป็นระเบียบที่ว่าด้วยการจัดทา
งบประมาณของ อปท.ในทุกด้าน กาหนดไว้ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบในการจัดทางบประมาณใน
หมวดที่ ๑ ในหมวดที่ 2 เป็นเรื่องลักษณะของงบประมาณ หมวดที่ 3 วิธีการจัดทา
/ งบประมาณ...
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งบประมาณ หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขงบประมาณ หมวดที่ 5 การควบคุมงบประมาณ
และหมวดที่ 6 การรายงาน ทั้งนี้ วิธีการจัดทางบประมาณ ข้อ ๒๓ กาหนดว่าให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณ รวบรวม และจัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร เพื่อคณะ
ผู้บริหารได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45 วรรค 3 ข้อ47 -51 และหมวด 4 งบประมาณ
รายละเอียดดังนี้
ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ 47 ถึงข้อ 52 โดยสรุป คือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น
การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น ต้องพิจารณาเป็น 3
วาระ โดยวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ข้อ 47 กาหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่า จะรับ
หลักการแห่งร่างฯหรือไม่ และในวาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ ข้อ 51 กาหนดว่าในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง ให้ ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ส่วนใน
วาระที่ 3 ชั้นลงมติ ข้อ 52 กาหนดว่า การพิจารณาในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาฯได้มีการลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาในวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่
สาหรับการแปรญัตตินั้น ให้เป็นไปตาม ข้อ 59-61 ดังนี้
ข้อ
58 ญัตติร่างข้อบัญญัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ
วิธีการภายในระยะเวลาที่กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
กล่าวคือ ต้องเสนอต่อสภาภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
คาแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกาหนด ตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงิน ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
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4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้
1. การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย
การตั้งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป และการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย ให้กระทา
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ
กฎกระทรวง ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกาหนด เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้ง
แนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ตามแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การกากับดูแลการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ กากับดูแลการปฏิบัติเพื่อให้การเสนอ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 24 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีไม่
ทันตามกาหนดเวลา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เหตุที่เสนอไม่ทันกับผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีภายในกาหนดเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้แล้ว
เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ
2.2 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอแนะนาและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
การจัดทางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควรกาหนดระยะเวลาใน
การดาเนินการและติดตามผลการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจกระทาได้
โดยวิธีการประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยใช้ปฏิทินงบประมาณ
เป็นแนวทางในการดาเนินการ และมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะก่อนการจัดทางบประมาณ
ทั้งนี้ ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 24 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1274 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2545
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 322 ลงวันที่ 15
มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0666
ลงวันที่ 30 มกราคม 2558
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาลให้
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โครงการประเภทงานก่อสร้าง ให้จัดทาประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ โดยแสดงราคากลาง ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่าแรงและราคาต่อหน่วย และให้จัดทาเป็น
เอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีจัดส่งให้สภาท้องถิ่นพร้อมกับร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอพร้อมกับร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาก่อนล่วงหน้า หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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3. การดาเนินการเมื่อประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
ให้ดาเนินการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
โปร่งใส ดังนี้
3.1 ให้นาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ
ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสาคัญๆ โดย
เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4. การรายงาน
4.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งสาเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จานวน 1 ชุด ไปยังจังหวัดหรืออาเภอ
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศใช้โดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ข้อ 39
4.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจาปีงบประมาณให้
ประชาชนทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 40
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา โดยให้จัดทาประมาณการรายรับและจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยให้ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตามแนวทางของ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กล่าวคือ
- รายการเงินอุดหนุนสาหรับอาหารเสริม (นม) จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย กรณี
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 260 วัน ตั้ง
ในหมวดงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ วัสดุอาหารเสริม (นม)
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่าย
โอน
- รายการเงินอุดหนุนสาหรับอาหารกลางวัน จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย
กรณี
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 200 วัน ตั้ง
ในหมวดเงินอุดหนุน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
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6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
โดยให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งงบประมาณสาหรับการดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ด้านรายรับ ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุนประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป และด้านรายจ่าย ให้ตั้งไว้ในหมวดงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ หรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- สาหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้
กาชับให้แต่ละกองได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ตามภารกิจ
ถ่ายโอน นโยบายของรัฐบาลคณะรัฐมนตรี นโยบายของจังหวัด อาเภอและนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยรายละเอียดต่างๆปรากฏตามเอกสารร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเอกสารประกอบ
แล้ว
นายกเทศมนตรีฯ
สาหรับรายละเอียดแต่ละแผนงาน ได้มอบหมายให้หัวหน้าสานัก ฯและผู้อานวยการแต่ละ
กองเป็นผู้ชี้แจงต่อไป
นางนนทรส อิ่นคา ชี้แจงรายละเอียดใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ตามร่างเทศบัญญัติฯ
หน้าที่ ๖5 - 76 ดังนี้
งานบริหารงานทั่วไป ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม 8,972,268.- บาท แยกเป็น
๑. งบบุคลากร รวม 6,571,608.- บาท ดังนี้
1) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จานวน
2,624,640.- บาท
2) เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จานวน 3,946,968.- บาท
๒. งบดาเนินงาน รวม 2,211,760.- บาท ดังนี้
1) ค่าตอบแทน จานวน 392,800.- บาท
2) ค่าใช้สอย จานวน 1,032,960.- บาท
แยกเป็น
(
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 295,760.- บาท
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 100,000.- บาท
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 160,000.- บาท
- ค่าพานพุ่มดอกไม้ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอื่นๆ จานวน
5,000.-บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตาบล
สันทราย จานวน 200,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาแผนพัฒนา จานวน 30,000.- บาท
/ ค่าใช้จ่าย..

๑๒
- ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี งานอื่นๆ
และวันสาคัญต่าง ๆ จานวน 20,000.-บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน จานวน 150,000.- บาท
(4) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 72,200.- บาท
3) ค่าวัสดุ จานวน
285,000.- บาท
4) ค่าสาธารณูปโภค จานวน 501,
000.- บาท
๓. งบลงทุน
รวม 121,900.- บาท
ดังนี้
1) ค่าครุภัณฑ์ จานวน 121,900.- บาท
๔. งบรายจ่ายอื่น รวม
12,000.- บาท
- ค่าจ้างสถาบันการศึกษา เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล
ตาบลสันทราย จานวน 12,000 บาท
๕. งบเงินอุดหนุน รวม 55,
000.- บาท ดังนี้
1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จานวน 15,000.- บาท
2) เงินอุดหนุนส่วนราชการ จานวน 40,
000.- บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ขอเรียนเชิญ...
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป แล้ว
ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงในแผนงานต่อไป
นางกรณิศ จีมะวงษ์ สาหรับรายละเอียดในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามร่างเทศบัญญัติฯ
หน้าที่ ๗6 – ๘๑ ดังนี้
งานบริหารงานคลัง ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม 2,708,088.- บาท แยกเป็น
1. งบบุคลกร จานวน
2,182,188.- บาท ดังนี้
1) เงินเดือนฝ่ายประจา จานวน
2,182,188.- บาท
๒. งบดาเนินงาน รวม 501
,400.- บาท ดังนี้
1) ค่าตอบแทน จานวน 148,400.- บาท
2) ค่าใช้สอย จานวน
268,000.- บาท แยกเป็น
(
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ประกอบด้วย
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จานวน
5,000.- บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 108,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี จานวน 5,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ จานวน 5,000.- บาท
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 50,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาจัดเก็บรายได้
จานวน 30,000.-บาท
/ ค่าใช้จ่าย...

๑๓
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง
การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลสันทราย จานวน 30,000.- บาท
(3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 35,000.- บาท
3) ค่าวัสดุ จานวน 80
,000.- บาท
4) ค่าสาธารณูปโภค จานวน
5,
000.- บาท
5) งบลงทุน จานวน 24,500.- บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ขอเรียนเชิญ...
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงในแผนงานต่อไป
นางนนทรส อิ่นคา ชี้แจงรายละเอียดในแผนงานรักษาความสงบภายใน ตามร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ ๘๑ - 86
ดังนี้
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม
1,360,916.-บาท
แยกเป็น
๑. งบบุคลากร รวม1,077,816.- บาท ดังนี้
1) เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จานวน 1,077,816.- บาท
๒. งบดาเนินงาน รวม 233,100.- บาท ดังนี้
1) ค่าตอบแทน จานวน 25,000.- บาท
2) ค่าใช้สอย
จานวน 58,100.- บาท
3) ค่าวัสดุ จานวน 150,000.- บาท
3. งบลงทุน รวม 50,000.- บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 505,400.- บาท ดังนี้
1. งบดาเนินงาน รวม 81,000.- บาท ดังนี้
1) ค่าตอบแทน จานวน 15,000.- บาท
2) ค่าใช้สอย จานวน 66,000.- บาท
แยกเป็น
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จานวน 13,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ จานวน 10,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 20,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ แก่
ประชาชน จานวน 10,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของ อปพร. เทศบาล
ตาบลสันทราย จานวน 13,000.- บาท
2. งบลงทุน รวม 424,400.- บาท ดังนี้
/ 1) ค่าครุภัณฑ์...

๑๔
1) ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 404,400.- บาท
2) ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง
จานวน 20,000.- บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ขอเรียนเชิญ
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ขอให้เจ้าหน้าที่
ชี้แจงในแผนงานต่อไป
น.ส.ทิชากร อรินต๊ะทราย ชี้แจงรายละเอียดในแผนงานการศึกษา ตามร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ ๘๖-๙๑ ดังนี้
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม 724,340.- บาท
แยกเป็น
1. งบบุคลากร จานวน 648,840.- บาท ดังนี้
1) เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จานวน 648,840.- บาท
2. งบดาเนินงาน จานวน 70,
000.- บาท ดังนี้
1) ค่าตอบแทน จานวน
5,000.- บาท
2) ค่าใช้สอย จานวน
35,000.- บาท แยกเป็น
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 5,000.- บาท
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 20,000.- บาท
(3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จานวน 10,000.- บาท
3) ค่าวัสดุ จานวน 30,
000.-บาท
3. งบลงทุน จานวน 5,500.-บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม 763,190.
-บาท
แยกเป็น
1. งบดาเนินงาน จานวน 247,190.- บาท ดังนี้
- ค่าวัสดุ (อาหารเสริม (นม)) จานวน 247,190.- บาท
เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม สาหรับเด็กอนุบาล และนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย
(พรหมณีวิทยา)
2. เงินอุดหนุน จานวน 516,000.- บาท ดังนี้
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ จานวน 516,000.- บาท
เป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม 215,
1. งบดาเนินงาน จานวน 65,
000.- บาท ดังนี้
1) ค่าใช้สอย จานวน 50,000.- บาท แยกเป็น
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเด็กในสถานศึกษา จานวน 30,000.- บาท

000.- บาท แยกเป็น

/ -ค่าใช้จ่าย...

๑๕
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน จานวน
10,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
จานวน 10,000.- บาท
2) ค่าวัสดุ จานวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้แก่ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
2. เงินอุดหนุน จานวน 150,000.- บาท ดังนี้
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ จานวน 150,000.- บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
การศึกษา
ที่ประชุม - ไม่มีการอภิปราย
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในแผนงานการศึกษาขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงในแผนงาน
ต่อไป
นางจีรวรรณ อุดมครบ ชี้แจงรายละเอียดในแผนงานสาธารณสุข ตามร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ ๙๑ – ๑๐2 ดังนี้
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวม 1,305,000.-บาท
แยกเป็น
๑. งบบุคลากร รวม 1,017,000.- บาท ดังนี้
1) เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จานวน 1,017,000.- บาท
๒. งบดาเนินงาน รวม 288,000.- บาท ดังนี้
1) ค่าตอบแทน จานวน 20,000.- บาท
2) ค่าใช้สอย จานวน 158,000.- บาท
แยกเป็น
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 108,000.- บาท
(
2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 30,000.- บาท
(2) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จานวน 20,000.- บาท
3) ค่าวัสดุ จานวน 110
,000.- บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวม 374,500.- บาท แยกเป็น
๑. งบดาเนินงาน รวม 210,500.- บาท ดังนี้
1) ค่าใช้สอย จานวน 210,500.- บาท
แยกเป็น
(
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 20,000.- บาท
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะโรงเรียนข่วงผญ๋า
จานวน 10,000.-บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จานวน 10,000.-บาท
/ -ค่าใช้จ่าย...

๑๖
- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน จานวน 58,000.-บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 22,500.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นาและเครือข่ายสร้างสุขภาพ
ตาบลสันทราย จานวน 20,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” จานวน 50,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
(โรงเรียนข่วงผญ๋า) จานวน 20,000.- บาท
2. งบลงทุน รวม 59,000.-บาท
3. งบเงินอุดหนุน รวม 105,000.-บาท
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ จานวน 5, 000.- บาท
- เงินอุดหนุนส่วนเอกชน จานวน 20,000.-บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน (บ้านสันทราย, บ้านจอมจันทร์,
บ้านเด่น, บ้านดง และบ้านโพธนาราม หมู่บ้านละ จานวน 20,000.- บาท) รวมเป็น
จานวน 100,000.-บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ…
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย สอบถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 94
ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ จ้างเหมารวมกันทั้งสองอย่างใช่หรือไม่
เลขานุการสภาฯ ไม่รวมกัน โดย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ว่าจ้าง
อาสาปศุสัตว์ตาบลสันทรายเป็นผู้ดาเนินการ ส่วนค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์นั้นใช้เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขเป็นผู้ดาเนินการ
ซึ่งหากให้
บุคคลภายนอกดาเนินการจะเบิกจ่ายจากรายจ่ายการจ้างเหมาบริการ สาหรับบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลฯดาเนินการจะเบิกจ่ายในลักษณะค่าเดินทางไปราชการหรือค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแล้วแต่กรณี
นายอนุวัตร มะโนคา สอบถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2563 หน้าที่ ๙๖ งบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน อยากให้ผู้บริหารพิจารณา
จัดซื้อเพิ่มอีก ๑ เครื่อง
นายกเทศมนตรีฯ จากการที่เข้าร่วมกับคนงาน
และ อสม. ที่พ่นหมอกควัน ทราบมาว่าต้องการเครื่องพ่น
หมอกควันอีกเครื่องหนึ่งเพื่อใช้สับเปลี่ยนเวลาเครื่องร้อน ถ้าจัดซื้อให้ครบทุกหมู่บ้านก็จะ
มากเกินความจาเป็น และเป็นภาระในการดูแลรักษา อีกทั้งไม่ได้ใช้เป็นประจาทุกวันจะพ่น
เฉพาะเวลาที่เกิดมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเท่านั้น
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ...
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมในแผนงานสาธารณสุขแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่
ชี้แจงในแผนงานต่อไป
นางนนทรส อิ่นคา ชี้แจงรายละเอียดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ ๑๐๓ ดังนี้
/ งานสวัสดิการ…

๑๗
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม ๑๕,000.- บาท
ดังนี้
๑. งบอุดหนุน
ประเภทกิจการทีเ่ ป็นสาธารณะประโยชน์ จานวน ๑๕,๐๐๐.- บาท
- อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอาเภอแม่จัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ กิ่งกาชาดอาเภอแม่จัน
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ขอเรียนเชิญ...
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงใน
แผนงานต่อไป
นายพฤหัส แก้วหล้า ชี้แจงรายละเอียดในแผนงานเคหะและชุมชน ตามร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ ๑๐๓
- 87
ดังนี้
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวม 2,๒๔๓,๗๔๘.-บาท แยกเป็น
๑. งบบุคลากร รวม 1,5๗๖,๕๔๘.- บาท ดังนี้
1) เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จานวน 1,5๗๖,๕๔๘.- บาท
๒. งบดาเนินงาน
รวม ๖๑๐,๙๐๐.- บาท ดังนี้
1) ค่าตอบแทน จานวน ๒๒,๙00.- บาท
2) ค่าใช้สอย จานวน ๓๕8,000.- บาท
แยกเป็น
(1) รายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 108,000.-บาท
(
2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 30,000.- บาท
(3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน ๒๒0,000.- บาท
3) ค่าวัสดุ จานวน
2๓0,000.- บาท
๓. งบลงทุน
รวม ๕๖,๓00.- บาท ดังนี้
1) ค่าครุภัณฑ์
จานวน ๕๖,๓00.- บาท
งานไฟฟ้าและถนน ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม 2,๖๔๒,๗00.- บาท แยกเป็น
๑. งบดาเนินงาน รวม ๗0,000.- บาท ดังนี้
1) ค่าใช้สอย จานวน
๕0,000.- บาท
แยกเป็น
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน ๕0,000.- บาท
2) ค่าสาธารณูปโภคจานวน
20,
000.- บาท
2. งบลงทุน
รวม 2,๕๗๒,๗00.- บาท ดังนี้
1) ค่าครุภัณฑ์ จานวน
๕๓,500.- บาท
/ 2) ค่าที่ดิน...

๑๘
๒) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๒,๕๑๙,๒๐๐.- บาท ประกอบด้วย
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสุสานหมู่ที่ 7 บ้านดง
จานวน ๓๒๕,000.- บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ จานวน 506,000.- บาท
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย จานวน 17๕,๕00.- บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
จานวน ๒44,000.- บาท
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์
จานวน ๓๕๒,๐00.- บาท
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านดง
จานวน 1๑๘,000.- บาท
- โครงการขยายท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมขยายผิวจราจรและวางท่อ คสล. และถม
ดินบดอัดแน่นหมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน ๙๖,๐00.- บาท
- โครงการขยายผิวจราจรหมู่ที่ 7 บ้านดง ซอยข้างวัดชัยมงคล จานวน 5 จุด
จานวน 1๘๔,๗00.- บาท
- โครงการวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพักหมู่ที่ 4 บ้านเด่น
จานวน ๔5๘,๕00.- บาท
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้าปรับปรุงระบบระบายน้า
จานวน ๕0,000.-บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและบารุงรักษาถนนตรอกซอยทางระบายน้า
ท่อระบายน้าสะพานพนังกั้นดินพังและไหล่ทางที่ชารุดเสียหายและอื่น ๆ ในเขตเทศบาล
จานวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านเด่น จานวน ๒๔๕,๕๐๐.-บาท
- ค่าจ้างเอกชนนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกในการออกแบบหรือควบคุมงาน
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จานวน ๗๐,๐๐๐.-บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และงานไฟฟ้าและถนน
ขอเรียนเชิญ…
นายอนุวัตร มะโนคา
เห็นว่าผู้บริหารควรพิจารณาตั้งงบประมาณงานก่อสร้างตามโครงการต่างๆ ให้หมู่บ้านโดย
เท่าเทียมกัน
นายกเทศมนตรีฯ ขอชี้แจงว่าการตั้งงบประมาณการก่อสร้างต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน
ได้พยายามตั้ง
งบประมาณให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด แต่เหตุที่ครั้งนี้ทางบ้านดง หมู่ที่ ๗ โดยรวมแล้วจะได้
งบประมาณมากก็เนื่องมาจากมีการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสุสาน หมู่ที่ 7
บ้านดง จานวน ๓๒๕,000.- บาท ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ถึง ๔ หมู่บ้าน จึงเรียน มาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และงานไฟฟ้าและถนน
อีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
/ ประธานสภาฯ...

๑๙
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในแผนงานการศึกษาขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงในแผนงาน
ต่อไป
นางจีรวรรณ อุดมครบ ชี้แจงรายละเอียดในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้าที่
๑๑๒ – ๑๑๓
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม ๕๒๙,300.- บาท
แยกเป็น
1. งบดาเนินงาน รวม 2๒๖,700.- บาท ดังนี้
1) ค่าใช้สอย จานวน 112,700.- บาท
แยกเป็น
( 1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 20,000.- บาท
(2) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จานวน 92,700.- บาท
2) ค่าวัสดุ จานวน 1๑๔
,000.- บาท
2. งบลงทุน รวม 302,600.- บาท
ดังนี้
1) ค่าครุภัณฑ์ จานวน
302,600.- บาท
- ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน 300,000.- บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขอเรียนเชิญ.
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมในแผนงานเคหะและชุมชนแล้ว
ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงในแผนงานต่อไป
นางนนทรส อิ่นคา ชี้แจงรายละเอียดในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่
๑๑4 – ๑๒๐ ดังนี้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม 4๙๙,๕00.- บาท แยกเป็น
1. งบดาเนินงาน จานวน ๔๓๙,5
00.- บาท ประกอบด้วย
1) ค่าใช้สอย จานวน ๔๓๙,5
00.- บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามโครงการร้อยใจรักษ์
ในระดับพื้นที่ จานวน ๕0,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจิตอาสา "เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ"
จานวน ๓0,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายใน
โครงการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ จานวน ๑๐0,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ จานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน ๓๐,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
เนื่องในโอกาสต่างๆ จานวน 19,500.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มต่างๆ
จานวน 20,000.- บาท
/ -ค่าใช้จ่าย...

๒๐
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชน
จานวน 10,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์
จานวน 10,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้พิการ
จานวน 20,000.-บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตาบลสันทราย
จานวน ๑๐0,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพด.)
จานวน 10,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน
ในท้องถิ่น จานวน 10,000.- บาท
2. งบเงินอุดหนุน
จานวน ๖๐,๐
00.- บาท ประกอบด้วย
1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ จานวน ๑5,000.- บาท
2) เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน 4๕,๐00.- บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขอเรียนเชิญ...
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในแผนงานนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงในแผนงานต่อไป
นางสาวทิชากรฯ ชี้แจงแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ ๑๒๑ – ๑๒๖
งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม ๘๕,000.- บาท แยกเป็น
1. งบดาเนินงาน รวม ๘๕,000.- บาท ดังนี้
1) ค่าใช้สอย จานวน ๘๕,000.- บาท
แยกเป็น
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุและนันทนาการ
ประจาปี
พ.ศ.2563 จานวน ๕0,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตาบลสันทราย
ประจาปี พ.ศ.
2563 จานวน 3๕,000.- บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม ๒๗๒,000.- บาท แยกเป็น
1. งบดาเนินงาน รวม ๑๑๐,000.- บาท ดังนี้
1) ค่าใช้สอย จานวน ๑๑๐,000.- บาท
แยกเป็น
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจาปี พ.ศ.2563
จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงาน "ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน" ประจาปี พ.ศ.2562
จานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
/ -ค่าใช้จ่าย...

๒๑
- ค่าใช้จ่ายในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
: พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส.
ที่ทุกภาคส่วน จานวน 20,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวา ยเทียนเข้าพรรษา ประจาปี
พ.ศ. 2563 จานวน 20,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 30,000.- บาท
2. งบเงินอุดหนุน รวม 162,0
00.- บาท ดังนี้
1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ จานวน 10,
000.- บาท แยกเป็น
- อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง ประจาปี
พ.ศ. 2563 ให้แก่ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จานวน 10,000.-บาท
2) เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน 143,500.-บาท
แยกเป็น
- อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมตาบลสันทราย ให้แก่ สภาวัฒนธรรมตาบล
จานวน 75,000.- บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป๋ง) ประจาปี พ.ศ. 2562
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย จานวน 7,000.- บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป๋ง) ประจาปี พ.ศ. 2562
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ จานวน 7,000.- บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป๋ง) ประจาปี พ.ศ. 2562
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเด่น จานวน 7,000.- บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป๋ง) ประจาปี พ.ศ. 2562
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน 7,000.- บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป๋ง) ประจาปี พ.ศ. 2562
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม จานวน 7,000.- บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ) ประจาปี
พ.ศ. 2563 ให้แก่ คณะกรรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย จานวน 11,000.-บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ) ประจาปี
พ.ศ. 2563 ให้แก่ คณะกรรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ จานวน 6,000.-บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ) ประจาปี
พ.ศ. 2563 ให้แก่ คณะกรรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเด่น จานวน 8,500.- บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ) ประจาปี
พ.ศ. 2563 ให้แก่ คณะกรรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน 8,000.- บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ) ประจาปี
พ.ศ. 2562 ให้แก่ คณะกรรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม จานวน 8,500.- บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ...
นายนัณฐกริช นวนพนัส สอบถามร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2563 หน้าที่ 121 โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตาบลสันทราย ประจาปี พ.ศ.2563 ที่ตั้งไว้
35,000.-บาท นั้น อยากจะให้ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อเป็นค่าอาหาร หมู่บ้านละ
10,000.- บาท เพราะเห็นว่า 35,000.-บาท น้อยเกินไป

๒๒
เลขานุการสภาฯ

จานวนเงิน ที่ตั้งไว้ 35,000.-บาท นั้นเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่ม สาหรับนักกีฬา ซึ่งต้อง
ให้สอดคล้องกับจานวนนักกีฬาที่จะได้หมู่บ้านละ 7,000.-บาท โดยเทศบาลตาบล
สันทรายและองค์การบริหารส่วนตาบลสันทรายจะสลับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี ซึ่ง
การจัดครั้งต่อไปนั้นทางองค์การบริหารส่วนตาบลสันทรายเป็นเจ้าภาพ
นายกเทศมนตรีฯ การตั้งงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าอาหารให้หมู่บ้านละ 7,000 บาทนั้น เป็นจานวนเงิน
ที่ได้ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว หากจะมีการเปลี่ยนแปลงในจานวนเงินดังกล่าว ควรที่จะมีการ
เสนอเพื่อหารือในการประชุมก่อนการจัดงานฯ ซึ่งปีนี้เจ้าภาพคือ อบต.สันทราย เนื่องจาก
การดาเนินงานที่ผ่านมา มักจะเกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณการดาเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลฯจึงได้เสนอให้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพต้องดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณในการดาเนินงานทั้งหมด ยกเว้นค่าอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬาที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน ให้เบิกจ่ายตามเขตรับผิดชอบ
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการเพิ่มเติม อีกหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในแผนงานนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงในแผนงานต่อไป
นางนนทรส อิ่นคา ชี้แจงแผนงานการเกษตร รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ ๑๒๖ – ๑๒๗
โดยแผนงานการเกษตร ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 60,000.- บาท ดังนี้
งานส่งเสริมการเกษตร ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม 60,
000.- บาทแยกเป็น
1. งบดาเนินงาน จานวน 60,000.- บาท ประกอบด้วย
1) ค่าใช้สอย จานวน 60,
000.- บาท
( 1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 10,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน
50,000.- บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวม
20,000.-บาท แยกเป็น
1. งบดาเนินงาน จานวน 20,000.- บาท ดังนี้
1) ค่าใช้สอย จานวน 20,
000.- บาท
(
1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 10,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 10,000.- บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
การเกษตร ขอเรียนเชิญ…
/ นายอนุวัตร...

๒๓
นายอนุวัตร มะโนคา

เห็นว่าโครงการอนุรักษ์แหล่งน้า ตัวอย่างเช่นการสืบชะตาแม่น้าจันเป็นโครงการที่ดี ควรมี
การบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณฯ พ.ศ.2563 ไว้ด้วย
นายธนพล เมืองคา กิจกรรมดังกล่าว
อาเภอแม่จัน เคยได้จัด เป็นประจา ทุกปี โดยมีองค์การบริหารส่วนตาบล
ป่าตึงเป็นเจ้าภาพมาโดยตลอด แต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ไม่เห็นว่ามีการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
การเกษตร ขอเรียนเชิญ...
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในแผนงานนี้ แล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงในแผนงาน
ต่อไป
นางนนทรส อิ่นคา ชี้แจงแผนงานงบกลาง รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 1๒๘ – 1๓๑ ดังนี้
งบกลาง ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวม 8,282,850.- บาท แยกเป็น
1. งบกลาง จานวน,282,850.8
บาท ดังนี้
1) ค่าชาระหนี้เงินต้น จานวน 862,215.- บาท
2) ค่าชาระดอกเบี้ย จานวน 230,014.- บาท
3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 137,184.- บาท
4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จานวน
5,490.- บาท
5) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 4,641,600.- บาท
6) เบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 960,000.- บาท
7) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 216,
000.- บาท
8) เงินสารองจ่าย จานวน
479,183.- บาท
9) รายจ่ายตามข้อผูกพัน จานวน
20,000.- บาท ดังนี้
(
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จานวน
20,000.- บาท
(2) ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จานวน 31,880.- บาท
(
3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตาบลสันทราย จานวน 90,000.- บาท
2) เงินช่วยพิเศษ จานวน
20,000.- บาท
3) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จานวน 373,284.- บาท
4) เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา จานวน 216,000.- บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
งบกลาง ขอเรียนเชิญ.
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
งบกลาง ขอเรียนเชิญ... เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในแผนงานนี้แล้ว และไม่มี
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครบทุกแผนงานแล้ว
กระผม หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
256๓
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ หรือไม่ โดยการยกมือพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12
เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
/ 4.2 พิจารณา...

๒๔
4.2 พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลตาบลสันทราย ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากสภาเทศบาลตาบล
สันทราย ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอให้เลขานุการชี้แจง
ระเบียบและวิธีการเลือกให้แก่สภาเทศบาลฯ ทราบ
เลขานุการสภาฯ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินหรืองบประมาณ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคสาม
กาหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และการ
พิจารณาในวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
ดังนั้น ประกอบกับข้อ 49 วรรคแรก กาหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาฯลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณา ให้ประธานสภา
ฯส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมต้อง
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย โดยกา
รแต่ง ตัง้
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 103 -108 โดยให้สภาเทศบาลได้
พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน
7 คน ทั้งนี้ วิธีการเลือกให้เป็นไปตาม โดยข้อ 107 กล่าวคือ “ภายใต้บังคับข้อ 103
วิธีการเลือกคณะกรรมการ สภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
และให้นาวิธีการคัดเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ”ซึ่งตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 12
กาหนดว่าวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ
8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น
คาเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ประธานสภาฯ ในอันดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จะ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ จานวนเท่าใด
นางวิไล ชาวไชย ดิฉัน นางวิไล ชาวไชย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอเสนอ จานวน
5 คน

/นายจรัญ...

๒๕
นายจรัญ สันทะบุตร
กระผม นายจรัญ สันทะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
นายศิล คาหล้าทราย กระผม นายศิล คาหล้าทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
ประธานสภาฯ
สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการเสนอจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
เพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว กระผมจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จานวน 5 คน หรือไม่ โดยการยกมือพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ

ขอให้ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ต่อไป
นางอรพรรณ ปันปูนทราย ดิฉัน นางอรพรรณ ปันปูนทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอเสนอ นายเฉลิม
อรินต๊ะทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
คนที่ 1
นายนัณฐกริช นวนพนัส กระผม นายนัณฐกริช นวนพนัส สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
นายเอนก มูลคาหล้า กระผม นายเอนก มูลคาหล้า สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด ต้องการเสนอชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 เพิ่มเติมอีก
หรือไม่…
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าได้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 เพียงคนเดียวให้ถือว่า
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
มติที่ประชุม เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ ลาดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ 2 ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อ
เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ขอเรียนเชิญ
นางวิไล ชาวไชย ดิฉัน นางวิไล ชาวไชย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอเสนอ นายจรัญ สันทะบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย กระผม นายเฉลิม อรินต๊ะทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
นายศิล คาหล้าทราย กระผม นายศิล คาหล้าทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด ต้องการเสนอชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 เพิ่มเติมอีก
หรือไม่...
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าได้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 เพียงคนเดียวให้ถือว่า
นายจรัญ สันทะบุตร ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
มติที่ประชุม เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ ลาดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อ
เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ขอเรียนเชิญ
นายศิล คาหล้าทราย กระผม นายศิล คาหล้าทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอเสนอ นายนัณฐกริช
นวนพนัส สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
คนที่ 3
/ นายจรัญ...

๒๖
นายจรัญ สันทะบุตร กระผม นายจรัญ สันทะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
นายเสถียร เตชะ กระผม นายเสถียร เตชะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด ต้องการเสนอชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 เพิ่มเติมอีก
หรือไม่…
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน ถ้าไม่มีเป็นอันว่าได้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 เพียงคนเดียวให้ถือว่า
นายนัณฐกริช นวนพนัส ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
มติที่ประชุม เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ ลาดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อ
เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 ขอเรียนเชิญ
นายจรัญ สันทะบุตร กระผมนายจรัญ สันทะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอเสนอนางวิไล ชาวไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 4
นางอรพรรณ ปันปูนทราย ดิฉัน นางอรพรรณ ปันปูนทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
นางศรีนวล จันทาพูน ดิฉัน นางศรีนวล จันทาพูน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด ต้องการเสนอชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 เพิ่มเติมอีก
หรือไม่…
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าได้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 เพียงคนเดียวให้ถือว่า
นางวิไล ชาวไชย ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12
เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ ลาดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อ
เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 ขอเรียนเชิญ
นายนัณฐกริช นวนพนัส กระผม นายนัณฐกริช นวนพนัส สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอเสนอนายเสถียร
เตชะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 5
นางวิไล ชาวไชย ดิฉัน นางวิไล ชาวไชย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
นางลัดดา ปรารมภ์ ดิฉัน นางลัดดา ปรารมภ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด ต้องการเสนอชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 เพิ่มเติมอีก
หรือไม่… ถ้าไม่มีเป็นอันว่าได้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 เพียงคน
เดียวให้ถือว่า นายเสถียร เตชะ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12
เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ

เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเลือก1.นายเฉลิม อรินต๊ะทราย 2.นายจรัญ สันทะบุตร
3.นายนัณฐกริช นวนพนัส 4.นางวิไล ชาวไชย 5.นายเสถียร เตชะ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครบตาม
จานวนแล้ว ที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่...

ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ให้ถือว่าบุคคลตามรายชื่อที่ได้กล่าวมาทั้ง 5 ท่าน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
/ ประธานสภาฯ...

๒๗
ประธานสภาฯ เนื่องจากขณะนี้ เวลา
12.00 น. แล้ว จึงขอพักรับประทานอาหารกลางวัน และขอให้ทุก
ท่านเข้าร่วมการประชุมต่อเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่เหลือ ในเวลา 13.00 น.
เวลา 12.00 น. - 12.59 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. เริ่มการประชุม (ต่อ)
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
4.3 พิจารณากาหนดระยะเวลาแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ
เมื่อที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกาหนด
ระยะเวลาแปรญัตติ ฯ ต่อไป
เลขานุการสภาฯ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547
ข้อ 45 กาหนดให้ร่างเกี่ยวกับงบประมาณ พิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และให้การพิจารณา
ในวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาฯ
มีมติรับหลักการแห่งร่างงบประมาณ นั้น ข้อ 49 กาหนดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย และข้อ 109 กาหนด
ว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกาหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อน
กาหนดเวลานัดประชุม
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 กาหนดวันประชุมเพื่อ
พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 และกาหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อ
พิจารณาคาแปรญัตติ
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาการกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 กาหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาในวาระ
ที่ 2 และ 3 และกาหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาคาแปรญัตติ
ต่อไป
นายจรัญ สันทะบุตร กระผม นายจรัญ สันทะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
ขอเสนอให้มีการ
ประชุมในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
นายอนุวัตร มะโนคา กระผม นายอนุวัตร มะโนคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
นางศรีนวล จันทาพูน ดิฉัน นางศรีนวล จันทาพูน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
ประธานสภาฯ
สอบถามที่ประชุมท่านใด เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้
ที่ประชุมกาหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย กระผม นายเฉลิม อรินต๊ะทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอเสนอระยะเวลา
ในการเสนอคาแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 และวันที่ 19
สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และวันประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาคาแปรญัตติ เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป
นางอรพรรณ ปันปูนทราย ดิฉัน นางอรพรรณ ปันปูนทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
/ นายเสถียร...

๒๘
นายเสถียร เตชะ กระผม นายเสถียร เตชะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ขอรับรอง
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมได้มีการเสนอระยะเวลาในการเสนอคาแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 15 - 16
สิงหาคม 2562 และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพื่อที่จะให้คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมพิจารณา ในวันที่
21 สิงหาคม
2562 เวลา 10.00 น. และรายงานความเห็นให้ประธานสภาเทศบาล ทั้งนี้ ให้มีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา
09.30 น. ที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่... เมื่อไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น
จึงขอมติทีป่ ระชุมพิจารณาว่าจะเห็นชอบ การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 15 –
16 สิงหาคม 2562 และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30
น. และกาหนดวันประชุม เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่
28 สิงหาคม
2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สาหรับการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ กาหนดในวันที่ 21 สิงหาคม 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตาบลสันทราย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 12
เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบกาหนดการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลสันทราย
ที่ประชุม รับทราบ
เลขานุการสภาฯ

- แจ้งว่า ตามระเบียบฯข้อ 109 กาหนดว่า การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะ
หนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ
ดังนั้น จึงขอนัดหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ที่ได้รับการแต่งตั้งวันนี้
จานวน 5 ท่านได้ประชุมครั้งแรก เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการฯ และเลขานุการฯ หลัง
เลิกการประชุมสภาฯ ในวันนี้ด้วย

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด มีเรื่องที่จะนาแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ...
นายกเทศมนตรีฯ ตามที่อาเภอแม่จัน ได้พิจารณาคัดเลือกสวนสาธารณะหนองบัว เทศบาลตาบลสันทราย
เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ระดับอาเภอ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก และได้กาหนดจัดพิธีเปิด ( Kick off) การดาเนินโครงการสวนสาธารณะ
ให้แก่ชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา ณ สวนหย่อม/สวนสาธารณะหนองบัว ในวันที่ 28
กรกฎาคม 2562 และกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลใน วันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12
สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น กระผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สาหรับการดาเนินงานสวนเฉลิมพระเกียรติ
นั้น เทศบาลตาบล
สันทรายจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในอนาคตต่อไป
/ นายจรัญ...

๒๙
นายจรัญ สันทะบุตร

เรียนประธานสภาฯผ่านไปยังผู้บริหาร ขอให้คณะผู้บริหารพิจารณาติดตั้งไฟส่องสว่าง โดย
ใช้โซล่าเซลล์ บริเวณสัญญาณไฟแดง 4 แยกบ้านเด่น ฝั่ง บริเวณ หมู่ที่ 1 หรือมาจาก
ทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก เนื่องจากตอนกลางคืนจะมืดมาก
นายกเทศมนตรีฯ ขอไป
ตรวจสอบ สถานที่ว่าอยู่ในเขตทางหลวง หรือ ในเขตเทศบาล และ จะได้นามา
พิจารณาดาเนินการต่อไป
นายเสถียร เตชะ ขอ
ให้ผู้บริหารพิจารณาซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณบ้านนาย สมเดช นางนวล และบ้านนาย มาฯ
บ้านสันทราย
นางลัดดา ปรารมภ์ ถนนบริเวณโบสถ์
คริสต์ บ้านดง เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาลาบาก มากขอให้
นายกเทศมนตรีสั่งการให้กองช่างไปตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมต่อไป
นายกเทศมนตรีฯ จะพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
นางวิไล ชาวไชย โรงเรียนข่วงผญ๋าในเดือนนี้กาหนดตรงกับวันพระ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไปวัด ขอให้
พิจารณาเลื่อนไปวันอื่นได้หรือไม่
นายกเทศมนตรีฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้มีการติดต่อวิทยากร และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว คงไม่สามารถเลื่อนได้เพระกาหนดเป็นวันพรุ่งนี้แล้ว จะกาชับเจ้าหน้าที่ให้มีการ
ตรวจสอบว่าตรงกับวันพระหรือไม่ก่อนดาเนินการในครั้งต่อไป
นายนัณฐกริช นวนพนัส
1.ขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาซ่อมแซมคอสะพานโดยใช้ยางมะตอย บริเวณบ้าน
นายวงค์ มูลคาหล้า และถนนบริเวณบ้านนายส่ง นวนพนัดให้ด้วย
2.
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 ฝากมาว่า ขอให้เทศบาลตาบลสันทรายได้จัดทาธนาคารน้าใต้
ดินบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
3.
จากการที่เทศบาลตาบลสันทราย ได้ดาเนินการขยายผิวสะพาน บริเวณหมู่ที่ 8
บ้านโพธนาราม การก่อสร้างหูช้างปรากฏตามรูปภาพบนจอ จะเห็นได้ว่าหูช้างลาดลงไป
ส่งผลให้ดินบริเวณหูช้างทรุดตัวไหลลงน้า เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา ขอ ให้
เทศบาลฯ ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วย
นายพฤหัสฯ การก่อสร้างหูช้างดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กาหนดไว้ โดยจะลาดลงไป
ประมาณ 20-25 เซนติเมตร การดาเนินการแก้ไขอาจใช้วิธีปลูกหญ้า หรือเทคอนกรีต ขอ
ไปตรวจสอบ และจะขอให้ผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขให้ต่อไป
นายกเทศมนตรีฯ จะพิจารณาดาเนินการแก้ไขให้
นายอนุวัตร มะโนคา 1.
เกษตรกรชาวนาได้ดาเนินการขุดลอกลาเหมืองจากหลังศาลเจ้าพ่อคาแดงไปแล้ว
จึงขอให้เทศบาลฯ ดาเนินการขุดลอกลาเหมืองจากบริเวณฝายห้างต่าลงมาให้ด้วย
2.ไฟกิ่งดับบริเวณบ้านนางใย ใจเรือน ขอให้ดาเนินการด้วย
3.ถนนบริเวณหัวสะพานบ้านนายมาฯ บ้านสันทราย ชารุดดาเนินการแก้ไขให้ด้วย
นายกเทศมนตรีฯ ในเรื่องของการขุดลอกนั้น ทางเทศบาลฯ
ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการให้ความช่วยเหลือมา
โดยตลอด สาหรับบริเวณฝายห้างต่านั้นอยู่ในเขต อบต. หากจะดาเนินการต้องทากิจการ
นอกเขต ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบทั้งสองสภา และส่งให้ผู้มีอานาจอนุมัติคือ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด จะเห็นได้ว่าต้องอาศัยเวลาในการดาเนินการ อย่างไรก็ตามหากชาวนามี
ความประสงค์หรือได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว ก็ให้ทาหนังสือเข้ามายังเทศบาล
ตาบลสันทรายพร้อมรายชื่อผู้ที่จะได้รับความเดือดร้อน อันจะเป็นต้นเรื่องให้เทศบาล
ตาบลสันทรายดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป ส่วนเรื่องอื่นๆ จะดาเนินการ
แก้ไขปัญหาให้
/ ประธานสภาฯ...

๓๐
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด มีเรื่องที่จะนาแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่... ถ้าไม่มีท่านใดมีเรื่องที่
ที่จะนาแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562 ณ บัดนี…้
เลิกประชุม เวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)

จีรวรรณ อุดมครบ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจีรวรรณ อุดมครบ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
(ลงชื่อ)

จรัญ สันทะบุตร)
(นายจรัญ สันทะบุตร)
ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ศิล คาหล้าทราย (ลงชื่อ)
อนุวัตร มะโนคา
(นายศิล คาหล้าทราย)
(นายอนุวัตร มะโนคา)
กรรมการฯ
กรรมการฯ
วิไล ชาวไชย (ลงชื่อ)
(นางวิไล ชาวไชย)
กรรมการฯ

อรพรรณ ปันปูนทราย
(นางอรพรรณ ปันปูนทราย)
กรรมการและเลขานุการฯ

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)

อุดม มูลใจทราย
(นายอุดม มูลใจทราย)
ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย

