
 ๑ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
วันที่  25  กุมภาพันธ์   ๒๕62  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
****************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายอุดม    มูลใจทราย ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
2. นายเอนก   มูลค าหล้า รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
3. นายเสถียร  เตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
4. นายอนุวัตร  มะโนค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
5. นายจรัญ  สันทะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
6. นายศิล  ค าหล้าทราย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
7. นายนัณฐกริช นวนพนัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
8. นายเฉลิม  อรินต๊ะทราย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
9. นางศรีนวล  จันทาพูน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
10. นางวิไล  ชาวไชย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
11. นางลัดดา  ปรารมภ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
12. นางอรพรรณ ปันปูนทราย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนพล    เมืองค า  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
2. นายเชาวลิต  ลือศักดิ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
3. นางสุปราณี  มาละดา  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
4. นายทนงศักดิ์ กิตยานุรักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
5. นายประสิทธิ   สอนราช   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
6. นางจีรวรรณ  อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
7. นางนนทรส  อิ่นค า  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
8. นางกรณิศ  จีมะวงษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
9. นายพฤหัส  แก้วหล้า  ผู้อ านวยการกองช่าง  
10. นางสาวทิชากร อรินต๊ะทราย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
11. นายถนอม    เทพสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
12. นางวนิดา  จันทะบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
13. นายชาญชัย  กันทากาศ นิติกรช านาญการ  
14.นางรัชนีกร  กันแก้ว  นักวิชาการพัสดุช านาญการ  
15.นายชรินทร์  วิยะกาศ  นายช่างโยธา  

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม (เวลา 09.30 น.) แล้ว  นางจีรวรรณ  อุดมครบ  เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย  ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายผู้มาประชุมที่ได้ลงช่ือไว้  เมื่อมีผู้มาประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ได้กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายเข้าห้อง
ประชุม 

 



 ๒ 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
   สันทราย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  

ประกาศสภาเทศบาลต าบลสันทราย เรื่อง เรียกประชุมเทศบาลต าบลสันทราย  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลสันทราย    ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2561  ได้มีมติ
เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2562  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  นั้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62   
ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  -  2  มีนาคม  2562  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2562 

ลงนาม  นายอุดม  มูลใจทราย  ประธานสภาเทศบาลสันทราย  และเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้       

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2561 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว  และหากสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสันทรายท่านใด  ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด  ขอได้โปรดน าแจ้งต่อที่
ประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใดต้องการแก้ไขข้อความใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่....  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดแล้ว และไม่มี

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  
๒๕61 โดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  12  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    งดออกเสียง  -  เสียง  

ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่  
1  ประจ าปี  พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2561 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว  ขอได้โปรด
น าแจ้งต่อที่ประชุม… 

อนุวัตร มะโนค า ขอทบทวนหน้า 11 กรณีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านดง ไม่ทราบ
ว่าได้ด าเนินการก่อสร้างถึงไหนแล้ว 

นายกเทศมนตรีฯ ผู้รับจ้างได้เข้าด าเนินการก่อสร้างในวันน้ี และได้แจ้งให้ประธานฝายรับทราบ เพื่อให้
ค าปรึกษาหรือแนะน าให้ผู้รับจ้างกรณีชาวนาต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 

 
 



 ๓ 
ประธานสภาฯ   สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วอีก

หรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี  ก็ถือว่าได้พิจารณาในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเข้าสู่วาระถัดไป  

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระที่  ๔.๑   พิจารณาก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ ประจ าปี พ .ศ. 2562  และ

ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของปีต่อไป 
ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
เลขานุการสภาฯ ช้ีแจง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่๑3) 
พ.ศ. ๒๕52 มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่ง  ให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีก  จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

และระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๑  
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถ่ินน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยน าความในข้อ ๑๑  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถ่ินท าเป็นประกาศของสภาท้องถ่ิน 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถ่ิน
น าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น  หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

ซึ่งสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ได้มีการก าหนดไว้แล้ว  
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕62  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ดังนั้น  ในการ
ประชุมครั้งนี้   จึงจะก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๒  เพียงสมัย
ที่  ๒  - สมัยที่  ๔  และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕62    

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการฯได้ช้ีแจงไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ในปี
หนึ่งๆ ตาม พรบ.เทศบาล ได้ก าหนดให้มีจ านวน  ๔  สมัย แต่ละสมัยมีก าหนดระยะเวลาไม่
เกิน ๓๐ วัน  ในล าดับแรกขอให้สมาชิกได้เสนอว่า 

  ๑. ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย  จะให้มีก าหนดกี่วัน  
  ๒. วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย จะเริ่มในวันที่เท่าไร  
  อันดับแรกขอน าปรึกษาในที่ประชุม   เรื่องระยะเวลาของสมัยสามัญในแต่ละสมัย      

มีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการเสนอระยะเวลาที่เห็นสมควร  เรียนเชิญครับ 
 
 
 



 ๔ 
เลขานุการสภาฯ  ระยะเวลาของสมัยประชุมแต่ละสมัย จะก าหนดกี่วันก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน  อนึ่ง   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ ๒๓ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
รวบรวม และจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร เพื่อคณะผู้บริหารได้
น าเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  ภายในวันที่  ๑๕ สิงหาคม   ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการเปิดสมัย
ประชุมในเดือนสิงหาคม  ๑  สมัย   

    อนึ่ง ข้อ 23 (2) ก าหนดว่า  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว  เมื่อเห็นว่าเป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล  ประธานสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรี  หรือสมาชิก
สภาเทศบาล ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในต าแหน่ง  อาจท าค า
ร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ   เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาแล้วเห็นสมควร   ก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้  สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดไม่
เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก  จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

    จึงขอน าแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  
นายเฉลิม  อรินต๊ะทราย กระผม  นายเฉลิม  อรินต๊ะทราย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอเสนอระยะเวลา

ของสมัยประชุมแต่ละสมัย  ให้มีก าหนด  30  วัน   เหมือนทุกปีที่ผ่านมา 
นายจรัญ  สันทะบุตร กระผม  นายจรัญ  สันทะบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอรับรอง  
นายนัณฐกริช  นวนพนัส กระผม  นายนัณฐกริช  นวนพนัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอรับรอง  
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใด  เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้

ก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ  แต่ละสมัยมีก าหนด  30   วัน   
  ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาก าหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย   

จะเริ่มวันที่เท่าไร  ตามมาตรา  ๒๔  ของพระราชบัญญัติเทศบาลฯ  ก าหนดให้สมัยประชุม
สามัญมี ๔ สมัย   โดยสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกในปี พ.ศ. ๒ 5๖๒  ได้ก าหนดในวันที่           
๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  แล้ว  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญที่
เหลือ  ๓  สมัย  ขอเรียนเชิญครับ 

นายเฉลิม  อรินต๊ะทราย กระผม นายเฉลิม อรินต๊ะทราย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย ขอเสนอวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม 
2562 

นายจรัญ  สันทะบุตร กระผม  นายจรัญ  สันทะบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอรับรอง  
นายนัณฐกริช  นวนพนัส กระผม  นายนัณฐกริช  นวนพนัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติม  หรือไม่  ขอเรียนเชิญ...  
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะเสนอเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น เป็นอันว่า  ที่

ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 25๖๒ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ต่อไปขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ต่อไป
ครับ 

นายจรัญ  สันทะบุตร กระผม  นายจรัญ  สันทะบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอเสนอวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม  25๖๒   

นางศรีนวล  จันทาพูน ดิฉัน  นางศรีนวล  จันทาพูน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอรับรอง 
นายอนุวัตร  มะโนค า กระผม  นายอนุวัตร  มะโนค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอรับรอง  
 
 



 ๕ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติม  หรือไม่  ขอเรียนเชิญ...  
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะเสนอเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น เป็นอันว่า  ที่

ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เริ่ม
ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 25๖๒ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ต่อไปขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ  เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒   ต่อไปครับ 

นายอนุวัตร  มะโนค า กระผม  นายอนุวัตร  มะโนค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอเสนอวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม 25๖๒ 

นางวิไล  ชาวไชย ดิฉัน  นางวิไล  ชาวไชย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอรับรอง 
นายเสถียร  เตชะ กระผม  นายเสถียร  เตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติม  หรือไม่  ขอเรียนเชิญ...  
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะเสนอเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น เป็นอันว่า          

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี            พ.ศ. 
๒๕62 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 25๖๒ มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน     

ประธานสภาฯ ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ             
สมัยแรกของปีถัดไป  คือ  ปี พ.ศ. ๒๕6๓ ครับ 

นางวิไล  ชาวไชย ดิฉัน  นางวิไล  ชาวไชย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๓  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  256๓  

นางลัดดา  ปรารมภ์ ดิฉัน  นางลัดดา  ปรารมภ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอรับรอง 
นายศิล  ค าหล้าทราย กระผม  นายศิล  ค าหล้าทราย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติม  หรือไม่  ขอเรียนเชิญ...  
ที่ประชุม - ไม่มี  
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด ประสงค์จะเสนอเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น    

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ .ศ.2563  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25๖๓ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

ดังนั้น  กระผมขอสรุปมติที่ประชุมเห็นชอบในการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  ในแต่ละสมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของปีต่อไป   
ดังนี้ 

    -  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.25๖๒  
       เริม่ตัง้แตว่ันที ่ 1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.25๖๒  
                เริม่ตัง้แตว่ันที ่ 1 เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 25๖๒  มีก าหนดไม่เกิน   30 วัน 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.25๖๒  
                เริม่ตัง้แตว่ันที ่1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 25๖๒   มีก าหนดไม่เกิน   30  วัน 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.25๖๓  
                เริม่ตัง้แตว่ันที ่ 1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๓  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  12   เสียง   ไม่เห็นชอบ   -    เสียง   งดออกเสียง   -   เสียง  

 

 



 ๖ 
ระเบียบวาระที่  ๔.2   ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม  เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
ประธานสภาฯ ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้ย่ืนญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม  เพื่อด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จ านวน  187,000.-บาท 
เพื่อด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย เลขที่ E007/2562)
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว  ขอให้นายกเทศมนตรี
ได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ..  

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม  เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้

หลักการ 
ขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.00 

เมตร ลึก 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย เลขที่ E007/2562) 
งบประมาณ 187,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจาก นายอนันต์  สมศรีดา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 

บ้านเด่น ว่า บริเวณบ้านของนางจันทร์ฟอง ค าปัน , นางวิลาวรรณ  ยะมา , ร.ต.ราเชนท์ 
ต๊ะน้อย ,นางแสงหล้า และนางสุมาลี จันทาพูน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีทาง
ระบายน้ าทั้งน้ าทิ้งจากครัวเรือนและช่วงฤดูฝนตก ส่งผลให้น้ าท่วมขังทั่งบริเวณ มีมติที่
ประชุมหมู่บ้าน เมื่อวันที่.........สิงหาคม 2561 แจ้งให้เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการ
แก้ไข  

จากการส ารวจของกองช่าง พบว่า บริเวณบ้านราษฎรดังกล่าวมีสภาพต่ ากว่าถนน 
ช่วงฤดูฝนน้ าท่วมขัง เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ า เห็นควรด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า
เพื่อแก้ไขปัญหา 
ความเร่งด่วน : มีความจ าเป็นเร่งด่วน  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลสันทรายไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ประกอบกับไม่มี
งบประมาณเพียงพอในการโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่าย และไม่อาจรอจัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไปได้ จึงมีความจ าเป็นในการด าเนินโครงการดังกล่าว โดย
ใช้จ่ายเงินสะสม2 

ทั้งนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน   การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ข้อ 89  และตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 
7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข็มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพื่อพิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปราย  ขอเรียนเชิญ... 
นายอนุวัตร มะโนค า การก่อสร้างดังกล่าวด าเนินการทั้งสองฝั่งหรือท าฝั่งเดียว และมีรูระบายน้ าหรือไม่ 
 



 ๗ 
นายกเทศมนตรีฯ การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามมติของที่ประชาคมหมู่บ้าน และเป็นไปตามแบบมาตรฐาน

ของเทศบาลนคร 
นายจรัญ สันทะบุตร เกรงว่าฝาจะเป็นแบบเรียบ แนะน าอยากให้ท าเป็นร่องจะท าให้น้ าไหลได้เร็วข้ึน  
นายพฤหัส แก้วหล้า จะแจ้งผู้รับเหมาให้ฝารางต่ ากว่าถนนเล็กน้อยเพื่อให้น้ าไหลระบายเร็วข้ึน  
นายศิล ค าหล้าทราย เสนอให้ท ารางระบายน้ าทั้งสองฝั่งเพื่อแก้ปัญหาในอนาคต  
นายกเทศมนตรีฯ การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านที่เสนอมา และเป็นไปตามมติของ

ที่ประชุมหมู่บ้าน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด  ต้องการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ขอเรียนเชิญ...  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว  และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่าง

อื่น  จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จ านวน  187,000.-บาท เพื่อ
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย เลขที่ E007/2562)  ตามที่
นายกเทศมนตรีฯ  เสนอหรือไม่  โดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง  

ระเบียบวาระที่  ๔.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562  เพื่อโอนไปตั้งเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้ย่ืนญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว  ขอให้นายกเทศมนตรี
ได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ..  

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 

แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ่างเหมาบริการแรงงานรายวันและค่าจ้างเหมาบริการใน
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย สะพาน และขุดลอกท่อระบายน้ า                  
คู คลอง และอื่นๆ  จ านวน     130,000.-   บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานรายวันและค่าจ้างเหมาบริการเพื่อ
ซ่อมแซม ตรวจสอบบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน 
และขุดลอกท่อระบายน้ า คู คลอง ในเขตเทศบาล และโครงการอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน4ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2564) หน้าที่ 50 ล าดับที่ 15 
งบประมาณคงเหลือ 130,000.-  บาท  ขอโอนลดจ านวน  100,000.-  บาท  
 
 
 



 ๘ 
โอนเพิ่ม 

แผนงานเคหะและชุมชน   งาบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย ทางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า สะพาน พนังกั้นดินพัง และไล่ทางที่ช ารุดเสียหาย และอื่นๆ ในเขตเทศบาล 
จ านวน            -       บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย 
ทางระบายน้ า ท่อระบายน้ า สะพาน พนังกั้นดินพัง และไล่ทางที่ช ารุดเสียหาย และอื่นๆ 
ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 51)  
ขอโอนเพิ่มจ านวน   100,000.-  บาท  

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงาน

เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย ทางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า สะพาน พนังกั้นดินพัง และไล่ทางที่ช ารุดเสียหาย และอื่นๆ ในเขตเทศบาล 
จ านวน            -         บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย 
ทางระบายน้ า ท่อระบายน้ า สะพาน พนังกั้นดินพัง และไล่ทางที่ช ารุดเสียหาย และอื่นๆ 
ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 51) 
เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปราย  ขอเรียนเชิญ... 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว  และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่าง

อื่น  จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะอนุมัติให้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามที่นายกเทศมนตรีฯ  เสนอหรือไม่  โดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง  

ระเบียบวาระที่  ๕       เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)        
ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมท่านใด  มีเรื่องน าแจ้งต่อที่ประชุม  ขอเรียนเชิญ.....  
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2  เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 

 



 ๙ 
โอนลด 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งา นบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน    100,000.-   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ตรวจการณ์ รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง  รถพยาบาลฉุกเฉิน  และครุภัณฑ์อื่น ๆ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 
หน้าที่ 118  ล าดับที่ 19 
งบประมาณคงเหลือ จ านวน  100,000.-  บาท  ขอโอนลด จ านวน  1,400.-  บาท 
(หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งา นบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์   

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader)  จ านวน    -   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  ( Smart Card Reader)  
จ านวน  2  เครื่อง  

      โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card)  ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC  7816 ได ้
- มีความเร็วในสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ  (Interface)  แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 

Volts , 3 Volts  และ 1.8 Volts  ได้เป็นอย่างน้อย 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ  วันที่ 23 พฤษภาคม  2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 
1536   ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว 0879  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562 หน้าที่ 3  ล าดับที่  1 
ขอโอนเพิ่มจ านวน 1,400.-  บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ด้วยกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ให้จังหวัดแจ้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีหน้าที่ อนุมัติ อนุญาต  ออกใบอนุญาต  รับจดทะเบียน  
หรือรับจดแจ้ง  ปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 21/2560  
 
 



 ๑๐ 
ลงวันที่  4 เมษายน  2562  ข้อที่ 17  และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกส าเนาเอกสาร  
(ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  ( Smart Card Reader)    ทั้งนี้  ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอ  ก ากับดูแลและก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดซื้อ
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  ( Smart Card Reader)    ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2562  โดยก าหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader)    ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  
เรื่อง  การยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) 

ในการนี้  เทศบาลต าบลสันทราย  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์  ( Smart Card Reader)   จากส านักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงราย  
จ านวน 1 เครื่อง  และ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่  จ านวน            
1 เครื่อง  รวม 2 เครื่อง   แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับการรองรับการให้บริการประชาชนใน
การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียนหรือรับจดแจ้ง  ประกอบกับ  ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ไว้    ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย             
ในการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์                   
(Smart Card Read)  ดังกล่าว 

ทั้งนี้  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 2 7 การ โอน งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  เพื่อพิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปราย  ขอเรียนเชิญ... 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว  และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่าง

อื่น  จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะอนุมัติให้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน  1,400.-  บาท  เพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์                    
(Smart Card Read)  จ านวน  2  เครื่อง  ตามที่นายกเทศมนตรีฯ  เสนอหรือไม่   โดยการ
ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง  

ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมท่านใด  มีเรื่องน าแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  ขอเรียนเชิญ.....  
นายกเทศมนตรีฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้

ก าหนดวันและเวลา ดังนี้ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย เวลา ๐๙.๐๐ น. 
และหมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์ เวลา ๑๓.๐๐ น. , วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๔ บ้านเด่น           
เวลา ๐๙.๐๐ น. และหมู่ที่ ๗ บ้านดง เวลา ๑๓.๐๐ น. , วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๘      
บ้านโพธนาราม เวลา ๐๙.๐๐ น.  



 ๑๑ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งแผนปฏิบัติการ ๖๐ วันก่อนทิ้งขยะและแผนจังหวัดสะอาด ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้มีการ

คัดแยกขยะในแต่ละครัวเรือน และเน้นย้ าให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ช่วยกันคัดแยกขยะ ซึ่งจะเป็นตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

นายกเทศมนตรีฯ เรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของรัฐบาล  
โดยกระผมได้เน้นย้ าให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
เสวียน  ถังกรีนโคลน และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง นโยบายอีกอย่างคือให้งดใช้ถุงพลาสติก
โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบต่อไป 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายและเป็น
เจ้าของตลาดบ้านเด่น ได้แนะน าให้พ่อค้าแม่ค้าใส่ของหลายๆ อย่างในถุงเดียว และมี
แนวคิด เช่น ถ้าชาวบ้านน าตะกร้ามาโดยไม่ใส่ถุงอาจจะมีคูปองสะสมเพื่อแลกของต่างๆ ได้
เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในการงดใช้ถุงพลาสติก 

นายกเทศมนตรีฯ ขอช่ืนชมแนวคิดดังกล่าวและขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันในเรื่องดังกล่าวด้วย  
นายเสถียร เตชะ ขอสอบถามเรื่องกระจกโค้งบริเวณทางแยกบ้านข้าพเจ้า  
นายกเทศมนตรีฯ ขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เป็นผู้ด าเนินการส ารวจจุดเสี่ยงภัยต่างๆ และให้

สมาชิกทุกท่านประสานข้อมูลจุดเสี่ยงภัยต่างๆ เพื่อที่จะได้รวบรวมและด าเนินการต่อไป 
นางวิไล ชาวไชย ขอเพิ่มไฟกิ่งบริเวณบ้านนางทองสุขฯ และขอผู้บริหารฯ ช่วยก าจัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง

หลังป่าช้า หมู่ที่ ๗ บ้านดงด้วย 
นายอนุวัตร มะโนค า  ขอแจ้ง ๑. บริเวณหน้าบ้านนางไฝ ราคะใจ มีกิ่งไม้ไผ่โน้มลงมาพาดสายไฟฝาก

ผู้บริหารด าเนินการด้วย    
  ๒. ถนนด้านส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายเกิดความช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

สัญจรล าบากฝากผู้บริหารด าเนินการด้วย 
นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนของกิ่งไม้ที่พาดสายไฟจะตรวจสอบก่อนว่าอันตรายหรือไม่ ถ้าท าได้ก็จะด าเนินการ 

ถ้าไม่ได้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนของถนนหน้าเทศบาลต าบลสันทราย
อยู่ในส่วนรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งจะได้ประสานให้แก้ไขต่อไป 

นายเอนก มูลค าหล้า ฝ้าเพดานช้ันสามของอาคารส านักงานเทศบาลฯ และช้ันบนของอาคารป้องกันฯ เกิดความ
ช ารุดฝากผู้บริหารด าเนินการด้วย 

นายอนุวัตร มะโนค า อาคาร สมโภช  ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย เกิดความช ารุดขอตรวจสอบ
และเข้าด าเนินการแก้ไขด้วย 

นายพฤหัส แก้วหล้า จะได้ตรวจสอบงบประมาณ และด าเนินการซ่อมแซมต่อไป  
นายนัณฐกริช นวนพนัส  แจ้ง ๑. ป้ายจราจรในเขตเทศบาลเกิดความช ารุดและเก่าแล้ว ขอเทศบาลฯ

ด าเนินการส ารวจและแก้ไขด้วย 
  ๒. มีประชาชนฝากแจ้งมาว่าอยากได้ป้ายซอยตัน หมู่ที่ ๘ บ้านโพธนาราม               

บ้านนายสมเดช ค าหล้าทราย และหน้าบ้านนายสวัสดิ์ ค าหล้าทราย 
นายกเทศมนตรีฯ จะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป  
นายเอนก มูลค าหล้า ป้ายลดความเร็วระหว่างทางบ้านเด่นเช่ือมต่อบ้านหนองอ้อขอให้ด าเนินการติดตั้งด้วย   
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด  มีเรื่องที่จะน าแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่...   
ที่ประชุม - ไม่มี  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดมีเรื่องที่จะน าแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลสันทราย   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕62   ณ  บัดน้ี …
  

 



 ๑๒ 
   เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๐๐ น.  

(ลงช่ือ)    จีรวรรณ  อุดมครบ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางจีรวรรณ  อุดมครบ)                  

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
        เมื่อวันที่  4  มีนาคม พ.ศ.2562       

(ลงช่ือ)   จรัญ  สันทะบุตร            (ลงช่ือ)  ศิล  ค าหล้าทราย (ลงช่ือ)   อนุวัตร  มะโนค า   
         (นายจรัญ  สันทะบุตร)                   (นายศิล  ค าหล้าทราย)                 (นายอนุวัตร  มะโนค า)  

(ลงช่ือ)  วิไล  ชาวไชย        (ลงช่ือ)     อรพรรณ  ปันปูนทราย  
         (นางวิไล  ชาวไชย)                 (นางอรพรรณ  ปันปูนทราย)      

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
                                             เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม พ.ศ.2562    
    (ลงช่ือ)       อุดม  มูลใจทราย    
       (นายอุดม  มูลใจทราย)  
        ประธานสภาเทศบาลต าบลสนัทราย  
 
 
 
  

 


