
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

สมัยสามัญ   สมัยที่  3   ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
วันที่  28  สิงหาคม  2562  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. นายประสิทธิ์   สอนราช  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
6. นางจีรวรรณ  อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
7. นางนนทรส  อ่ินค 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  

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม (เวลา 09.30 น.) แล้ว  นางจีรวรรณ  อุดมครบ  เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้   เมื่อมีผู้มาประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายเข้า
ห้องประชุม 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  

สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  และเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 

/ ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2562 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเม่ือครั้งที่แล้ว หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด  
ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด  ขอได้โปรดน าแจ้งต่อที่ประชุม… 

ที่ประชุม - ไม่มี  
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดแล้ว  และไม่มี

สมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  จึงขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานประชุม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  
2562  โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  12  เสียง     ไม่เห็นชอบ  -   เสียง     งดออกเสียง   -    เสียง   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องทบทวนรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันที่  14  สิงหาคม   2562 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด    ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว  ขอได้
โปรดน าแจ้งต่อที่ประชุม… 

นายอนุวัตร มะโนค า ทบทวนหน้าที่ 18 ที่จะมีก่อสร้างโดมหลังคากันแดด กันฝนที่สุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง    
ไม่ทราบว่าจะสร้างบริเวณใด  

นายกเทศมนตรีฯ จะสร้างตรงบริเวณหน้าเมรุ บริเวณทางเดิน  
นายนัณฐกริช นวนพนัส ทบทวนหน้า 29 ที่ขอให้ทางผู้บริหารด าเนินการท าธนาคารน้ าใต้ดินบริเวณอาคาร

อเนกประสงค์บ้านโพธนาราม  ไม่ทราบว่าผลการพิจารณาเป็นอย่างไร  และการขยาย
ผิวสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม การก่อสร้างหูช้างจะเห็นได้ว่าหูช้าง
ลาดลงไปส่งผลให้ดินบริเวณหูช้างทรุดตัวไหลลงน้ าซึ่งตอนนี้ยังทรุดอยู่ฝากผู้บริหาร
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วย 

นายกเทศมนตรี ในการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินที่ผ่านมาจะด าเนินการในท่ีสาธารณะ และไม่ได้ใช้
งบประมาณของทางราชการ  จะใช้รถขุดและพนักงานของเทศบาลฯ  ส าหรับ วัสดุ
ต่างๆ ชาวบ้านจะหามาให้เอง อย่างไรก็ตามถ้าหมู่บ้านมีความต้องการให้เทศบาลฯ           
ขุดให้ก็จะด าเนินการให ้ แต่วัสดุต่างๆ ที่ใส่ลงในบ่อขอความร่วมมือ หมู่บ้านเป็นผู้จัดหา
เอง ส่วนกรณีการด าเนินการขยายผิวสะพาน บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านโพธนาราม นั้น เป็น
การก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตามแบบรูป รายการ ที่
ท าสัญญากับเทศบาลฯ และ ได้ตรวจรับตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว  อย่างไร ก็ตามจะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว อีกหรือไม่...  
ที่ประชุม - ไม่มี  
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดต้องการทบทวนรายงานการประชุมฯ และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  

จึงขอเข้าสู่ในระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่เสนอใหม่  
     4.1  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     ประจ าปีงบประมาณ   
     พ.ศ. 2563  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีที่ประชุมสภาเทศบาลเมื่อครั้งที่แล้ว ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้ว และที่ประชุมได้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตินับแต่เลิกประชุม  และในระหว่างวันที่ 15 - 16 
สิงหาคม 2562 และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
นั้น    

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ. 2547  ข้อ 51 ก าหนดว่า  “ การพิจารณาในวาระที่   2  นี้   ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่
ประชุมได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”    

    เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดได้เสนอค าแปร
ญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าให้คงร่าง
เดิมเอาไว้ ... 

    โดยรายละเอียด  ขอให้นายจรัญ  สันทะบุตร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติเป็นผู้ชี้แจง  ขอเรียนเชิญ… 

นายจรัญ สันทะบตุร ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  ๒๕62 
ได้คัดเลือกกระผม  นายจรัญ สันทะบตุร , นายเสถียร  เตชะ  ,  นางวิไล  ชาวไชย  , 
นายเฉลิม  อรินต๊ะทรายและ นายนัณฐกริช  นวนพนัส  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  นั้น 

ในการนี้  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาค าแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  21  
สิงหาคม  2562  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาลต าบลสันทราย
สืบเนื่องจากที่ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563   ซึ่งสภาเทศบาลต าบลสันทราย   ในการ
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  
2562 ได้ลงมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว  และได้ก าหนดระยะ 
เวลาเสนอค าแปรญัตตินับแต่เลิกประชุม  และในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 
2562 และวันที่  19  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.– 16.30  น.  นั้น  

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 49  

เนื่องจากระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติดังกล่าวปรากฏว่า  ไม่มีผู้บริหาร หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายผู้ใด  เสนอค าแปรญัตติเพ่ือขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  แต่อย่างใด  และที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  โดยละเอียดแล้ว  มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้  โดยไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในข้อความใด  และให้ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  รายงานต่อ
ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  เพื่อน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย       
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี 
พ.ศ.2562  ในวันที่  28  สิงหาคม  2562  ต่อไป   

จึงขอน าแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ  
/ประธานสภาฯ... 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...  
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ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้คงร่าง

เทศบัญญัติฯ เดิมไว้  โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อความใด  ตามที่คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้รายงาน  หรือไม่  โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  12   เสียง   ไม่เห็นชอบ    -    เสียง     งดออกเสียง    -    เสียง  

   4.2  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563  วาระที่  3  ขั้นลงมติ  
ประธานสภาฯ  เนื่องจากการพิจารณาในวาระท่ี 3 นี้   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 52 ก าหนดว่า  “การพิจารณาร่างเทศบัญญัติใน
วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  จะลงมติให้มีการอภิปราย 
ถ้ามีเหตุอันสมควร และในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ”   จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา... หากที่ประชุมไม่มี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน... ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  นี้เป็น เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  หรือไม่  โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   12   เสียง   ไม่เห็นชอบ   -    เสียง     งดออกเสียง   -    เสียง  

4.3  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

ประธานสภาฯ  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์และ
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว
นั้น  ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ได้
พิจารณาต่อไป   ขอเรียนเชิญ...  

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินง บประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 
2562 เพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

จ านวน 26 รายการ  ดังนี้ 
โอนลด 

1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (หน้าที่ 104) 
   โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์   
จ านวน  506,000.-   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  2 บ้านจอมจันทร์   ขนาดกว้าง  
3.50 เมตร  ยาว  250.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ในการเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  875.00 ตารางเมตร   

 
/ - เป็นไป... 

- เป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (เลขที ่ท1-01) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561  ถึง
พ.ศ.2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่3/2561  หน้าที่ 5  ล าดับที่ 2  
มีงบประมาณคงเหลือ  156,000.-   บาท   ขอโอนลด จ านวน  156,000.- บาท 

2) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (หน้าที่ 105) 

โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 บ้านเด่น  จ านวน     523,500.-    บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร  หมู่ที่  4 บ้านเด่น   จ านวน  19 จุด  

ขนาดกว้างเฉลี่ย  0.30 - 2.80  เมตร   ยาวรวม  249 เมตร   หนา 0.15  เมตร   หรือ
รวมพ้ืนที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 798.58 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขที่                 
ท1-01 (คัดลอกและปรับแก)้ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี  (พ.ศ.2561  ถึง

พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่3/2561  หน้าที่  6  ล าดับที่ 3 
มีงบประมาณคงเหลือ  78,150  บาท  ขอโอนลด  จ านวน  78,000.-บาท 

3) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (หน้าที่ 67) 

ค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  
จ านวน  100,000.- บาท  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี   กรณีครบวาระ  ยุบสภา   หรือแทนต าแหน่งที่ว่างและกรณีคณะ  
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือกรณีอ่ืน ๆ    
มีงบประมาณคงเหลือ  100,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน   100,000.-   บาท 

4) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (หน้าที่ 69) 

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน  30,000.-  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศการ

ตรวจงานหรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน   และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น   ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ   ค่าพิมพ์
เอกสาร   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ    ซึ่งจ าเป็น   ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง    เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคล  หรือคณะบุคคล  (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  1  ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ี
ล่วงมา ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินกู,้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม, เงินที่มีผู้อุทิศให้)                                                                                          

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว  2381  ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 

มีงบประมาณคงเหลือ 28,250.-บาท ขอโอนลด จ านวน  20,000.- บาท 
/ 5) แผนงาน... 

5) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ  (หน้าที่ 70) 



 6 

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายและนายก เทศมนตรี
ต าบลสันทราย  จ านวน  200,000.-  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสันทรายและนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย   ตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะ  
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอ่ืน  ๆ) เช่น  ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ 
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการเลือกตั้ง    ค่าใช้จ่ายในศูนย์ประสานงานการ
เลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็น   ตามข้อก าหนดและระเบียบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว  3675  ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 111 ล าดับที่  1 
มีงบประมาณคงเหลือ 200,000.-บาท  ขอโอนลด จ านวน 200,000.-   บาท 

6) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ  (หน้าที่ 71) 

โครงการอบรมผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จ านวน  180,000.-  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมผู้บริหารเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน  และลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ   ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นในโครงการ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561  ถึง
พ.ศ.2564) หน้าที่ 114 ล าดับที่ 7 
มีงบประมาณคงเหลือ    23,120.-   บาท   ขอโอนลด  จ านวน  23,000.-  บาท 
  7) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (หน้าที่ 71) 
  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน     50,000    บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง  ๆ  เช่น  ครุภัณฑ์ส านักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ของเทศบาล  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ  

/- เป็นไป... 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง

พ.ศ.2564)หน้าที่ 118 ล าดับที่ 19 
มีงบประมาณคงเหลือ  58,000.-  บาท   ขอโอนลด  จ านวน  30,000.-   บาท 
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8) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภท  ค่าไฟฟ้า  (หน้าที่ 73) 

ค่าไฟฟ้า จ านวน  350,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน   ในที่สาธารณะ    ไฟฟ้าสาธารณะ   และ

อาคารอ่ืน ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว  1536  ลงวันที่ 

19 มีนาคม 2561  
มีงบประมาณคงเหลือ   171,875.-   บาท  ขอโอนลด  จ านวน  70,000.-  บาท 

9) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (หน้าที่ 83)  

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน  13,000.- บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน  เช่น  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  การอบรมพัฒนาบุคลากรและประชาชนทั่วไปการ
ด าเนินกิจกรรมของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17  กันยายน  2553 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี(พ.ศ.2561  ถึง
พ.ศ.2564) หน้าที่ 71 ล าดับที่  8 
มีงบประมาณคงเหลือ  13,000.- บาท    ขอโอนลด จ านวน   13,000.-   บาท  

10) แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (หน้าที่ 83) 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  
จ านวน  10,000.-  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาล  ปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์   ฯลฯ  เพ่ือเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็น  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท  
0808.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ.2564) หน้าที่ 70 ล าดับที่  5 
มีงบประมาณคงเหลือ 10,000.- บาท   ขอโอนลด จ านวน   4,900.-   บาท 
 

/ 11) แผนงาน... 
11) แผนงานการรักษาความสงบภายใน     งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (หน้าที่ 83)  
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โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ  อปพร. เทศบาลต าบลสันทราย
จ านวน  13,000.-  บาท        
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ อปพร.เทศบาล
ต าบลสันทราย   เช่น  การฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง  ๆ หรือ
การด าเนินกิจกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเหตุฉุกเฉิน
ต่างๆ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  - ปิด   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในโครงการ    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561  ถึง
พ.ศ.2564) หน้าที่ 70 ล าดับที่ 3 
มีงบประมาณคงเหลือ  13,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  13,000.-   บาท 

12) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร               
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  (หน้าที่ 85)  

เงินเดือนพนักงาน จ านวน  468,720.-  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา และนักวิชาการศึกษา  รวม  2  อัตรา   พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
มีงบประมาณคงเหลือ 226,700.- บาท ขอโอนลด จ านวน   177,000.-   บาท 

13) แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร               
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  (หน้าที่ 85)  

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  42,00.-  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน

1  อัตรา  ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย   ในการประชุมครั้งที่5/2559   เมื่อวันที่  26
เมษายน   2559 
มีงบประมาณคงเหลือ 42,000.-บาท ขอโอนลด จ านวน 42,000.-   บาท 
  14) แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (หน้าที่85) 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  5,000.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
มีงบประมาณคงเหลือ  5,000.-บาท ขอโอนลด จ านวน 5,000.-บาท 
15) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร                     

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  (หน้าที่ 90)  
/ เงินเดือน... 

เงินเดือนพนักงาน จ านวน  288,120.-  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
มีงบประมาณคงเหลือ 243,120.-บาท ขอโอนลด จ านวน 243,000.-   บาท 
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16) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร                     
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  (หน้าที่ 90)  

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  42,000.-  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ านวน  1  อัตรา ตามประกาศ  ก.ท.จ. เชียงราย ในการประชุมครั้งที่   5/2559  เมื่อ
วันที่  26  เมษายน  2559 
มีงบประมาณคงเหลือ  42,000.-  บาท ขอโอนลด จ านวน 42,000.- บาท 

17) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร                    
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (หน้าที่ 90)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

  จ านวน  432,000.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง

คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน  3  อัตรา  และต าแหน่ง   คนงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
มีงบประมาณคงเหลือ 108,000.- บาท ขอโอนลด จ านวน 108,000.-บาท  

18) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร                     
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (หน้าที่ 90)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  48,000.-  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่ง

คนงานประจ ารถขยะ จ านวน   3  อัตรา  และต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา   
มีงบประมาณคงเหลือ 18,000.-บาท ขอโอนลด  จ านวน 12,000.-  บาท  

19) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน          
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (หน้าที่ 101)                                                                                                           

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ จ านวน  120,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทค่าซ่อมกลางส าหรับ

รถตักหน้าขุดหลัง  และรถบรรทุก 6 ล้อ  รวม 2 คัน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว  1536   ลงวันที่

19 มีนาคม  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561  ถึง

พ.ศ. 2564) หน้าที่ 122 ล าดับที่ 4  
มีงบประมาณคงเหลือ 70,500.-บาท ขอโอนลด  จ านวน 50,000.-  บาท  

20) แผนงานเคหะและชุมชน     งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (หน้าที่ 106) 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอยเทศบาลต าบลสันทราย จ านวน     20,000.-   บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานเอกชนในการตรวจอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอยเทศบาลต าบลสันทราย   

/- เป็นไป... 
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- เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  
ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียออกสู่บรรยากาศ   (ประกาศวันที่   9 มิถุนายน 2553) และเรื่องมาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย(ประกาศวันที่  9  มิถุนายน  2553) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561  ถึง
พ.ศ.2564) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 10 
มีงบประมาณคงเหลือ 20,000.-บาท ขอโอนลด  จ านวน 20,000.-  บาท  

21) แผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                    
หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (หน้าที่ 101)                                                                                                           

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  จ านวน     20,000.-    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง  ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561  ถึง
พ.ศ.2564)หน้าที่ 122 ล าดับที่  4 
มีงบประมาณคงเหลือ 20,000.-บาท ขอโอนลด  จ านวน 20,000.-  บาท  

22) แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบ
ด าเนินงาน หมวดวัสดุ  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หน้าที่ 106)                                                                                                           

วัสดุยานพาหนะและขนส่งจ านวน    25,000.-   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  โดยจ าแนกเป็น   

    1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ไขควง ประแจ  แม่แรง กุญแจปากตาย สัญญาณ 
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  และอ่ืน ๆ 
    2)   ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  ยางรถยนต์  น้ ามันแบรก 
น็อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  และอ่ืน ๆ   
    3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  เบาะรถยนต์   เครื่องยนต์(อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์   เบรก ครัช หม้อน้ า  หัวเทียน  แบตเตอรีและอ่ืนๆ  ส าหรับรถบรรทุก
ขยะและอ่ืนๆ  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่ มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
มีงบประมาณคงเหลือ 25,000.-บาท ขอโอนลด  จ านวน 25,000.-  บาท  

23) แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (หน้าที่ 107)                                                                                                           

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน    300,000.-    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  เช่น  รถบรรทุกขยะ   เตาเผา
ขยะ  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี(พ.ศ.2561  ถึง
2564)  หน้าที่ 122 ล าดับที่ 4 
มีงบประมาณคงเหลือ 300,000.-บาท   ขอโอนลด จ านวน 200,000.-บาท 

/ 24) แผนงาน... 
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24) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

 การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (หน้าที่ 108)โครงการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่    

จ านวน    100,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือหรือบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่  เช่น ด้านสาธารณภัยด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และด้านอ่ืน ๆ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี  (พ.ศ.2561  ถึง
พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่3/2561หน้าที่  20 ล าดับที่  2 
มีงบประมาณคงเหลือ 79,000.-บาท ขอโอนลด  จ านวน 71,000.-  บาท  

25) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (หน้าที่ 108)  

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  จ านวน    10,000.-    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  การประชาสัมพันธ์   ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที ่  ค่าวัสดุอุปกรณ ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในโครงการ       

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่ มท 0310.4/ว1503
ลงวันที่  17 มิถุนายน 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน   การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ 
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561  ถึง
พ.ศ.2564)  หน้าที่ 125  ล าดับที่ 2 
มีงบประมาณคงเหลือ 10,000.-บาท ขอโอนลด  จ านวน 10,000.-  บาท  
  26) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (หน้าที่ 114) 
  โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ประจ าปี พ.ศ. 2562  "สันทรายคัพ ครั้งที่ 5"     
จ านวน  40,000.-  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประจ าปี  พ.ศ.2562  "สันทรายคัพ  ครั้งที่ 5"  เช่น  ค่าเช่าหรือจัดเตรียมสนามแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์กีฬา    ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน   ค่าจัดท าเกียรติบัตร   ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล
เงินหรือของรางวัลเพ่ือมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์  เวชภัณฑ์    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ของนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง  
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/ - เป็นไป... 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน   การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561  ถึง
พ.ศ.2564) หน้าที่  88 ล าดับที่ 4 
มีงบประมาณคงเหลือ 40,000.-บาท ขอโอนลด   จ านวน 40,000.-  บาท  

รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น  จ านวน  1,772,900.- บาท   
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม 
1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
โครงการจัดท าเวทีกลางแจ้ง จ านวน   93,700 .- บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเวทีกลางแจ้ง ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 7.20 เมตร 

สูง 0.80 เมตร พร้อมนั่งร้าน จ านวน 15 ชุด และหญ้าเทียม จ านวน 32 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 
2565) หน้าที่ 168 ล าดับที่15) 
มีงบประมาณคงเหลือ - บาท ขอโอนเพิ่ม   จ านวน  93,700.-บาท 

2) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง
ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 17 จุด  
จ านวน   498,100.-บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน 17 จุด 
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  รายละเอียดดังนี้ 

- แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 – 60 W  15 – 18 V 
- โคม LED แผงวงจรหลอด LED ก าลังขนาดไม่น้อยกว่า 30 W กันน้ า มีลูเมน 

110 Lm/W 
- แบตเตอร์รี่แบบ Lithium – lon ขนาดไม่น้อยกว่า 25 – 30 Ah 9-15 V  
- เครื่องควบคุมการท างานพร้อมปิดเปิดอัตโนมัติ เวลากลางวัน กลางคืน 
- อุปกรณ์ติดตั้งเสาปูนเดิมขนาดยาวไม่ต่ ากว่า 100 เมตร 

  (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 

2565) หน้าที่ 43 ล าดับที่ 2 ) 
มีงบประมาณคงเหลือ - บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน  498,100.-บาท  

3) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทอาคารต่างๆ 

 
/ โครงการ... 
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โครงการก่อสร้างศาลาแปดเหลี่ยม    จ านวน   168,000.-บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาแปดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 

เมตร สูง 2.80 เมตร จ านวน 2 หลัง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   หมู่ที่ 4 บ้านเด่น  ต าบลสันทราย อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย    (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) หน้าที่ 145 ล าดับที่ 4) 
มีงบประมาณคงเหลือ    -   บาท ขอโอนเพิ่ม   จ านวน  168,000.-บาท 

4) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    จ านวน   233,000.-บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   หมู่ที่ 4 บ้านเด่น  ต าบลสันทราย 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ตามแบบเลขที่ S62153 ( S01),AR 62025 กรม
โยธาธิการและผังเมือง) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  หน้าที่  3  ล าดับที่ 2 ) 
มีงบประมาณคงเหลือ   -   บาท ขอโอนเพิ่ม   จ านวน  233,000.-บาท 

5) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์  
จ านวน   112,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์  ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 51.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 206 ตารางเมตร พร้อมงานดินลูกรังถม 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.25 – 0.30 
เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 51.50 เมตร หรือปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า 5 
ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบมาตรฐานในงานก่อสร้างส าหรับ อปท. ของเทศบาลนคร
เชียงราย (แบบเลขที ่E 003/2562)) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562   หน้าที่ 3 ล าดับที่  1 ) 
มีงบประมาณคงเหลือ  -  บาท ขอโอนเพิ่ม   จ านวน  112,000.-บาท 

2. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 1  บ้านสันทราย จ านวน  7,500.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ขนาดกว้าง 1.50 

เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 443 เมตร   หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 206 
ลูกบาศก์เมตร บริเวณสี่แยกบ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ถึง สี่แยกหลังโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา
แม่จันเชียงราย หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 
/ - เป็นไป... 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 38 ล าดับที่ 10) 
มีงบประมาณคงเหลือ  -  บาท ขอโอนเพิ่ม   จ านวน  7,500.-บาท 

3. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2  บ้านจอมจันทร์   
จ านวน 55,600.-บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ขนาดกว้าง 2.50 - 
7.00 เมตร  ลึก 0.30 - 2.00 เมตร ยาว 185 เมตร   หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,510 ลูกบาศก์เมตร บริเวณหน้าฝายชะลอน้ า หลังวัดจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้าน
จอมจันทร์ ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 38 ล าดับที่ 11) 
มีงบประมาณคงเหลือ  -  บาท ขอโอนเพิ่ม   จ านวน  55,600.-บาท 

4. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านเด่น  
จ านวน   13,300.-บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้าน
เด่น ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 1,120 เมตร   หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 362 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 38 ล าดับที่ 11) 
มีงบประมาณคงเหลือ - บาท ขอโอนเพิ่ม   จ านวน  13,300.-บาท 

5. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 4  บ้านเด่น   จ านวน   15,600.-บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ขนาดกว้าง 1.80 เมตร 

ยาว 430 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 425 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 38 ล าดับที่ 12) 
มีงบประมาณคงเหลือ  - บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน  15,600.-บาท 

6. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 7  บ้านดง จ านวน   10,600.-บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 1.40 เมตร  

ลึก 0.30 เมตร ยาว 619 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 289 ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณทุ่งนา หมู่ที่ 7 บ้านดง ต าบลสันทราย  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 38 ล าดับที่ 13) 
มีงบประมาณคงเหลือ  -  บาท ขอโอนเพิ่ม   จ านวน  10,600.-บาท 

6) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาขยะเทศบาลต าบลสันทราย   
จ านวน 565,500.-บาท 

/ - เพ่ือจ่าย... 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาขยะเทศบาลต าบลสันทราย  
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.70 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) หน้าที่ 146 ล าดับที่ 5) 
มีงบประมาณคงเหลือ - บาท ขอโอนเพิ่ม   จ านวน  565,500.-  บาท 

รวมเป็นงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น   จ านวน  1,772,900.- บาท (หนึ่ง
ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
  1.  โอนเพิ่ม ตามข้อ 1) เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องมีเวทีกลางแจ้งเพ่ือใช้ใน
การจัดงานต่างๆของเทศบาลฯ 
  2.  โอนเพิ่ม ตามข้อ2,3,4) เนื่องจากเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  3.  โอนเพิ่ม ตามข้อ 5) (1)เนื่องจากได้รับการประสานจากราษฎร หมู่ที่ 2 
บ้านจอมจันทร์ และสมาชิก สภาเทศบาลต าบลสันทราย ว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการ
เดินทางสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวก (2,3,4,5,6)ได้รับการประสานงานจากสมาชิก
สภาเทศบาลฯ และเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตเทศบาลฯ ให้ด าเนินการขุดลอกล าเหมือง 
  4.  โอนเพิ่ม ตามข้อ 6)เนื่องจากหลังคาอาคารเตาเผาขยะช ารุดเสียหาย  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลสันทราย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลสันทราย  เพื่อพิจารณาต่อไป   

นายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตประธานสภาฯ แก้ไขข้อความตามญัตติดังกล่าวข้างต้นจาก  
ข้อความเดิม 

17) แผนงานสาธารณสุข     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (หน้าที่ 90)  

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  432,000.-  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง

คนงานประจ ารถขยะ จ านวน   3  อัตรา  และต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  จ านวน 1  อัตรา
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
มีงบประมาณคงเหลือ 108,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน 108,000.-บาท 

ข้อความใหม ่
17) แผนงานสาธารณสุข     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (หน้าที่ 90)  
/-ค่าตอบแทน... 
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- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน  432,000.-  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง

คนงานประจ ารถขยะ จ านวน  3 อัตรา และต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
มีงบประมาณคงเหลือ 162,000.-บาท   ขอโอนลด จ านวน 108,000.- บาท 

นายพฤหัส แก้วหล้า ขอแก้ไขข้อความ ในหน้าที่ 8 ของญัตติโอนเงินฯ  
1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
- โครงการจัดท าเวทีกลางแจ้ง จ านวน 93,700 .-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า

เวทีกลางแจ้ง ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 7.20 เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมนั่งร้าน 
จ านวน 15 ชุด และหญ้าเทียม จ านวน 32 ตารางเมตร แก้ไขเป็น  หญ้าเทียม จ านวน 
34.58 ตารางเมตร และ 

2) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

-  โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 17 จุด จ านวน   
498,100.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน 17 
จุด บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  รายละเอียดดังนี้ 

- แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 – 60 W  15 – 18 V 
- โคม LED แผงวงจรหลอด LED ก าลังขนาดไม่น้อยกว่า 30 W กันน้ า มีลูเมน 

110 Lm/W 
- แบตเตอร์รี่แบบ Lithium – lon ขนาดไม่น้อยกว่า 25 – 30 Ah 9-15 V  
- เครื่องควบคุมการท างานพร้อมปิดเปิดอัตโนมัติ เวลากลางวัน กลางคืน 
- อุปกรณ์ติดตั้งเสาปูนเดิมขนาดยาวไม่ต่ ากว่า 100 เมตร แก้ไขเป็น 1.00 

เมตร และในหน้าที่ 10 
3. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2  บ้านจอมจันทร์  จ านวน 55,600.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ขนาดกว้าง 2.50 - 

7.00 เมตร  ลึก 0.30 - 2.00 เมตร ยาว 185 เมตร แก้ไขเป็น ยาว 189 เมตร  
 โดยขอแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นในญัตตินี้และญัตติขออนุมัติกันเงินในวาระต่อไป

ด้วย   
ที่ประชุม - รับทราบ  
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถาม  ขอเรียนเชิญ...  
นายอนุวัตร มะโนค า สอบถามหน้าที่ 8  

- โครงการจัดท าเวทีกลางแจ้ง ท่อเหล็กท่ีใช้เป็นฐานจะมีอะไรปิดตรงรูเหล็ก
หรือไม่เพราะเวลาตั้งแล้วเกรงว่าดินจะเข้าไปอุดตรงรูท่อดังกล่าว และตามแบบเห็นมี  
บันใด 4 ขั้น อยากให้บันใดเป็นเลขค่ี คือ 3 หรือ 5 ขั้น ตามความเหมาะสม และ 

- โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  ไม่ทราบว่าน า
รายละเอียดต่างๆ ในการติดตั้งและราคามาจากที่ไหน  

/ นายพฤหัส... 
นายพฤหัส แก้วหล้า โครงการจัดท าเวทีกลางแจ้ง ในส่วนของท่อเหล็กท่ีเป็นฐานคงจะหาอะไรมาปิดทับกัน

เศษดินเข้าไป ส่วนของขั้นบันใดนั้นเวทีจะมีความสูง 80 เซนติเมตร บัน ได 4 ขั้น ขั้นละ 
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20 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามคงจะปรับให้เหลือบันได 3 ขั้น ตามเหมาะสม ส าหรับ
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ได้ใช้วิธีการสอบถามไปยังร้านค้า 
หรือห้างร้านที่ด าเนินการติดตั้งเกี่ยวกับโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว 
จ านวน ๓ ร้าน โดยมาเปรียบเทียบเพื่อหาราคากลางและรายละเอียด อุปกรณ์ต่างๆ            
ที่ใช้ติดตั้ง 

นายจรัญ สันทะบุตร ขอหารือเก่ียวกับหนองบัวหรือหนองบัวสาธารณะประโยชน์ที่ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ ๔  
บ้านเด่น และหมู่ท่ี ๗ บ้าน ดง โดยอยากให้เทศบาลฯ เป็นผู้ดูแลทั้งด าเนินการจัดการ
เกี่ยวกับการปล่อยปลาหรือหาปลาในหนองน้ าดังกล่าว 

นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากทางบ้านดงและบ้านเด่นได้เข้าใจมาโดย
ตลอดว่าหนองน้ าดังกล่าวเป็นของตนและสามารถท่ีจะจัดการดูแลปล่อยสัตว์น้ าหรือเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการเปิดให้หาสัตว์น้ าเป็นประจ าทุกปี ขอเรียนว่าตามกฎหมายแล้วหน้าที่ใน
การดูแล รักษา ที่สาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินนั้นเป็นหน้าที่ของอ าเภอและท้องถิ่น
ในที่นี้ก็คือเทศบาลฯ หมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยนายอ าเภอในการร่วมกันดูแล
รักษา ในข้อกฎหมายแล้วจะให้นิติกรเป็นผู้ชี้แจงต่อไป 

นายชาญชัย กันทากาศ โดยข้อกฎหมายแล้วหน้าที่ในการดูแลรักษาท่ีสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพ.ศ. ๒๕๕๓  โดย “ข้อ ๕   ที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ 
หมายถึง ที่ดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดย
การใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง 
ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจ าต าบลหรือ
หมู่บ้าน ” ดังนั้น หนองบัวจึงสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวงชื่อว่าหนองบัวสาธารณะส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และหน้าที่ในการดูและรักษาจึง
เป็นไปตาม   “ข้อ ๖  อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ 
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่” ส่วนการใช้ประโยชน์จะเป็นไปตาม  “ข้อ ๗   นายอ าเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด" อย่างไรก็ตามจะได้ท าความเข้าใจกับชาวบ้านอีก
ครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด  ต้องการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ขอเรียนเชิญ...   
ที่ประชุม - ไม่มี  
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  และไม่มีท่านใดเห็นเป็น

อย่างอ่ืน จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ  เสนอหรือไม่  โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   12   เสียง   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   งดออกเสียง   -   เสียง  

/ 4.4 ขออนุมัติ... 

4.4  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
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ประธานสภาฯ  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายได้ ขออนุมัติ กันเงินง บประมาณรายจ่าย  ปร ะจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น  ขอให้นายกเทศมนตรีได้
แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ... 

นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินง บประมาณรายจ่ายปร ะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน  

11  รายการ เป็นเงิน  1,772,900.-บาท   เพ่ือใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)   ดังนี้  

1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น 

โครงการจัดท าเวทีกลางแจ้ง  จ านวน   93,700 .-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเวทีกลางแจ้ง ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 7.20 เมตร 

สูง 0.80 เมตร พร้อมนั่งร้าน จ านวน 15 ชุด และหญ้าเทียม จ านวน 32 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 168 ล าดับที่ 15) 

2) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง
ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์   จ านวน 17 จุด  
จ านวน   498,100.-  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน 17 จุด 
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  รายละเอียดดังนี้ 

- แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 – 60 W  15 – 18 V 
- โคม LED แผงวงจรหลอด LED ก าลังขนาดไม่น้อยกว่า 30 W กันน้ า มีลูเมน 

110 Lm/W 
- แบตเตอร์รี่แบบ Lithium – lon ขนาดไม่น้อยกว่า 25 – 30 Ah 9-15 V  
- เครื่องควบคุมการท างานพร้อมปิดเปิดอัตโนมัติ เวลากลางวัน กลางคืน 

- อุปกรณ์ติดตั้งเสาปูนเดิมขนาดยาวไม่ต่ ากว่า 100 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) หน้าที่ 43 ล าดับที่ 2 ) 

 
 

/ 3) แผนงาน... 
3) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทอาคารต่างๆ 
โครงการก่อสร้างศาลาแปดเหลี่ยม     จ านวน   168,000.-  บาท  
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาแปดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 
เมตร สูง 2.80 เมตร จ านวน 2 หลัง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   หมู่ที่ 4 บ้านเด่น  ต าบลสันทราย อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย    (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) หน้าที่ 145 ล าดับที่ 4) 

4) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   จ านวน   233,000.-บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ต าบลสันทราย 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ตามแบบเลขที่ S62153 ( S01),AR 62025 กรม
โยธาธิการและผังเมือง) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  หน้าที่  3  ล าดับที่ 2 ) 

5) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์  
จ านวน   112,000.-  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์  ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 51.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 206 ตารางเมตร พร้อมงานดินลูกรังถม 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.25 – 0.30 
เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 51.50 เมตร หรือปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า 5 
ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบมาตรฐานในงานก่อสร้างส าหรับ อปท. ของเทศบาลนคร
เชียงราย (แบบเลขที่   E 003/2562)) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562   หน้าที่ 3 ล าดับที่  1 ) 

2. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 1  บ้านสันทราย จ านวน 7,500.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ขนาดกว้าง 1.50 

เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 443 เมตร   หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 206 
ลูกบาศก์เมตร บริเวณสี่แยกบ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ถึง สี่แยกหลังโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา
แม่จันเชียงราย หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 38 ล าดับที่ 10) 

/ 3. โครงการ... 
3. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2  บ้านจอมจันทร์  

จ านวน  55,600.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ขนาดกว้าง 2.50 - 

7.00 เมตร  ลึก 0.30 - 2.00 เมตร ยาว 185 เมตร   หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
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กว่า 1,510 ลูกบาศก์เมตร บริเวณหน้าฝายชะลอน้ า หลังวัดจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้าน
จอมจันทร์ ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 38 ล าดับที่ 11) 

4. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านเด่น  
จ านวน   13,300.-  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้าน
เด่น ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 1,120 เมตร   หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 362 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 38 ล าดับที่ 11) 

5. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 4  บ้านเด่น  จ านวน   15,600.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ขนาดกว้าง 1.80 เมตร 

ยาว 430 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 425 ลูกบาศก์
เมตร (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 38 ล าดับที่ 12) 

6. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 7  บ้านดง  จ านวน   10,600.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 1.40 เมตร  ลึก 

0.30 เมตร  ยาว 619 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 289 ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณทุ่งนา  หมู่ที่ 7 บ้านดง ต าบลสันทราย  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565)  หน้าที่ 38 ล าดับที่ 13) 

6) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาขยะเทศบาลต าบลสันทราย   
จ านวน   565,500.-  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาขยะเทศบาลต าบลสันทราย  
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.70 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) หน้าที่ 146 ล าดับที่ 5) 

 
 

/ เหตุผล... 
 

เหตุผล 
เนื่องจากมีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2562 

เพ่ือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามรายการดังกล่าวข้างต้น และคาดว่าไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และเบิก
จ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้
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  ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 5 การกันเงิน   

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความ 
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ท าให้   ลักษณะ  ปริมาณ   
คุณภาพเปลี่ยน   หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว   หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตประธานสภาฯ แก้ไขข้อความตามญัตติดังกล่าวข้างต้นจาก  
ข้อความเดิม 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 5 การกันเงิน   

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ   
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว   หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ข้อความใหม ่
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน   

/ ข้อ 59... 
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว
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ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
          กรณีท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไดก่้อหนี้ผกูพันแล้วให้เบกิจ่ายไดต้ามข้อผูกพัน 
          เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้
เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
  ข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

นายพฤหัส แก้วหล้า ขอแก้ไขข้อความ ในหน้าที่ 8 ของญัตติขอกันเงินฯ  
1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
- โครงการจัดท าเวทีกลางแจ้ง จ านวน 93,700 .-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า

เวทีกลางแจ้ง ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 7.20 เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมนั่งร้าน 
จ านวน 15 ชุด และหญ้าเทียม จ านวน 32 ตารางเมตร แก้ไขเป็น  หญ้าเทียม จ านวน 
34.58 ตารางเมตร และ 

2) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

-  โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 17 จุด จ านวน   
498,100.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน 17 
จุด บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  รายละเอียดดังนี้ 

- แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 – 60 W  15 – 18 V 
- โคม LED แผงวงจรหลอด LED ก าลังขนาดไม่น้อยกว่า 30 W กันน้ า มีลูเมน 

110 Lm/W 
- แบตเตอร์รี่แบบ Lithium – lon ขนาดไม่น้อยกว่า 25 – 30 Ah 9-15 V  
- เครื่องควบคุมการท างานพร้อมปิดเปิดอัตโนมัติ เวลากลางวัน กลางคืน 
- อุปกรณ์ติดตั้งเสาปูนเดิมขนาดยาวไม่ต่ ากว่า 100 เมตร แก้ไขเป็น 1.00 

เมตร และในหน้าที่ 10 
3. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2  บ้านจอมจันทร์  จ านวน 55,600.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ขนาดกว้าง 2.50 - 7.00 
เมตร  ลึก 0.30 - 2.00 เมตร ยาว 185 เมตร แก้ไขเป็น ยาว 189 เมตร 

ที่ประชุม  - รับทราบ  
/ ประธาน... 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใด  ต้องการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ขอเรียนเชิญ...   
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็น

อย่างอ่ืน จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามท่ี
นายกเทศมนตรีฯ  เสนอหรือไม่ โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ  12   เสียง   ไม่เห็นชอบ    -     เสียง   งดออกเสียง    -   เสียง  

4.5 ขออนุมัติ กันเงินง บประมาณรายจ่าย ปร ะจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2562                   
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประธานสภาฯ  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ได้ ขออนุมัติ กันเงินง บประมาณรายจ่าย ปร ะจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น  ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดให้
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ได้พิจารณาต่อไป   ขอเรียนเชิญ...   

นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินง บประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

จ านวน  3  รายการ เป็นเงิน  1,083,400.-บาท   เพ่ือใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)   ดังนี้  

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด และก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 1  บ้านสันทราย   
จ านวน  544,000.-  บาท 

- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูแบบ   ไม่มีฝาปิด ขนาดกว้าง  2.40 
เมตร  ลึก 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 28.00 เมตร มีคานยึดทุก ๆ 5.00 เมตร  
และก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ลึก 0.80 เมตร  ยาว 5.00 
เมตร พร้อมท าการถมดินลูกรัง  ปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 256.66 ลูกบาศก์เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 หน้า 5) 

2. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทอาคารต่างๆ  

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง    
จ านวน   497,500.-  บาท  

- ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.13 - 8.50 เมตร ยาว 
14.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564 ) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 หน้าที่ 6)  

 
/ 3. แผนงาน... 

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดง    จ านวน 41,900.-  บาท 
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือรวมพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  84.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย เลขที่ E 003/2562)  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 65) 

เหตุผล 
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  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง 
และคาดว่าไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้ 
  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 5 การกันเงิน   

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้   ลักษณะ  ปริมาณ   
คุณภาพเปลี่ยน   หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง    ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว   หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตประธานสภาฯ แก้ไขข้อความตามญัตติดังกล่าวข้างต้นจาก  
ข้อความเดิม 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 5 การกันเงิน   

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ   
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

/ กรณ.ี.. 
  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว   หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ข้อความใหม ่
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน   

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว
ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
         กรณีท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไดก่้อหนี้ผกูพันแล้วให้เบกิจ่ายไดต้ามข้อผูกพัน 
         เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้
เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

   ข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใด  ต้องการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ขอเรียนเชิญ...   
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  และไม่มีท่านใดเห็นเป็น

อย่างอ่ืน  จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่นายกเทศมนตรีฯ  
เสนอหรือไม ่โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  1 1   เสียง   ไม่เห็นชอบ    -     เสียง   งดออกเสียง    -   เสียง (เนื่องจาก
สมาชิกสภาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน) 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)  
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใดต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมหรือไม่  ขอเรียนเชิญ...  
นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย ทุกท่าน   

ขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 1/2562  ของ
เทศบาลต าบลสันทราย    

ตามท่ีเทศบาลต าบลสันทราย  ได้มีการจัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561 – 2565)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2562  โดยได้บรรจุโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2  บ้านจอมจันทร์  ซอยข้างบ้านนางน้อย  ปันปูนทราย  งบประมาณ  
120,000  บาท ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  หน้าที่ 50  
ล าดับที่  54  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     

/ โดย... 
โดยได้แก้ไขปีที่ด าเนินการจากปี พ.ศ. 2563 เป็น ปี พ.ศ.2562  รายละเอียด

ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่าน 
เหตุผล เนื่องจาก  เทศบาลต าบลสันทราย ได้รับการร้องเรียนจากราษฎร  หมู่ที่ 

2 บ้านจอมจันทร์  ว่าถนนสายดังกล่าวซึ่งเป็นถนนดินลูกรัง  ปัจจุบันมีสภาพช ารุด  เป็น
หลุม  เป็นบ่อ และมีน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากล าบากและอาจเกิด
อันตรายขึ้นได้   

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  21 
ก าหนดให้ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหาร
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ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

ประกอบกับ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่  
19  ตุลาคม  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5. ให้
ยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797          
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ไปสู่การปฏิบัติและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยน าโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้  กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน” 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม  - รับทราบ  
นายจรัญ สันทะบุตร   ๑. แจ้งถนนสายหลักสันทราย – บ้านจอมจันทร์ เกิดความช ารุดเสียหายให้

ด าเนินการซ่อมแซม 
   ๒. ฝากทางคณะบริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ซ่อมไฟกิ่งด้วยว่าเวลาซ่อมไฟให้ตัดกิ่งไม้

บริเวณนั้นด้วย 
   ๓. ราวป้องกันการตกหน้าเทศบาลฯ สีเก่าแล้วไม่ค่อยเห็นให้ทาสีใหม่ด้วย  
นายกเทศมนตรีฯ จะพิจารณาด าเนินการแก้ไขให้  
นายอนุวัตร มะโนค า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้น้ าบ้านดง กรณีรางยูท่ีได้ด าเนินการก่อสร้างบริเวณบ้านดง

เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ประตูเปิด-ปิด ยังใช้การไม่ได้ขอให้ด าเนินการแก้ไข 
 

/ นายกเทศมนตรี... 
นายกเทศมนตรีฯ จะให้กองช่างเข้าไปด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไป  และขอแจ้ง

ให้เกี่ยวกับการที่ท่าน ส.ส.ละออง ติยะไพรัช ที่ได้อภิปรายในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ าที่เกิดขึ้นในอ าเภอแม่จัน โดยจะมีการ
ปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้น้ ามากที่สุดร่วมกับ
กรมชลประทานในวันนี้ ณ ที่บ้านท่าน ส.ส.ละออง ติยะไพรัช เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงขอ
แจ้งผู้ใช้น้ าเข้าร่วมด้วย 

นางวิไล ชาวไชย แจ้งถนนบริเวณบ้านนายไพรสนฯ เป็นหลุม เป็นบ่อ ด าเนินการแก้ไขด้วย  
นายศิล ค าหล้าทราย ขอให้น ายางมะตอยมาเสริมตรงบ่อพักถนนในเขตบ้านโพธนารามเนื่องจากสูงกว่าถนน 

และบางบริเวณที่เจาะถนนเพื่อวางท่อประปาขอให้ด าเนินการแก้ไขด้วย 
นายกเทศมนตรีฯ เรื่องความช ารุดดังกล่าวจะด าเนินการให้ ในส่วนของการเจาะถนนเพื่อวางท่อประปาเคย

เน้นย้ ากับผู้รับเหมาท่ีมาขออนุญาตเจาะถนนว่าเมื่อได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ให้เททับ
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เรียบร้อยตามเดิม ทั้งนี้ จะได้ก าชับกองช่างให้แจ้งผู้รับเหมาด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน
เสร็จงานต่อไป 

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด  มีเรื่องที่จะน าแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่...  ถ้าไม่มีท่านใดมีเรื่อง
ที่จะน าแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว   กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย   
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 ณ  บัดนี้… 

เลิกประชุม  เวลา   11.๕๐  น. 

 

(ลงชื่อ)   จีรวรรณ  อุดมครบ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม          
  (นางจีรวรรณ  อุดมครบ)                                  

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแล้ว 
           เม่ือวันท่ี  2  กันยายน  พ.ศ.2562   

(ลงชื่อ)  จรัญ  สันทะบุตร         (ลงชื่อ) ศิล  ค าหล้าทราย  (ลงชื่อ)   อนุวัตร  มะโนค า  
         (นายจรัญ  สันทะบุตร)                   (นายศิล  ค าหล้าทราย)                 (นายอนุวัตร  มะโนค า)  
           ประธานกรรมการ       กรรมการ             กรรมการ 

(ลงชื่อ)  วิไล  ชาวไชย                (ลงชื่อ)      อรพรรณ  ปันปูนทราย    
         (นางวิไล  ชาวไชย)                 (นางอรพรรณ  ปันปูนทราย)       
             กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ  
 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.256๒ 

       เม่ือวันท่ี  25  ตุลาคม  256๒ 
 

    (ลงชื่อ)       อุดม  มูลใจทราย  
       (นายอุดม  มูลใจทราย)  
        ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย   
 


