
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2562   เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมดอยปุย  เทศบาลต าบลท่าสาย 

----------------------------------------------------------------------------------- 
เร่ิมประชุมเวลา      เวลา   09.15  น. 
 

ผู้มาประชุม                       จ านวน    11  คน 
ผู้ไม่มาประชุม                    จ านวน     -   คน 
สมาชิกฯ ลาประชุม                จ านวน      -   คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม               จ ำนวน    14  คน  
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ข้ำพเจ้ำขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ.2562   
 

ประกำศเทศบำลต ำบลท่ำสำย เรื่อง กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
 สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ.2562    

ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้มีมติก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2562 โดยก ำหนดกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ.2562   
ต้ังแต่วันท่ี 1 -30 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป มีก ำหนด 30 วัน นั้น 

    ในกำรนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย ก ำหนดกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ.2562  
ในพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหำคม 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบำลต ำบลท่ำสำย ประกำศ ณ วันท่ี  7  เดือน สิงหำคม 
พุทธศักรำช 2562   ลงช่ือ นำยมงคล บุญรักษำ  
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 

 

ระเบียบวาระที่  1      1.1 เร่ืองที่ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
    -ไม่มี- 
     

1.2 เร่ืองที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561–2565) ของเทศบาลต าบลท่าสาย 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ประกำศเทศบำลต ำบลท่ำสำย  เรื่อง ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  
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นายก ทต.ท่าสาย  (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำลต ำบลท่ำสำย  
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
และได้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

 
 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  เทศบำลต ำบลท่ำสำย อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำดวย 
นายก ทต.ท่าสาย  กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลำคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี  
15 พฤษภำคม 2562 เทศบำลต ำบลท่ำสำย จึงได้ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และเป็นไปตำมกระบวนกำรท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร 
 

เทศบำลต ำบลท่ำสำย จะใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบ 
ในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 
งบประมำณจำกเงินสะสม งบประมำณตำมแผนควำมต้องกำรของงบลงทุนเพื่อ
กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำสำย เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ และงบประมำณเงิน
อุดหนุนให้แก่หน่วยงำนอื่น รวมทัง้วำงแนวทำงเพือ่ให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมโครงกำรท่ีก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ท้ังนี้ ได้รับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพฒันำเทศบำลต ำบล
ท่ำสำยแล้ว เมื่อวันท่ี 4 กรกฎำคม 2562 ดังนั้น จึงประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565) จึงประกำศให้ประชำชนทรำบโดยท่ัวกัน  
ประกำศ   ณ   วันท่ี   5   เดือน   กรกฎำคม   พ.ศ.2562 
(นำยชัยยศ   หม่อมพกุล)  นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำสำย 
 
1.2.2 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ของเทศบาลต าบลท่าสาย 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ประกำศเทศบำลต ำบลท่ำสำยเรื่อง  ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  
นายก ทต.ท่าสาย  (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำดวยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชำชน กำรเปล่ียนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ให้เป็นอ ำนำจ ของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
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เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นดังกล่ำว ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมท้ังปิดประกำศให้ประชำชน 
ทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ 
 

แผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบด้วยรำยละเอียดของกิจกรรม/โครงกำรท่ีจะด ำเนินกำรและใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นนี้สำมำรถทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และสภำวะแวดล้อมในแต่ละปีได้ และกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  

 
 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  รวมทั้งวำงแนวทำงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำร 
นายก ทต.ท่าสาย  ท่ีก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ดังนั้น จึงประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  
    (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 ให้ประชำชนทรำบโดยท่ัวกัน  

ประกำศ  ณ  วันท่ี  7  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2562 
(นำงสำวน ำพำ  ขัติกันทำ)  รองนำยกเทศมนตรี รักษำรำชกำรแทน 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำสำย 
 
1.2.3 แจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติจ าหน่ายภาษีบ ารุงท้องที่ค้าง 
ช าระเกิน 10 ปี 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตำมท่ีงำนจัดเก็บรำยได้ ได้ขอควำมเห็นชอบกำรจ ำหน่ำยภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
นายก ทต.ท่าสาย ในกรณีลูกหนี้ค้ำงช ำระเกิน 10 ปี โดยสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้พิจำรณำให้

ควำมเห็นชอบแล้วนั้น ซึ่งตำมระเบียบต้องขออนุมติัจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต่อไป 
 และตำมหนังสืออ ำเภอเมืองเชียงรำย ท่ี ชร 0023.6/3942 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 

2562 เรื่อง กำรอนุมัติจ ำหน่ำยภำษีบ ำรุงท้องท่ีค้ำงช ำระเกิน 10 ปี ตำมท่ีเทศบำล
ต ำบลท่ำสำย ได้ส่งเอกสำรขออนุมัติจ ำหน่ำยภำษีบ ำรุงท้องท่ีค้ำงช ำระเกิน 10 ปี 
โดยได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้องแล้ว รำยละเอียดตำม
หนังสือท่ีอ้ำงถึง นั้น 

 

จังหวัดเชียงรำยแจ้งว่ำ ได้ตรวจสอบประกอบกำรขออนุมัติจ ำหน่ำยภำษีบ ำรุงท้องท่ี
ท่ีค้ำงช ำระเกิน 10 ปี ของเทศบำลต ำบลท่ำสำยแล้ว อนุมัติให้จ ำหน่ำยภำษีบ ำรุง
ท้องท่ีค้ำช ำระเกิน 10 ปี  ออกจำกทะเบียนลูกหนี้ โดยให้เทศบำลต ำบลท่ำสำย
ด ำเนินกำรปรับลดยอดลูกหนี้ภำษีค้ำงช ำระ และแจ้งต่อสภำท้องถิ่นทรำบต่อไป  
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  ขอแสดงควำมนับถือ  
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(นำยชัยวุฒิ มีปรำชญ์สม) ปลัดอ ำเภอ (จพง.ปค.ช ำนำญกำรพิเศษ)  
รักษำรำชกำรแทน นำยอ ำเภอเมืองเชียงรำย 

 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 
นายมงคล บุญรักษา ใหส้มำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำยตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ.2562   

เมื่อวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562   
มสีมำชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค ำเพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมฯ หรือไม ่

 

ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 
 

นายมงคล บุญรักษา ใหส้มำชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ.2562  

เมื่อวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 
 
 

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองด่วน (ถ้ามี) 
 

นายอินจันทร์  เคร่ืองแก้ว ขอสอบถำมเรื่องกำรส ำรวจพื้นท่ีถนนเข้ำสู่พื้นท่ีกำรเกษตร โดยวิธีกำรลงหินคลุก  
สมาชิกสภา ทต.เขต 2             ทำงเทศบำลต ำบลท่ำสำยได้ด ำเนินกำรไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครบั 
 
นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี ขอเรียนปรึกษำท่ำนปลัดเทศบำลต ำบลท่ำสำย ในเรื่องของกำรขอเปล่ียนแปลง  
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             งบประมำณด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของหมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร จำกโครงกำร 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. พร้อมฝำปิด เป็น อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
จังหวัดเชียงรำย ในกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร 
งบประมำณ 350,000 บำท ซึ่งขั้นต้นกระผมได้ประสำนผ่ำนไปยังผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร ในกำรขอประสำนไปยังผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี 2 บ้ำน
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ร่องธำร ในกำรทบทวนโครงกำรดังกล่ำว ว่ำมีควำมคุ้มค่ำกับประชำชนท่ีจะได้รับ
ผลประโยชน์ดังกล่ำวหรือไม่ ซึ่งจำกท่ีได้ประสำนงำนไป และได้รับค ำตอบจำก 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำรว่ำ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร  
ยังยืนยันท่ีจะด ำเนินกำรโครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 2  
บ้ำนร่องธำร คงเดิม ซึ่งกระผมขอทำงท่ำนปลัดได้ช่วยประสำนไปยังผู้น ำหมู่บ้ำน 
ในกำรช้ีแจงข้อมูลต่ำง ๆ เพรำะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชนและ 
กำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนอย่ำงสูงสุดกับงบประมำณท่ีจะด ำเนินกำรไป  
ขอช่วยชี้แจงหรือมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไปด้วย 

 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  1. เรื่องกำรส ำรวจกำรลงหินคลุกในพื้นท่ีถนนเข้ำสู่กำรเกษตรของแต่ละพื้นท่ี 
นายก ทต.ท่าสาย ซึ่งตอนนี้ทำงกองช่ำงได้เข้ำไปส ำรวจพื้นท่ีต่ำง ๆ ท่ีประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน

แล้วแต่ยังไม่ได้สรุปเป็นบันทึกข้อควำม หรือประมำณกำรก่อสร้ำงขึ้นมำ ซึ่งหำกมี
รำยละเอียดควำมคืบหน้ำ ก็จะมอบทำงกองช่ำงได้ช้ีแจงทำงสมำชิกสภำทรำบต่อไป 

 2. เรื่องโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร งบประมำณ  
350,000 บำท ก็ให้ทำงงำนไฟฟ้ำ ได้ประสำนไปยงัหมู่บ้ำน ในกำรช้ีแจง 
ข้อมูลต่ำง ๆ หำกอุดหนุนงบประมำณไปแล้ว จะเกิดควำมคุ้มค่ำและประชำชน 
ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรดังกล่ำวหรือไม่ ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวต้องใช้งบประมำณ
ค่อนข้ำงสูง ต้องใช้งบประมำณจำกเทศบำล  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และหมู่บ้ำน
เพื่อท ำให้โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้ ต้องพิจำรณำให้รอบคอบในทุก ๆ ด้ำน 
ซึ่งยังมีเวลำท่ีจะปรึกษำหรือน ำเสนอข้อมูล หรือช้ีแจงเหตุผลให้แต่ละฝ่ำยทรำบ 
เพื่อพิจำรณำโครงกำรดังกล่ำวอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
นายสงัด  อายุยืน  ตำมท่ีท่ำนธเนศธรรม ไคร้ศรี ได้สอบถำมเรื่องโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย หมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร ทำงเทศบำลได้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมค ำร้องจำกหมู่บ้ำน 
 ท่ีได้มีกำรร้องขอถูกต้องตำมระเบียบทุกประกำร คือ ได้มีกำรประชุมประชำคม

ภำยในหมู่บ้ำน เพื่อขอเปล่ียนแปลงโครงกำร ได้มีกำรบรรจุเข้ำสู่แผนพัฒนำท้องถิ่น
ในกำรประชุมประชำคมระดับต ำบล และแผนพัฒนำดังกล่ำวได้มีกำรประกำศใช้
โดยผู้บริหำรท้องถิ่น และได้มีกำรโอนงบประมำณจำกโครงกำรเดิม เข้ำสู่สภำ
ท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำโอนงบประมำณไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
จำกเดิม โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. พร้อมฝำปิด โอนไปต้ังจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จังหวัดเชียงรำย ในกำรขยำยเขต
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จ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร งบประมำณ 350,000 บำท โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่นไปแล้วตำมระเบียบ และได้ขออนุมัติด ำเนินกำร
จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 มำตรำ 67 ทวิ ซึ่งก็ได้รับ
ควำมเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ตำมหนังสือของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จังหวัดเชียงรำย งบประมำณท่ีทำง 
กำรไฟฟ้ำแจ้งต้องใช้งบประมำณท้ังส้ิน 1,513,673.21 บำท โดยมีแหล่งเงิน 
จำก 2 แหล่ง หลักดังนี้ 

 1. เงินจำกกำรไฟฟ้ำสนับสนุนครัวเรือน ๆ ละ ประมำณ 75,000 บำท  
จ ำนวน 5 หลัง คิดเป็นประมำณ 375,000 กว่ำบำท 

 2. เงินงบประมำณจำกเทศบำลต ำบลท่ำสำย 350,000 บำท ซึ่งยังคงมีงบประมำณ
ส่วนท่ีเกินท่ีต้องช ำระอีก 1,138,673.21 บำท เพื่อให้สำมำรถขยำยเขตไฟฟ้ำไปได้ 
และจ ำนวนครัวเรือนได้รับผลประโยชน์หรือได้ใช้ไฟฟ้ำนั้น แต่ปัจจุบันดูแล้ว
งบประมำณมีไม่ถึงตำมท่ีทำงกำรไฟฟ้ำแจ้งในหนังสือ ก็ต้องมอบให้ทำงงำนไฟฟ้ำ
ได้ประสำนไปยังผู้น ำหมู่บ้ำนอีกครั้ง ในกำรพิจำรณำทบทวนโครงกำรดังกล่ำว  
ซึ่งดูแล้วไม่มีควำมคุ้มค่ำเนื่องจำกประชำชนจ ำนวน 5 ครัวเรือน  
ประกอบกับผู้น ำหมู่บ้ำนจะหำครัวเรือนท่ีสร้ำงบ้ำนเพิ่มอีกภำยในกลำงเดือน
สิงหำคม 2562 ซึ่งกระผมว่ำเป็นไปไม่ได้จะให้มีครัวเรือนเพิ่มอีก 20 ครัวเรือน  
ซึ่งต้องประสำนผู้น ำหมู่บ้ำนต่อไป หรือหำกหมู่บ้ำนมีงบประมำณในส่วนของ
หมู่บ้ำนสบทบ ก็ต้องกลับไปดูว่ำงบประมำณของหมู่บ้ำนท่ีมีสำมำรถน ำมำใช้กับ
โครงกำรดังกล่ำวจะได้หรือไม่นัน้อีกประเด็นหนึ่ง   

 และเมื่อไม่กี่วันท่ีผ่ำนมำทำงกำรไฟฟ้ำมีหนังสือช้ีแจงมำยังเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
เกี่ยวกับโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำหมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร ได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่ำหำกหมู่บ้ำนหรือทำงเทศบำลต ำบลท่ำสำยจะได้ด ำเนินกำรเป็นโครงกำรท่ี
ไม่เกิดควำมคุ้มค่ำกับประชำชนผู้ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งหำกหมู่บ้ำนจะมีกำร
เปล่ียนแปลงโครงกำรเป็นโครงกำรใหม่ ก็ต้องกลับไปประชำคมภำยในหมู่บ้ำน 
หรือประสำนทำงกองช่ำง และงำนแผนฯ เกี่ยวกับแนวทำงในกำรใช้งบประมำณ
ดังกล่ำวต่อไป เนื่องจำกงบเงินอุดหนุน ไม่สำมำรถกันเงินจ่ำยเหล่ือมไปได้ ซึ่งหำก
ไม่ได้ด ำเนินกำร โครงกำรดังกล่ำวก็จะต้องตกเป็นเงินสะสมไป  

 
 
 
 
นายสงัด  อายุยืน  หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเป็นงบลงทุนก็จะต้องน ำเรือ่งเข้ำสภำท้องถิ่น 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย เพื่อพิจำรณำตำมล ำดับต่อไป สรุปท้ำยนี้ ผมจะประสำนไปยังผู้น ำหมู่บ้ำน 

อีกครั้ง เพื่อทบทวนเรื่อง/โครงกำรดังกล่ำว ว่ำมีควำมคุ้มค่ำกับประชำชน 



 - 7 - 
 

ผู้ได้รับผลประโยชน์และเป็นกำรแก้ไขปัญหำของประชำชนอย่ำงแท้จริงหรือไม่ 
 
นายอินจันทร์  เคร่ืองแก้ว ในกำรส ำรวจถนนเข้ำสู่พื้นท่ีกำรเกษตร โดยวิธีกำรลงหินคลุก 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2             ขอสรุปออกมำเป็นพื้นท่ีของแต่ละหมู่บ้ำนจะได้หรือไม่ และก่อนออกส ำรวจหรือ

ลงพื้นท่ีด ำเนินงำน ขอให้ทำงกองช่ำงได้ประสำนสมำชิกสภำให้ทรำบ 
ล่วงหน้ำก่อน 

 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว เรื่องกำรแก้ไขปัญหำถนนเข้ำสู่พื้นท่ีกำรเกษตร โดยวิธีกำรลงหินคลุก  
ผู้อ านวยการกองช่าง ในพื้นท่ีต ำบลท่ำสำยท้ัง 2 เขต เมื่อวันท่ี 14 สิงหำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ  

ผมได้มอบให้ทำงนำยช่ำงภูเมธ และพนักงำนจ้ำงนำยชลชลิต ได้เข้ำไปส ำรวจ 
ตรวจสอบพื้นท่ีในกำรลงหินคลุกของเขต 1 ซึ่งในตอนนี้อยู่ระหว่ำง 
กำรออกแบบ และคิดค ำนวณปริมำณหินคลุกของแต่ละหมู่บ้ำน  
เพือ่จะได้เห็นภำพได้ชัดเจนมำกกว่ำกำรสรุปผลออกมำเป็นเขต  
หำกมีควำมคืบหน้ำจะน ำแจ้งให้สภำท้องถิ่นทรำบต่อไป 

 
นายสมพล  จันกุลี ขอเรียนสอบถำม และขอให้ทำงเทศบำลได้พิจำรณำหำแนวทำง  
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             ในกำรสรรหำ ผู้รับจ้ำง ในกรณีโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.  

ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีหำผู้รับจ้ำงค่อนข้ำงยำก ไม่เหมือนกับงำนก่อสร้ำง 
ถนน คสล. ซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่หำกจะให้ผู้รับเหมำท ำโครงกำรพื้นฐำน  
เช่น โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. และโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.  
ควบคู่กันไปท้ัง 2 โครงกำรจะได้หรือไม ่ เพื่อให้โครงกำรด ำเนินกำร 
เป็นไปได้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ 

 
นายถวิล  ทิศเชย ผม เห็นด้วยกับท่ำนสมพล  จันกุลี  ครับ  เพื่อให้โครงกำรก่อสร้ำงจะไม่ได้  
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             ชะงัก และด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ไม่คงค้ำงเช่นปัจจุบันนี้ 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ยินดีครับ  มอบทำงกองช่ำงได้หำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
นายก ทต.ท่าสาย ร่วมกับกองคลังต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(วาระที่ 1 รับหลักการ) 

นายมงคล บุญรักษา  ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำสำย ได้เสนอญัตติร่ำงเทศบัญญัติ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2563 ต่อสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย  

เมื่อวันท่ี 6 สิงหำคม 2562 ท้ังนี้ ขอให้คณะผู้บริหำรได้น ำเสนอร่ำงเทศบัญญัติฯ  
ดังกล่ำว ต่อท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำยต่อไป 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ส่วนท่ี 1 ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
นายก ทต.ท่าสาย  ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
 

ค ำแถลงงบประมำณ  
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
 

บัดนี้ ถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลท่ำสำย จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำยอีกครั้งหนึ่ง  

ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลท่ำสำยจึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำน
และสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย
กำรด ำเนินกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ดังต่อไปนี ้

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  1. สถานการณ์คลัง 
นายก ทต.ท่าสาย  1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 6 สิงหำคม พ.ศ.2562  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงนิ ดังนี ้

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 63,242,554.86 บำท 
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 30,211,043.44 บำท 
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 17,229,385.42 บำท 
1.1.4 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย 
จ ำนวน 1 โครงกำร รวม 281,000.00 บำท 
1.1.5 รำยกำรท่ีกันเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 19 โครงกำร 
รวม 1,103,866.22 บำท 
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1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562  
(1) รำยรับจริง จ ำนวน 56,363,382.56 บำท ประกอบด้วย 

หมวดภำษีอำกร  จ ำนวน 5,773,072.20 บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบขออนุญำต จ ำนวน 917,543.00 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน 287,160.89 บำท 

 
 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.00 บำท 
นายก ทต.ท่าสาย   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 59,083.55 บำท 

หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 
หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 28,118,019.31 บำท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ ำนวน 21,208,503.61 บำท 

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 296,193.68 บำท 
(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 38,738,071.54 บำท ประกอบด้วย 

งบกลำง   จ ำนวน 13,313,369.84 บำท 
งบบุคลำกร  จ ำนวน 14,186,041.40 บำท 
งบด ำเนินงำน  จ ำนวน 7,806,506.67 บำท 
งบลงทุน  จ ำนวน 1,465,910.00 บำท 
งบรำยจ่ำยอื่น  จ ำนวน 0.00 บำท 
งบเงินอุดหนุน  จ ำนวน 1,966,243.63 บำท 

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ ำนวน 316,553.68 บำท 
(5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,349,500.00 บำท 
(6)รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 
(7)รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท 
 
 

ค ำแถลงงบประมำณ  
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
เทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
 
                                                      แสดงยอด : ประมำณกำรปี 2563 

ก. รายได้จัดเก็บ 
หมวดภำษีอำกร รวม 3,515,000 บำท 
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หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 1,104,700 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 310,000 บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 65,000 บำท 

รวมรายได้จัดเก็บ 4,994,700 บาท 
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
หมวดภำษีจัดสรร รวม 34,505,300 บำท 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 34,505,300 บาท 
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 
เงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 24,000,000 บำท 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 24,000,000 บาท 
รวม 63,500,000 บาท 

 
 
 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ค ำแถลงงบประมำณ  
นายก ทต.ท่าสาย  ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

เทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
     

    แสดงยอด : ประมำณกำรปี 2563 
รายจ่าย ประมาณการปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ  
*งบกลำง 18,901,180.00 
*งบบุคลำกร 19,777,420.00 
*งบด ำเนินงำน 13,803,600.00 
*งบลงทุน 8,525,000.00 
*งบรำยจ่ำยอื่น 42,000.00 
*งบเงินอุดหนุน 2,450,800.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 63,500,000.00 
รวม 63,500,000.00 

 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ส่วนท่ี 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
นายก ทต.ท่าสาย  ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
 
    บันทกึหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
*แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 22,350,120 
*แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,840,600 
ด้านบรกิารชุมชนและสังคม  
*แผนงำนกำรศึกษำ 6,169,550 
*แผนงำนสำธำรณสุข 619,000 
*แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 56,000 
*แผนงำนเคหะและชุมชน 12,246,150 
*แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 344,000 
*แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 858,900 
ด้านการเศรษฐกิจ  
*แผนงำนกำรเกษตร 114,500 
ด้านการด าเนนิงานอื่น  
*แผนงำนงบกลำง 18,901,180 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,500,000 

 
 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งส้ิน 63,500,000 บำท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บ 
หมวดภำษีอำกร รวม 3,515,000 บำท 

-ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง จ ำนวน 1,500,000 บำท 
-ภำษีป้ำย จ ำนวน 2,000,000 บำท 
-อำกรกำรฆ่ำสัตว์ จ ำนวน 15,000 บำท 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 1,104,700 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 4,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพื่อ 
 กำรโฆษณำ จ ำนวน 1,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 2,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ ำนวน 750,000 บำท 
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-ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก จ ำนวน 3,600 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ จ ำนวน 2,000 บำท 
-ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 100 บำท 
-ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น จ ำนวน 100 บำท 
-ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 20,000 บำท 
-ค่ำปรับอื่น ๆ จ ำนวน  1,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จ ำนวน 200 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จ ำนวน 200 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ จ ำนวน 150,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว
หรือพื้นท่ีใด (เกิน 200 ตร.ม.) จ ำนวน 8,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ จ ำนวน 3,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน จ ำนวน 2,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 150,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ จ ำนวน 7,500 บำท 

    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 310,000 บำท 
     -ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนท่ี จ ำนวน 5,000 บำท 

-ดอกเบ้ีย จ ำนวน 300,000 บำท 
-รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ จ ำนวน 5,000 บำท 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 65,000 บำท 
-ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 10,000 บำท 
-รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ ำนวน 55,000 บำท 

-รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 5,000 บาท 
-หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 50,000 บาท 

 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายก ทต.ท่าสาย  หมวดภำษีจัดสรร รวม 34,505,300 บำท 
     -ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จ ำนวน 700,000 บำท 

-ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 11,000,000 บำท 
-ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 4,000,000 บำท 
-ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 200,000 บำท 
-ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 8,000,000 บำท 
-ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้  
จ ำนวน 100 บำท 
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-ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 70,000 บำท 
-ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 30,000 บำท 
- เงินท่ีจัดเก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ จ ำนวน 100 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ท่ีดิน จ ำนวน 10,500,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล จ ำนวน 100 บำท 
-ภำษีจัดสรรอื่นๆ จ ำนวน 5,00 บำท 

- เงินเก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบ ารุงเทศบาล 
จ านวน 5,000 บาท 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 24,000,000 บำท 
-เงินอุดหนุนท่ัวไป  

-ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและ 
ภำรกิจถำ่ยโอนเลือกท ำ จ ำนวน 20,050,150 บำท 
-เงินอุดหนุนตำมวัตถุประสงค์ 3,949,850 บำท 

* ซึ่งรำยละเอียดตำมร่ำงเทศบัญญัติฯ ท่ีได้แนบมำพร้อมนี ้
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ด้วยเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้ตรำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขึ้น  โดยอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ 
    กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวดท่ี 2 ข้อ 9 และข้อ 16  
โดยต้ังงบประมำณรำยจ่ำยไว้ทั้งส้ิน 63,500,000.- บำท   

ท้ังนี้ เพื่อใหเ้ทศบำลต ำบลท่ำสำยได้มีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 เป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้ต้ังงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมควำมจ ำเป็น โดยพิจำรณำกล่ันกรองตำมควำมเหมำะสมแห่งสถำนกำรณ์คลัง 
ของเทศบำลในปัจจุบัน ประกอบกับ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
เทศบำลต ำบลท่ำสำยให้เจริญก้ำวหน้ำนั้น 

 
 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล   ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
นายก ทต.ท่าสาย  พ.ศ.2547 ก ำหนดให้กำรพิจำรณำ 

ญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ ต้องพิจำรณำเป็น 3 วำระดังนี้ 
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     -วำระท่ี 1 ข้ันรับหลักกำร 
     -วำระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

  -วำระท่ี 3 ข้ันลงมติ 
 

และในส่วนรำยละเอียดประมำณกำรร่ำงเทศบัญญัติฯ ดังกล่ำว  
ขอมอบใหน้ำยสงัด อำยุยืน  ปลัด ทต.ท่ำสำย เป็นผู้ช้ีแจงผ่ำนท่ำน
ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย ไปยังสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ต่อไป 

 เสนอร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563             
 เพื่อให้สภำเทศบำลต ำบลท่ำสำยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

มีรำยละเอียดแยกเป็นด้ำนจ ำนวน 4 ด้ำน  
และแผนงำน 10 แผนงำน ดังนี้  

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
*แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 22,350,120 
*แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,840,600 
ด้านบรกิารชุมชนและสังคม  
*แผนงำนกำรศึกษำ 6,169,550 
*แผนงำนสำธำรณสุข 619,000 
*แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 56,000 
*แผนงำนเคหะและชุมชน 12,246,150 
*แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 344,000 
*แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 858,900 
ด้านการเศรษฐกิจ  
*แผนงำนกำรเกษตร 114,500 
ด้านการด าเนนิงานอื่น  
*แผนงำนงบกลำง 18,901,180 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,500,000 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
แยกเป็น 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 22,350,120 

งำนบริหำรท่ัวไป จ ำนวน 17,663,120 
งำนบริหำรงำนคลัง จ ำนวน 4,687,000 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 1,840,600 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย 
จ ำนวน 1,840,600 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา รวม 6,169,550 

งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ จ ำนวน 3,701,500 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ จ ำนวน 2,468,050 

แผนงานสาธารณสุข รวม 619,000 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ             
งำนสำธำรณสุขอื่น 

จ ำนวน 619,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  รวม 56,000 

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ จ ำนวน 56,000 
แผนงานเคหะและชุมชน รวม 12,246,150 

งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ ำนวน 5,384,350 
งำนไฟฟ้ำถนน จ ำนวน 6,861,800 

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

รวม 344,000 

งำนส่งเสริมและสนับสนุน 
ควำมเข้มแข็งชุมชน 

จ ำนวน 344,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

รวม 858,900 

งำนกีฬำและนันทนำกำร  จ ำนวน 205,000 

นายสงัด  อายุยืน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 
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งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน่ จ ำนวน 653,900 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร รวม 114,500 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 16,500 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม ้ จ ำนวน 98,000 
 

 
ด้านการด าเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง รวม 18,901,180 

งบกลำง จ ำนวน 18,901,180 

 
นายสงัด  อายุยืน  โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำน หมวด ประเภท และกิจกรรม/โครงกำร 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย ต่ำง ๆ ดังนี้ 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย   

        งานบริหารทัว่ไป จ านวน 17,663,120 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 9,858,320 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง) จ ำนวน 2,848,320 บำท 
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ จ านวน 207,360 บาท 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จ านวน 1,555,200 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน 7,010,000 บำท 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,493,000 บาท 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 54,000 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 270,000 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,001,000 บาท 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 192,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 6,833,300 บาท 
 ค่ำตอบแทน จ ำนวน 417,800 บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ จ านวน 90,000 บาท 

นายสงัด  อายุยืน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 
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ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 1,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 312,000 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,800 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 4,715,500 บำท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    
1)โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนฯ จ านวน 40,000 บาท 
2)ค่าจ้างเหมาบริการ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 648,000 บาท 
3)ค่าจ้างเหมาบริการ (งานก าจัดขยะมูลฝอย) จ านวน 1,188,000 บาท 
4)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน จ านวน 45,600 บาท 
5)ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 600,000 บาท 
6)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 
7)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 25,000 บาท 

 
 
 

8)รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอื่นของเทศบาล 
9)ค่าระวางบรรทุก 

จ านวน 
จ านวน 

50,000 
40,000 

บาท 
บาท 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 300,000 บาท 
2)โครงการจัดงานวันเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 
3)โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย จ านวน 20,000 บาท 
4)โครงการต าบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจฯ จ านวน 45,000 บาท 
5)โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จ านวน 150,000 บาท 
6)โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 
7)โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานฯ จ านวน 350,000 บาท 
8)โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกท้องถ่ิน จ านวน 700,000 บาท 
9)โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในส านักงานฯ จ านวน 100,000 บาท 
10)โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 30,000 บาท 
11)โครงการศูนย์การเรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ฯ จ านวน 10,000 บาท 
12)โครงการใหค้วามรู้เพ่ิมประสิทธิภาพให้ความรู ้
ด้านกฎหมายฯ 

จ านวน 30,000 บาท 

13)โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ จ านวน 18,900 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 
 ค่ำวัสดุ จ ำนวน 1,015,000 บำท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 110,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 185,000 บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 500,000 บาท 

นายสงัด  อายุยืน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 
วัสดุสนาม จ านวน 10,000 บาท 
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 
 ค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน 685,000 บำท 
ค่าไฟฟ้า จ านวน 450,000 บาท 
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 35,000 บาท 
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 100,000 บาท 
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 70,000 บาท 
งบลงทุน จ านวน 789,500 บาท 
 ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 789,500 บำท 
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ ์ จ านวน 27,000 บาท 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 319,800 บาท 
เครื่องสแกนลายน้ิวมือ จ านวน 9,700 บาท 
โซฟาชุดรับแขก จ านวน 24,000 บาท 
ตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น จ านวน 7,000 บาท 
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก จ านวน 5,300 บาท 
ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 
ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก จ านวน 12,000 บาท 

 
บอร์ดฉากหลังเวทีห้องประชุมดอยปุย จ านวน 8,000 บาท 
รถเข็น จ านวน 9,000 บาท 
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จ านวน 40,800 บาท 
เครื่องแต่งกิ่งไม ้ จ านวน 4,000 บาท 
เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 59,000 บาท 
รถเข็น จ านวน 9,800 บาท 
ชุดเครื่องขยายเสียงส าหรับใช้ในห้องประชุม จ านวน 55,000 บาท 
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 28,500 บาท 
เครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 5,500 บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จ านวน 46,000 บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 22,000 บาท 
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 12,900 บาท 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์ จ านวน 700 บาท 
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 42,500 บาท 
เต็นท์ขนาดใหญ่ จ านวน 30,000 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 12,000 บาท 
 รำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 12,000 บำท 
ค่าด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถานบันการศึกษาท่ีเป็น
กลางในการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ 

จ านวน 12,000 บาท 

นายสงัด  อายุยืน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 
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ผู้รับบริการ 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 170,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ    
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 40,000 บาท 
 เงินอุดหนุนเอกชน    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ 
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

จ านวน 10,000 บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร จ านวน 10,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย จ านวน 10,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว จ านวน 10,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว จ านวน 10,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย จ านวน 10,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด จ านวน 10,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง จ านวน 10,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเข่ือนแก้ว จ านวน 10,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม จ านวน 10,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม จ านวน 10,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บ้านหัวดอยสันติ 

จ านวน 10,000 บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
บ้านเวียงกลาง 
*หมายเหตุ หมู่ที่ 1-13 ตามโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 

จ านวน 10,000 บาท 

 
 
 
 

        งานบริหารงานคลัง จ านวน 4,687,000 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 3,269,500 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน 3,269,500 บำท 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,810,000 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 369,500 บาท 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 1,314,800 บาท 
 ค่ำตอบแทน จ ำนวน 385,200 บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ จ านวน 50,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 271,200 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 54,000 บาท 

นายสงัด  อายุยืน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 
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 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 769,600 บำท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    
1)ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 432,000 บาท 
2)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน จ านวน 45,600 บาท 
3)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 10,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 130,000 บาท 
โครงการส ารวจและจัดท าทะเบียนทรัพย์สินฯ  จ านวน 100,000 บาท 
โครงการอบรมด้านกฎหมายเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 16,000 บาท 
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน จ านวน 26,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 
 ค่ำวัสดุ จ ำนวน 160,000 บำท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000 บาท 
งบลงทุน จ านวน 11,000 บาท 
 ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 11,000 บำท 
ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 47,000 บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบ 1 จ านวน 22,000 บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 22,000 บาท 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์ จ านวน 700 บาท 

 
 

     งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน 1,840,600 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 792,600 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน 792,600 บำท 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 312,600 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 432,000 บาท 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 863000 บาท 
 ค่ำตอบแทน จ ำนวน 115,000 บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ จ านวน 105,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 
 

 
 

 ค่าใช้สอย จ านวน 693,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    
1)ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 432,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 45,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 150,000 บาท 

นายสงัด  อายุยืน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 
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โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยฯ (ปีใหม่) จ านวน 10,000 บาท 
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยฯ (สงกรานต์) จ านวน 10,000 บาท 
โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสาธารณภัย จ านวน 26,000 บาท 
โครงการสง่เสริมกจิกรรมวัน อปพร. จ านวน 20,000 บาท 
 ค่ำวัสดุ จ ำนวน 55,000 บำท 
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 25,000 บาท 
งบลงทุน จ านวน 166,000 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 166,000 บาท 
สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว จ านวน 20,000 บาท 
แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม แผงหยุดตรวจ จ านวน 90,000 บาท 
เครื่องรับส่งวิทยุ จ านวน 56,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 19,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 19,000 บาท 
โรงเรียนบ้านหัวดอย จ านวน 19,000 บาท 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา จ านวน 3,701,500 บาท 

งบบุคลากร จ านวน 3,060,000 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน 3,060,000 บำท 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,115,000 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 777,000 บาท 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 640,800 บาท 
 ค่ำตอบแทน จ ำนวน 133,800 บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ จ านวน 50,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 13,800 บาท 
 ค่าใช้สอย จ านวน 347,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    
1)ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 
2)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 18,000 บาท 
3)รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 
โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและทักษะการสอนฯ จ านวน 21,000 บาท 
โครงการศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนต าบลท่าสาย จ านวน 20,000 บาท 
โครงการสง่เสริมศูนย์กลางการเรียนรูผู้้สูงวัย จ านวน 50,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

 

นายสงัด  อายุยืน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 
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 ค่ำวัสดุ จ ำนวน 155,000 บำท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 
งบลงทุน จ านวน 700 บาท 
 ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 700 บำท 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์ จ านวน 700 บาท 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ านวน 2,468,050 บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 1,290,250 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 604,490 บำท 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 367,500 บาท 
โครงการสง่เสริมและพัฒนาเด็กกล้าคิด กล้าท าฯ จ านวน 30,000 บาท 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนฯ จ านวน 1,000 บาท 
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 11,000 บาท 
โครงการสง่เสริมทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย จ านวน 8,000 บาท 
โครงการสง่เสริมภูมิปัญญาไทย จ านวน 1,000 บาท 
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จ านวน 8,000 บาท 
โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว จ านวน 3,000 บาท 
โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ศูนย์เด็กฯ จ านวน 5,000 บาท 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายฯ (ค่าใช้จ่ายรายหัว) จ านวน 127,500 บาท 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายฯ (ค่าหนังสือเรียน) จ านวน 6,600 บาท 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายฯ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จ านวน 6,600 บาท 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายฯ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จ านวน 9,900 บาท 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายฯ (ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ) จ านวน 14,190 บาท 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จ านวน 1,000 บาท 
โครงการสง่เสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ จ านวน 1,200 บาท 
โครงการรับสมัครนักเรียน จ านวน 3,000 บาท 

 
 

 ค่ำวัสดุ จ ำนวน 685,760 บำท 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 645,760 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,177,800 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 1,177,800 บำท 
อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่าสายและ จ านวน 1,048,000 บาท 
โรงเรียนบ้านหัวดอย (รวม 2 แห่ง)    
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โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จ านวน  30,000 บาท 
โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาฯ จ านวน  28,800 บาท 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน  36,000 บาท 
โครงการสง่เสริมดนตรีนาฏศิลป ์ จ านวน  30,000 บาท 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม จ านวน  5,000 บาท 

 
 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จ านวน 619,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 614,000 บาท 
 ค่ำตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ 

จ านวน 
จ านวน 

144,000 
144,000 

บาท 
บาท 

 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 380,000 บำท 
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 40,000 บาท 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 260,000 บาท 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคฯ จ านวน 80,000 บาท 
 ค่ำวัสดุ จ ำนวน 90,000 บำท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 5,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จ านวน 5,000 บาท 

 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ จ านวน 56,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 26,000 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 26,000 บำท 
โครงการสง่เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 12,000 บาท 
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ จ านวน 14,000 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 30,000 บาท 
 รำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 30,000 บำท 
รายจ่ายอื่น เงินช่วยเหลือประชาชนตามอ านานหน้าท่ี 
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

 
จ านวน 

 
30,000 

 
บาท 

 
 

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน จ านวน 5,384,350 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 2,797,000 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน 2,797,000 บำท 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,038,000 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

นายสงัด  อายุยืน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 657,000 บาท 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 1,489,050 บาท 
 ค่ำตอบแทน จ ำนวน 268,800 บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ จ านวน 50,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,800 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 8,000 บาท 

 
 
 
 
 

 ค่าใช้สอย จ านวน 700,250 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 50,000 บาท 
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน จ านวน 45,600 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ จ านวน 15,000 บาท 
-ค่าจ้างงานส ารวจออกแบบ จ านวน 50,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 
โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาฯ จ านวน 40,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 449,650 บาท 
 ค่ำวัสดุ จ ำนวน 320,000 บำท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 
วัดสุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 
 ค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน 200,000 บำท 
ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 
งบลงทุน จ านวน 1,098,300 บาท 
 ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 1,098,300 บำท 
ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จ านวน 12,000 บาท 
ตู้เอกสาร บานเลื่อนทึบ จ านวน 3,500 บาท 
รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 957,000 บาท 
เครื่องสแกนหาเหล็ก จ านวน 41,800 บาท 
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต จ านวน 16,500 บาท 
เวอร์เนียร์ ดิจิตอล 6 น้ิว จ านวน 6,200 บาท 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์ จ านวน 700 บาท 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 8,600 บาท 
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คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 22,000 บาท 
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 30,000 บาท 

 
งานไฟฟ้าถนน จ านวน 6,861,800 บาท 

งบลงทุน จ านวน 6,367,800 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 6,367,800 บาท 
 ค่ำชดเชยผลอำสิน    
รายจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) จ านวน 10,000 บาท 
 อาคารต่าง ๆ    
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ จ านวน 660,000 บาท 
โครงการก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 848,700 บาท 
 ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 จ านวน 361,000 บาท 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 2 จ านวน 316,300 บาท 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 3 จ านวน 350,000 บาท 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 4 จ านวน 350,000 บาท 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 5 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 

จ านวน 
จ านวน 

206,000 
349,300 

บาท 
บาท 

 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 จ านวน 361,000 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จ านวน 349,200 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 จ านวน 183,500 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 จ านวน 349,300 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 จ านวน 351,500 บาท 
โครงการก่อสร้างลาน คสล.และก่อสร้างถนน ทต. จ านวน 179,000 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน ทางข้ึนโรงคัดแยกขยะ จ านวน 338,000 บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
โครงการปรับปรงุ ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ ทต. จ านวน 148,000 บาท 
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ทต. จ านวน 205,000 บาท 
โครงการปรับปรงุและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.7 จ านวน 355,000 บาท 
โครงการปรับปรงุอาคารห้องเก็บของฯ จ านวน 57,000 บาท 
 ค่าจ้างส ารวจ ออกแบบฯ จ ำนวน 40,000 บำท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 494,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 494,000 บำท 
การประปาส่วนภูมิภาค (ส าหรบัหมู่ที่ 10) จ านวน 350,000 บาท 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส าหรับหมู่ที่ 5) จ านวน 144,000 บาท 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 344,000 บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 149,000 บาท 
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 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 149,000 บำท 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาฯ จ านวน 75,000 บาท 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลท่าสาย จ านวน 14,000 บาท 
โครงการพลังสตรีและครอบครัวกับการพัฒนาชุมชน จ านวน 15,000 บาท 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ จ านวน 20,000 บาท 
โครงการตลาดนัดประชารัฐ จ านวน 20,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 195,000 บาท 
 เงินอุดหนุนเอกชน จ ำนวน 195,000 บำท 
คณะกรรมการ กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 – 13 
 (หมู่ละ 15,000) 

จ านวน 155,000 บาท 

 
งานกีฬาและนันทนาการ จ านวน 205,000 บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 205,000 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 185,000 บำท 
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าสาย จ านวน 15,000 บาท 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ต าบลท่าสาย จ านวน 170,000 บาท 
 ค่ำวัสดุ จ ำนวน 20,000 บำท 
วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน จ านวน 653,900 บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 263,900 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 263,900 บำท 
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 42,500 บาท 
-โครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหา 
-โครงการวันปิยมหาราช 
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รชักาลที่ 10 
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุธิดาฯ 

   

โครงการลานวัฒนธรรมต าบลท่าสาย จ านวน 50,000 บาท 
โครงการน้อมร าลึกรัชกาลที่ 9 จ านวน 12,000 บาท 
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น จ านวน 25,700 บาท 
โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ จ านวน 1,500 บาท 
โครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียน จ านวน 50,000 บาท 
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โครงการอุ้ยสอนหลาน จ านวน 1,200 บาท 
โครงการหนูน้อยนักธรรม จ านวน 6,000 บาท 
โครงการจัดงานรัฐพิธีและเข้าร่วมงานรัฐพิธี จ านวน 30,000 บาท 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน 30,000 บาท 
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 จ านวน 15,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 390,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 60,000 บำท 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 50,000 บาท 
ส านักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จ านวน 10,000 บาท 
 เงินอุดหนุนเอกชน จ ำนวน 330,000 บำท 
สภาวัฒนธรรมต าบลท่าสาย จ านวน 10,000 บาท 
วัดและคริสต์จักรในพ้ืนที่จ านวน 11 แห่ง จ านวน 110,000 บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 
(หมู่บ้านละ 15,000 บาท  
ยกเว้นหมู่ที่ 4 =30,000 บาท) 

จ านวน 210,000 บาท 

 
 
 

งานส่งเสริมการเกษตร จ านวน 16,500 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 16,500 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 16,500 บำท 
โครงการสง่เสริมกจิกรรมทางการเกษตรต าบลท่าสาย จ านวน 11,500 บาท 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงฯ จ านวน 5,000 บาท 

 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ จ านวน 98,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 98,000 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 98,000 บำท 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ านวน 40,000 บาท 
โครงการป้องกันไฟป่าต าบลท่าสาย จ านวน 25,000 บาท 
โครงการสร้างความชุ่มชื้นคืนผืนป่า จ านวน 20,000 บาท 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 10,000 บาท 
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 3,000 บาท 

 

 
งบกลาง จ านวน 18,901,180 บาท 

งบกลาง จ านวน 18,901,180 บาท 
 งบกลาง จ านวน 18,901,180 บาท 
เงินสมทบประกันสังคม จ านวน 230,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จ านวน 10,000 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน 13,272,000 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ   จ านวน 3,360,000 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน 432,000 บาท 
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เงินส ารองจ่าย  จ านวน 500,000 บาท 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน    
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จ านวน 200,000 บาท 
-เงินบ ารุงสันติบาลเทศบาลฯ จ านวน 58,500 บาท 
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 20,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบท.) จ านวน 790,000 บาท 
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  
 

จ านวน 28,680 บาท 

 

 ซึ่งรำยละเอียดกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ได้แนบในหนังสือเชิญประชุมและ
ระเบียบวำระกำรประชุมให้ทุก ๆ ท่ำนแล้ว (ดังแนบมำนี้) 

 
นายมงคล บุญรักษา เวลา 12.35 น. 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สั่งพักการประชุม …….- พักรับประทานอาหารกลางวัน-........ 
 
เร่ิมประชุมใหม่  เวลา 13.25 น. 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล ดังนั้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลท่ำสำย จึงขอเสนอร่ำงเทศบัญญัติ 
นายก ทต.ท่าสาย งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย 

พิจำรณำตำมล ำดับประเภทโครงกำร/กิจกรรม ซึ่งรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม  
ได้จัดส่งให้ท่ำนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น จึงให้ท่ำนได้พิจำรณำตำมล ำดับต่อไป 
 

นายมงคล บุญรักษา  สอบถำมสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย  
ประธานสภา ทต.  มีท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือซักถำม ในรำยละเอียดแห่งงบประมำณ 

ตำมโครงกำร/กิจกรรม ของร่ำงเทศบัญญัติฯ 
    ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
 
 

ที่ประชุมฯ   - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
นายมงคล บุญรักษา ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ร่างเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 

นายมงคล บุญรักษา -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดวยขอบังคับกำรประชุมสภำทองถิ่น พ.ศ.2547 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย หมวด 8 คณะกรรมกำรสภำทองถิ่น 

ขอ 103 คณะกรรมกำรสภำทองถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
             (1) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบดวยสมำชิกสภำทองถิ่น มีจ ำนวนไมนอยกวำ

สำมคน แตไมเกินเจ็ดคน  
             (2) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบดวยสมำชิกสภำทองถิ่น หรือบุคคลท่ีไม

ไดเปนสมำชิกสภำทองถิ่น มีจ ำนวนไมนอยกวำสำมคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 คณะกรรมกำรสภำทองถิ่น มีหนำท่ีกระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำ 
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยูในกิจกำรของสภำทองถิ่น แลวรำยงำนตอสภำทองถิ่น 

 -ขอก ำหนดคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ตำมข้อ 103 (1) คณะกรรมกำรสำมัญ 
 ประกอบดวยสมำชิกสภำทองถิ่น มีจ ำนวนไมนอยกวำสำมคน แตไมเกินเจ็ดคน  

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดวยขอบังคับกำรประชุมสภำทองถิ่น  
พ.ศ.2547 หมวด 8 คณะกรรมกำรสภำทองถิ่น ขอ 105 ภำยใตบังคับ 
ขอ 103 และขอ 104 สภำทองถิ่นมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำทองถิ่น  
หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมำชิกสภำทองถิ่นเปนคณะกรรมกำรสภำทองถิ่นชุดตำง ๆ 
ตำมควำมจ ำเปนแกกิจกำรในหนำท่ีของสภำทองถิ่น ดังนี้  

              (1) คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองคกำรบริหำรสวนจังหวัด   
    (2) คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  
              (3) คณะกรรมกำรแปรญัตติรำงขอบัญญัติ  
  (4) คณะกรรมกำรอื่น ๆ ตำมท่ีสภำทองถิ่นเห็นสมควร 
 

นายมงคล บุญรักษา หำรือท่ีประชุมเรื่องกำรก ำหนดคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ตำมข้อ 103 (1)  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบดวยสมำชิกสภำทองถิ่น มีจ ำนวนไมนอยกวำ

สำมคน แตไมเกินเจ็ดคน  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดวยขอบังคับ
กำรประชุมสภำทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 105 (3) คณะกรรมกำรแปรญัตติ 
รำงขอบัญญัติ 

 

นายถวิล  ทิศเชย ขอเสนอคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ประเภท คณะกรรมกำรสำมัญ ในชุด 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 คณะกรรมกำรแปรญัตติรำงขอบัญญัติ จ ำนวน 3 ท่ำน 
 

นายมงคล บุญรักษา  มีสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ท่ำนใดเสนอเป็นอื่นหรือไม่ 
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ประธานสภา ทต. หำกไม่มีสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ผู้ใดเสนอ จึงขอมติให้ควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ จ ำนวน 3 ท่ำน 

 
 
 
 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง     
ไม่เห็นชอบ   - เสียง   
ลา     - เสียง  
งดออกเสียง        1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 

 

นายมงคล บุญรักษา ให้สมำชิกสภำฯ เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนท่ี 1) 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย และขอเสนอผู้รับรอง จ ำนวน 2 คน 
 

นายถวิล  ทิศเชย  เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนท่ี 1) คือ นายธเนศธรรม ไคร้ศรี สท.เขต 1 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1     ผู้รับรอง    -นำยสมพล  จันกุลี สท.เขต 1  

-นำยน ำ  สมบัติ  สท.เขต 1 
ที่ประชุมฯ    -ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออีก   
 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง    ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

ลา    - เสียง 
  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 
 

นายมงคล บุญรักษา ให้สมำชิกสภำฯ เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนท่ี 2) 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย และขอเสนอผู้รับรอง จ ำนวน 2 คน 
 

นางส าลี  เทศสิงห์ เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนท่ี 2) คือ นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์ สท.เขต 2 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2  ผู้รับรอง    -นำยอินจันทร์  เครื่องแก้ว สท.เขต 2  

-นำยแสงจันทร์  ชัยสวัสด์ิ   สท.เขต 2    
ที่ประชุมฯ    -ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออีก   
 
 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง    ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 

นายมงคล บุญรักษา ให้สมำชิกสภำฯ เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนท่ี 3) 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย และขอเสนอผู้รับรอง จ ำนวน 2 คน 
 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี  เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนท่ี 3) คือ นายน า  สมบัติ สท.เขต 1 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1     ผู้รับรอง    -นำยถวิล  ทิศเชย  สท.เขต 1  
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-นำงส ำลี  เทศสิงห์  สท.เขต 2    
ที่ประชุมฯ    -ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออีก   
 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง    ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

ลา    - เสียง 
  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 
 
 
 
 

 
 
นายมงคล บุญรักษา ผลกำรเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 คน คือ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย คนที่ 1  :  นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี สท.เขต 1 

คนที่ 2  :  นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์ สท.เขต 2 
คนที่ 3  :  นายน า   สมบัติ  สท.เขต 1 

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง     
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 
นายมงคล บุญรักษา  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดวยขอบังคับกำรประชุมสภำทองถิ่น พ.ศ.2547 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ขอ 45 ญัตติรำงขอบัญญัติท่ีประชุมสภำทองถิ่นตองพิจำรณำเปนสำมวำระ  
  แตท่ีประชุมสภำทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได 

ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผูบริหำรทองถิ่นหรือสมำชิกสภำทองถิ่น
จ ำนวนไมนอยกวำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได
เมื่อท่ีประชุมสภำทองถิ่นอนุมัติ      

 

  ใหพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแลว กำรพิจำรณำวำระท่ีสองนั้น 
  ใหท่ีประชุมสภำทองถิ่นเปนกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ  

โดยใหประธำนท่ีประชุมเปนประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  
               ญัตติรำงขอบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไมได และ 

ในกำรพิจำรณำวำระท่ีสอง ใหก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไวไมนอยกวำ
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตสภำทองถิ่นมีมติรับหลักกำรแหงรำงขอบัญญัติงบประมำณนั้น 
ขอ 49 ญัตติรำงขอบัญญัติท่ีสภำทองถิ่นลงมติรับหลักกำรแลว ถำจะตองสงให  
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ใหประธำนสภำทองถิ่นสงรำงขอบัญญัตินั้น
ไปใหคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และท่ีประชุมสภำทองถิ่น
จะตองก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติตอคณะกรรมกำรแปรญัตติดวย  



 - 32 - 
 

   
นายมงคล บุญรักษา  จึงขอหำรือและเสนอกำรก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติตอ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  คณะกรรมกำรแปรญัตติ แจ้งให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย

 ยื่นเสนอค ำแปรญัตติ  ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ไม่น้อยกว่ำ 24 ช่ัวโมง  
ต้ังแต่วันท่ี 19 - 21 สิงหำคม 2562 ณ ส ำนักงำนกิจกำรสภำ ทต.ท่ำสำย ดังนี้ 

1) วันท่ี 19 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.00 – 16.30 น. 
2) วันท่ี 20 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.00 – 16.30 น. 
3) วันท่ี 21 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.00 – 16.00 น. 

และวันท่ี 21 สิงหำคม 2562 เวลำ 16.30 – 17.30 น.  
ประชุมช้ีแจงหรือสรุปผล กำรยื่นค ำขอแปรญัตติ   

เพื่อให้ท่ีประชุมพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย ในวำระท่ี 2,3 ต่อไป 

 
 
 
นายมงคล บุญรักษา  รับทราบ และเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ตามที่ประชุมฯ  เสนอหารอืมา  
 
นายสงัด  อายุยืน  ขอก ำหนดนัดประชุมและกำรเปิดประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธำน 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย คณะกรรมกำรแปรญัตติและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ  

ก ำหนดเป็นนี้  หลังจำกเลิกประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยท่ี 3/2562 
ณ ห้องกิจกำรสภำฯ ทต.ท่ำสำย 

 
ที่ประชุม ฯ  รับทราบ (คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน) 
 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ค าช้ีแจงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีการใช้จ่ายเงินสะสม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
จ านวน 1 โครงการ 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
นายก ทต.ท่าสาย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ3)  

ข้อ 29 กำรแกไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจำยในหมวดคำครุภัณฑ
ท่ีดินและส่ิงกอสรำง ท่ีท ำใหลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถำนท่ีกอสรำง ใหเปนอ ำนำจอนุมัติของสภำทองถิ่น  
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ซึ่งจะมอบให้ทำงผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ในกำรน ำเสนอท่ำนประธำนสภำ ทต. 
ผ่ำนไปยังท่ำนสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ต่อไป 

 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  5.1.1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน 297,000 บาท  (กองช่าง) 

ค าช้ีแจงเดิม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง จ านวน 314,000 บาท 
ปริมาณงาน 
- ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 
หนำ 0.10 ม. ยำว 102.00 ม. พร้อมติดต้ังป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย   
สถานที่ หมู่ท่ี 13   จุดเริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q588583 ตะวันออก 2195126 เหนือ 
จุดส้ินสุดโครงกำรท่ีพิกัด 47Q588631 ตะวันออก2195412 เหนือ 
ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบเลขท่ี ทถ-2-206 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แผนงานท่ี 5.1 ล าดับท่ี 46 หน้าท่ี แบบ ผ.01/37)  

 
 
 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  ค าช้ีแจงใหม่    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 

หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง จ านวน 297,000 บาท 
ปริมาณงาน 
- ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 0.30 ม.  
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  ยำว 144.00 ม.   
สถานที่ หมู่ท่ี 13    
จุดเริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q588516 ตะวันออก  2195189 เหนือ 
จุดส้ินสุดโครงกำรท่ีพิกัด 47Q588631 ตะวันออก  2195142 เหนือ 
ตำมแบบเทศบำลนครเลขท่ี E007/2562 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 4 หน้าท่ี แบบ ผ.02/3  

 
นายสงัด อายุยืน   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครอง 
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ปลัด ทต.ท่าสาย   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 
    ขอ 29 กำรแกไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจำยในหมวดคำครุภัณฑ 

ท่ีดินและส่ิงกอสรำงท่ีท ำใหลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถำนท่ีกอสรำงใหเปนอ ำนำจอนุมัติของสภำทองถิ่น  

 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมำชิกท่ีประชุมฯ ซักถำมควำมคิดเห็น ก่อนลงมติให้ควำมเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปล่ียนแปลงรำยละเอียดค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  
มีท่ำนใดจะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  

 
นายมงคล บุญรักษา  หำกไม่มีท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นแล้วนั้น  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 29  

 

นายมงคล บุญรักษา  5.1 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงรำยละเอียดค ำช้ีแจง 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  งบประมำณรำยจ่ำย ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 

           5.1.1. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 13 บ้ำนเวียงกลำง 
           จ ำนวน 297,000 บำท  (กองช่ำง) 

 

 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 
  เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ค าช้ีแจง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 
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นายชัยยศ  หม่อมพกุล  โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
นายก ทต.ท่าสาย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ3)  

ข้อ 29 กำรแกไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจำยในหมวดคำครุภัณฑ
ท่ีดินและส่ิงกอสรำง ท่ีท ำใหลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถำนท่ีกอสรำง ใหเปนอ ำนำจอนุมัติของสภำทองถิ่น  
ซึ่งจะมอบให้ทำงหัวหน้ำส ำนักปลัด ในกำรน ำเสนอท่ำนประธำนสภำ ทต. 
ผ่ำนไปยังท่ำนสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ต่อไป 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  5.2.1. ครุภัณฑ์ส านักงาน  เคร่ืองดูดฝุ่น  ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ลิตร 
หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน 14,000 บาท  (ส านักปลัด) 

ค าช้ีแจงเดิม เคร่ืองดูดฝุ่น  ขนาด 25 ลิตร  
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 14,000 บาท 
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนำด 25 ลิตร  
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 14,000 บำท 
คุณลักษณะดังนี้ 
1)สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ 
2)เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ดังกล่ำวมีก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์ ทต.ท่ำสำย  
มีควำมจ ำเป็นจัดซื้อตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  
   *ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป(00110)  
งำนบริหำรท่ัวไป(00111) สอดคล้องตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)  
ล ำดับท่ี 10 หน้ำ แบบ ผ.08/2 

 
ค าช้ีแจงใหม่  เคร่ืองดูดฝุ่น  ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ลิตร 
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคา 14,000 บาท 
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 26 ลิตร 
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 14,000 บำท 
คุณลักษณะดังนี้ 
1)สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ 
2)เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์ 

 
 
นายสิงขร  แสงจันทร์  ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ได้ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์ ทต.ท่ำสำย  
หัวหน้าส านักปลัด  มีควำมจ ำเป็นจัดซื้อตำมรำคำตลำดท้องถิ่นโดยประหยัดเป็นไป 

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989   
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ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 
   *ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป(00110)  
งำนบริหำรท่ัวไป(00111) สอดคล้องตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ล ำดับท่ี 13 หน้ำ แบบ ผ.03/2 

 
5.2.2  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เคร่ืองขยายเสียงส าหรับติดรถประชาสัมพันธ ์ จ านวน 24,000 บาท  
(ส านักปลัด) 
ค าช้ีแจงเดิม ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เคร่ืองขยายเสียงส าหรับติดรถประชาสัมพันธ ์ จ านวน 24,000 บาท   
ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี ้
-พำวเวอร์แอมป์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10V 200W 
-ล ำโพงฮอร์น ขนำด 250W จ ำนวน 4 อัน 
-ชุดไมโครโฟน 
-โครงยึดล ำโพงกับหลังคำรถยนต์ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 2  
ล ำดับท่ี 3 หน้ำแบบ ผ.08/1 

 
ค าช้ีแจงใหม่ ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เคร่ืองขยายเสียงส าหรับติดรถประชาสัมพันธ ์ จ านวน 24,000 บาท   
ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี ้
-พาวเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10V 250W 
-ล าโพงฮอร์น ขนาด 200W จ านวน 4 อัน 
-ชุดไมโครโฟน 
-โครงยึดล ำโพง 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1  
ล ำดับท่ี 4 หน้ำแบบ ผ.03/2 

 
นายสงัด อายุยืน   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครอง 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 
    ขอ 29 กำรแกไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจำยในหมวดคำครุภัณฑ 

ท่ีดินและส่ิงกอสรำงท่ีท ำใหลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถำนท่ีกอสรำงใหเปนอ ำนำจอนุมัติของสภำทองถิ่น  
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมำชิกท่ีประชุมฯ ซักถำมควำมคิดเห็น ก่อนลงมติให้ควำมเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปล่ียนแปลงรำยละเอียดค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  
มีท่ำนใดจะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  

 
นายมงคล บุญรักษา  หำกไม่มีท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นแล้วนั้น  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 29  

 

นายมงคล บุญรักษา  5.2 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงรำยละเอียดค ำช้ีแจง 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562 

ค่ำครุภัณฑ์ 
           5.2.1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  เครื่องดูดฝุ่น  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 26 ลิตร 

           จ ำนวน 14,000 บำท  (ส ำนักปลัด) 
           5.2.2  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 

               เครื่องขยำยเสียงส ำหรับติดรถประชำสัมพันธ์  จ ำนวน 24,000 บำท   
          กรณีกันเงินจ่ำยเหล่ือมปี พ.ศ.2561 (ส ำนักปลัด) 
  

มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 

  เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 

5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ 
แก่ อปท. หรือให้สิทธิอนัเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพสัดุนั้น   
รวมทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้   
5.3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์HP Laserjet P1102  
จ ำนวน 1 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ำ 3,500 บำท  (กองกำรศึกษำ) 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ตำมท่ีกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำสำย ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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นายก ทต.ท่าสาย  เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนรำชกำร จ ำนวน 1  รำยกำร  
ซึ่งจะมอบให้ทำงผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ในกำรน ำเสนอท่ำนประธำนสภำ ทต. 
ผ่ำนไปยังท่ำนสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ต่อไป 

 
 
 
 
 
นางณัฐรดา  บุตรดี  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์  HP Laserjet P1102  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 เคร่ือง คิดเป็นมูลค่า 3,500 บาท  (กองการศึกษา) 

 
นางณัฐรดา  บุตรดี  - ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำร 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา รำชกำรส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี 3-5) 

พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2547  
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553  ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย 
กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น 
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมี เงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน หน่วยกำรบริหำร 
รำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น กำรได้มำซึ่งพัสดุหรือบริกำร 
นอกเหนือจำกท่ีระเบียบนี้ได้ก ำหนดไว้ และไม่มี ระเบียบของกระทรวงมหำดไทย 
หรือกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะใหถ้ือปฏิบัติโดยอนุโลม ตำมวิธีกำรจัดหำ 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีก ำหนดไว้ในหมวดนี ้
 

    - ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
    บทเฉพำะกำล มำตรำ 122 ให้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ   

พ.ศ. 2535  และระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดำระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกำศ  ข้อบัญญัติ   
และข้อก ำหนดใด ๆ  เกี่ยวกับพัสดุ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  หรือกำรบริหำรพัสดุ  
ของหน่วยงำนของรัฐอื่นท่ีไม่อยู่ภำยใต้บังคับของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วย 
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี  รวมท้ังมติคณะรัฐมนตร ี
ท่ีเกี่ยวกับพัสดุ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ    
ยังคงใช้บังคับได้  ต่อไปเท่ำท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้จนกว่ำจะม ี
กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกำศ ในเรื่องนั้น ๆ  ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 
...กำรด ำเนินกำรออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกำศตำมวรรคหนึ่ง   
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ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ให้รัฐมนตรีรำยงำนเหตุผล ท่ีไม่อำจด ำเนินกำร 
ได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 
...ดังนั้น  ในระหว่ำงนี้หำกมีกำรอุทิศหรือบริจำคพัสดุ ครุภัณฑ์อื่นใดจำกใครหรือ 
หน่วยงำนภำยนอกให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “กำรบริหำรพัสดุ” ต่อไป 

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมำชิกท่ีประชุมฯ ซักถำมควำมคิดเห็น ก่อนลงมติให้ควำมเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  กำรรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ 

พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
 
 
 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมำชิกท่ีประชุมฯ ซักถำมควำมคิดเห็น 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หำกไม่มีท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นแล้วนั้น  

5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็น 
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธอิันเก่ียวกับพสัดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล 
พัสดุนั้น  รวมทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้   

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์  HP Laserjet P1102  
    จ านวน 1 เคร่ือง คิดเป็นมูลค่า 3,500 บาท  (กองการศึกษา) 
 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เปน็กรรมสิทธิ์แก่ อปท.  

หรือให้สิทธิอนัเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ 

  เห็นชอบ    10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี  1. ขอหำรือทำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลท่ำสำย ปัจจุบันงำนด้ำนเผยแพร่ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1  ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนปัจจุบันค่อนข้ำงมีนอ้ย หรือไม่มีงำนด้ำน 

กำรประชำสัมพันธ์เลย ซึ่งบำงครั้งประชำชนอำจจะได้พลำดกำรรับรู้ข้อมูล 
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีประชำชนควรจะได้รับข้อมูล ปัจจุบันนี้ เช่น สถำนกำรณ์ 
โรคไข้เลือดออก ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เห็นควรมีกำรสรรหำบุคลกร 
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ด้ำนงำนประชำสัมพันธ์โดยตรง เพื่อให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ  
ได้อย่ำงรวดเร็วและท่ัวถึง ทันเหตุกำรณ์ 

  2. ในกำรก่อสร้ำงถนนในพื้นท่ีหมู่บ้ำน ทำงกองช่ำงควรจะมีกำรค ำนวณ 
ค่ำงำนในกำรปรับระดับถนนให้ได้ระดับหรือแนวเดียวกัน เพื่อลดปัญหำ 
น้ ำท่วมขังบริเวณถนนท่ีก่อสร้ำงแล้วที่ยังคงเจอน้ ำขังบนถนนท่ีไมไ่ด้ระดับ  
จึงขอฝำกทำงกองช่ำงไว้ด้วยครับ 

 
นายอินจนัทร์  เคร่ืองแก้ว -เรื่องกำรซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 12 บ้ำนหัวดอยสันติ ถนนซอยเข้ำไร่องุ่น 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2  ทำงกองช่ำงได้ด ำเนินกำรไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 
 
นายถวิล  ทิศเชย  -ชำวนำในพื้นท่ีหมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยบง ประสบปัญหำน้ ำท่วมขังนำข้ำว 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1  ขอควำมอนุเครำะห์ทำงเทศบำลฯ ได้เข้ำไปตรวจสอบล ำเหมือง ซึ่งอำจจะ 

มีกำรขุดลอกล ำเหมืองเพื่อระบำยน้ ำต้ังแต่หมู่ท่ี 8 ลงมำยังเขตหมู่ท่ี 7  
และหมู่ท่ี 4 ด้วยครับ 

 
 
 
 
 
นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  -ขอสอบถำมทำงผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ถนนในพื้นท่ีหมู่ท่ี 12 บ้ำนหัวดอยสันติ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2  ท่ีน้ ำท่วมขัง จะสำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงไร 
 
นายชัยทัต เรือนแก้ว  1. เรื่องถนนซอยองุ่น หมู่ท่ี 12 ท่ีช ำรุดได้ด ำเนินกำรประมำณรำคำในกำรซ่อมแซม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ไปยังกองคลังเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่ำงท่ีทำงกองคลังสรรหำผู้รับจ้ำง  

หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำในกำรสรรหำผู้รับจ้ำง ก็จะก ำหนดแบบและรำคำ 
เพื่อสรรหำผู้รับจ้ำงต่อไป โดยจะด ำเนินกำรประสำนงำนพัสดุ กองคลังให้ครับ 

  2. กำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมในนำข้ำวของประชำชน หำกจะแก้ไขโดยกำรใช้ 
รถแบ็คโฮในกำรขุดลอก ทำงกองช่ำงขอเข้ำไปด ำเนินกำรส ำรวจพื้นท่ีก่อน 
ครับ ซึ่งหำกมีข้อเท็จจริงเป็นประกำรใดจะน ำเรียนผู้บริหำรตำมล ำดับ
ขั้นตอนต่อไป 

  3. ถนน คสล.หมู่ท่ี 12 บริเวณซอย 1 ซึ่งได้ด ำเนินกำรถมดินไหล่ทำงไปแล้ว  
  ซึ่งฝนตกน้ ำไม่สำมำรถไหล่ได้ น้ ำเลยซึมเข้ำพื้นท่ีบ้ำนเรือนของประชำชน  

ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำขั้นต้นก็คือ เอำดินท่ีถมไหล่ทำงออกเพื่อเปิดทำงไหล 
ของน้ ำ ซึ่งถนนดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงสัญญำ และประกันผลงำนอยู่  
ซึ่งจะต้องน ำปรึกษำทำงกองคลังเพื่อประสำนผู้รับจ้ำง หำกมีควำมคืบหน้ำ 
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ประกำรใด จะน ำแจ้งทำงสมำชิกสภำทรำบต่อไป 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล -เรื่องกำรสรรหำบุคลำกรด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ปัจจุบันนี้ 
นายก ทต.ท่าสาย ก็ได้ทำงเลขำนุกำรนำยก ทต.ท่ำสำย เป็นผู้ด ำเนินกำร ซึ่งอำจจะไม่ตรงกับ

ต ำแหน่งหรืองำนในต ำแหน่ง ก็ยินดีจะรับเรื่องดังกล่ำวไปพิจำรณำและน ำไป
ปรึกษำท่ำนปลัดเทศบำลในต ำแหน่งและแนวทำงต่อไป 

 
นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี  -ในเรื่องของกำรแก้ไขปัญหำถนนในกำรสัญจรของประชำชนเข้ำสู่พื้นท่ีกำรเกษตร 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1  โดยกำรลงหินคลุกต่ำง ๆ เห็นควรรีบด ำเนินกำรส ำรวจเพื่อแก้ไขปัญหำให้กับ 
  ประชำชน ซึ่งไม่จ ำเป็นจะต้องให้โควตำตำมหมู่บ้ำนท่ีเท่ำ ๆ กันให้ดูท่ี 

ควำมจ ำเป็นและควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่ิงส ำคัญ 
 
นายอินจนัทร์  เคร่ืองแก้ว -เรื่องกำรซ่อมแซมถนนซอยองุน่ ขอให้ทำงกองช่ำง ได้รีบประสำนทำงกองคลัง 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2  เพรำะกลัวประชำชนในพื้นท่ีได้รับอุบัติเหตุ 
 
นางสมฤดี  แสงศรี จันทร์  -เรื่องกำรซ่อมแซมถนนซอยองุน่ ขอให้ทำงกองช่ำง ควรออกแบบให้ดีกว่ำนี้ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2  ควรรับน้ ำหนักรถบรรทุกหนักด้วย เพรำะมีรถบรรทุกหนักเข้ำ-ออกบ่อยมำก 
 
นายชัยทัต เรือนแก้ว  -เรื่องกำรซ่อมแซมถนนซอยองุ่น จะรีบประสำนทำงกองคลังให้รีบด ำเนินกำร 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ก็จะมีงำนรื้อ  งำนเท คสล.ใหม่ และท ำก ำแพงกันดินพัง 
 
 
 
 
 
นายเจริญชัย  เครือค า -ตำมท่ีผม ได้รับมอบหมำยจำกท่ำนนำยก ทต.ท่ำสำย เข้ำร่วมศึกษำดูงำน 
รองนายก ทต.ท่าสาย  กับทำง อบจ.เชียงรำย ในกำรไปศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
  ณ บริษัท วงศ์พำณิชย์ จ ำกัด  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรำ และเข้ำร่วมกำรศึกษำ 

ดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะท่ีจังหวัดจันทบุรี โดยท่ีจังหวัดจันทบุรี 
มีกำรน ำขยะไปใช้เป็นพลังงำน และจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งหมด 5 จังหวัด 
ซึ่งควำมรู้และประสบกำรณ์บำงส่วนก็สำมำรถน ำมำปรับใช้กับ 
ต ำบลท่ำสำยต่อไป 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  ในวันเสำร์ท่ี 17 สิงหำคม 2562 เวลำ 09.00 น. ทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
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หัวหน้าส านักปลัด เชียงรำย โดยส ำนักวิชำกำรท่องเท่ียว จะเข้ำมำจัดท ำวิจัยตำมโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร (โครงกำรย่อย : กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศส่ิงแวดล้อม 
แบบบูรณำกำรเพื่อกำรวำงแผนและพัฒนำระบบท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน  
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงรำย) โดยจะมี
กลุ่มเป้ำหมำยในพื้นท่ีต ำบลท่ำสำยจ ำนวน 70 คน ซึ่งจะมีค่ำใช้จ่ำย 
เพื่อเป็นค่ำพำหนะให้ท่ำนละ 150 บำท 

 
นางณัฐรดา  บุตรดี  โดยทำงสมัชชำสุขภำพจังหวัดเชียงรำย และทีมงำนโรงพยำบำลสมเด็จ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา พระญำณสังวร ก ำหนดจัดอบรมกำรพัฒนำทักษะทำงสมอง EF  

(Executive Functions) เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมในศตวรรษท่ี 21  
ในวันเสำร์ท่ี 17 สิงหำคม 2562 ณ อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล 
ต ำบลท่ำสำย  เวลำ 09.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  
และผู้ท่ีมีบุตรหลำนในควำมดูแล เข้ำร่วมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ 

 
นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี  -ขอสอบถำมกำรรับรองกำรมีชีวิตผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1  ว่ำมีก ำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนท่ี อย่ำงไร  
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันต๊ะคาด - ก ำหนดกำรให้ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ มำยื่นเอกสำรแสดงสถำนะ 
นักพัฒนาชุมชนฯ  กำรด ำรงชีวิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สถำนท่ี  ณ ห้องประชุมดอยปุย 
  ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหำคม 2562 – 13 กันยำยน 2562 ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
   วันที่ 20 สิงหาคม 2562  เวลำ 09.00 - 12.00 น.   

หมู่ท่ี 5 บ้ำนหนองยำว ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 
 วันที ่20 สิงหาคม 2562  เวลำ 13.00 – 15.30 น.   
หมู่ท่ี 13 บ้ำนเวียงกลำง ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 

   วันที่ 21 สิงหาคม 2562  เวลำ 09.00 - 12.00 น.   
หมู่ท่ี 1 บ้ำนสันขม้ินฯ ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 
 วันที่ 21 สิงหาคม 2562  เวลำ 13.00 – 15.30 น.   
หมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 

 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันต๊ะคาด  วันที่ 22 สิงหาคม 2562  เวลำ 09.00 – 15.30 น.   
นักพัฒนาชุมชนฯ  หมู่ท่ี 3 บ้ำนท่ำสำย ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 

 วันที่ 23 สิงหาคม 2562  เวลำ 09.00 – 15.30 น.   
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หมู่ท่ี 4 บ้ำนแม่ลำว ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 
   วันที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลำ 09.00 - 12.00 น.   

หมู่ท่ี 6 บ้ำนหัวดอย ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 
 วันที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลำ 13.00 – 15.30 น.   
หมู่ท่ี 7 บ้ำนป่ำหัด ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 

   วันที่ 29 สิงหาคม 2562  เวลำ 09.00 – 15.00 น.   
หมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยบง ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 
 วันที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลำ 09.00 - 12.00 น.   
หมู่ท่ี 9 บ้ำนเข่ือนแก้ว ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 
 วันที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลำ 13.00 – 15.30 น.   
หมู่ท่ี 12 บ้ำนหัวดอยสันติ    ผู้มำยื่นเอกสำร  คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 

   วันที่ 2 กันยายน 2562  เวลำ 09.00 – 15.30 น.   
หมู่ท่ี 11 บ้ำนเวียงคุ้ม ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 

   วันที่ 3 กันยายน 2562  เวลำ 09.00 – 15.30 น.   
หมู่ท่ี 10 บ้ำนห้วยฮ้อม ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้สูงอำยุ  และคนพิกำร 
 วันที่ 13 กันยายน 2562  เวลำ 09.00 – 12.00 น.   
หมู่ท่ี 1-13  ผู้มำยื่นเอกสำร คือ  ผู้ป่วยเอดส์ 

 
1. ส ำหรับผู้สูงอำยุเอกสำรในกำรลงทะเบียน คือ บัตรประจ ำตัวประชำชน 
(ตัวจริง) และส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ตัวจริง) หำกต้องโอนเข้ำบัญชีธนำคำรให้
น ำบัญชีธนำคำรหรือส ำเนำแนบมำด้วย หำกบุคคลใดมำไม่ได้ให้ใช้หนังสือ
มอบอ ำนำจแทน 
2. ส ำหรับคนพิกำรเอกสำรในกำรลงทะเบียน คือ บัตรประจ ำตัวประชำชน 
(ตัวจริง) บัตรคนพิกำร (ตัวจริง) และส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ตัวจริง) หำกต้อง
โอนเข้ำบัญชีธนำคำรให้น ำบัญชีธนำคำรหรือส ำเนำแนบมำด้วย หำกบุคคลใด
มำไม่ได้ให้ใช้หนังสือมอบอ ำนำจแทน 
3. ส ำหรับผู้ป่วยเอดส์เอกสำรในกำรลงทะเบียน คือ บัตรประจ ำตัวประชำชน 
(ตัวจริง) เอกสำรท่ีทำงกำรแพทย์ระบุว่ำ “เป็นโรคเอดส์” และส ำเนำทะเบียน
บ้ำน (ตัวจริง) หำกต้องโอนเข้ำบัญชีธนำคำรให้น ำบัญชีธนำคำรหรือส ำเนำ
แนบมำด้วย หำกบุคคลใดมำไม่ได้ให้ใช้หนังสือมอบอ ำนำจแทน 

   
 โดยเอกสำร รำยละเอียด ก ำหนดกำรจะแจ้งไปยังผู้น ำหมู่บ้ำนในกำร

ประชำสัมพันธ์ให้กับท้ัง 3 กลุ่มได้รับทรำบต่อไป หำกมีก ำหนด วัน เวลำ 
ในกำรเปล่ียนจะแจ้งให้ผู้น ำทรำบต่อไป 
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นายสมชาย  สุขแก้ว  1. แจ้งผลโครงสร้ำงพื้นฐำน (กรณีใช้จ่ำยจำกเงินสะสม) 
ผู้อ านวยการกองคลัง  -โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 1 เข้ำสภำท้องถิ่น ขอแก้ไขเปล่ียนแปลง 
  -โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 2 รอผู้รับจ้ำงเข้ำมำท ำสัญญำ 
  -โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 3 อยู่ระหว่ำงก ำหนดรำคำกลำง 
  -โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 5 ด ำเนินกำรเรียบร้อย 

-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 7 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
-โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 8 อยู่ระหว่ำงก ำหนดรำคำกลำง 
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 9 ด ำเนินกำรเรียบร้อย 
-โครงกำรก่อสร้ำงเทลำน คสล. หมู  ่ท่ี 10 รอผู้รับจ้ำงเข้ำมำท ำสัญญำ 
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 11 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 12 ด ำเนินกำรเรียบร้อย 
-โครงกำรก่อสร้ำงเทลำน คสล. หมู  ่ท่ี 13 รอผู้รับจ้ำงเข้ำมำท ำสัญญำ 
-โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำโรงคัดแยกขยะ ทต.ท่ำสำย อยู่ระหว่ำงก ำหนดรำคำกลำง 

 
นายสมชาย  สุขแก้ว  2. แจ้งผลโครงสร้ำงพื้นฐำน (เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปี พ.ศ.2562) 
ผู้อ านวยการกองคลัง  -โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 2 เปล่ียนแปลงเป็นอุดหนุนกำรไฟฟ้ำฯ 
  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
  -โครงกำรก่อสร้ำงฝำปิดร่องระบำยน้ ำ หมู่ท่ี 4 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 

-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 3 ด ำเนินกำรเรียบร้อย 
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 4 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 5 อยู่ระหว่ำงก ำหนดรำคำกลำง 
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 7 อยู่ระหว่ำงก ำหนดรำคำกลำง 
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 9 ด ำเนินกำรเรียบร้อย 
-โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 5 อยู่ระหว่ำงก ำหนดรำคำกลำง 
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 12 ด ำเนินกำรเรียบร้อย 
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 13 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู  ่ท่ี 8 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
-โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 1 อยู่ระหว่ำงก ำหนดรำคำกลำง 

 
นายสมชาย  สุขแก้ว  3. แจ้งพรบ.ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ตำมท่ีผม และงำนจัดเก็บรำยได้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรจัดเก็บภำษี 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 ท่ีผ่ำนมำ ณ จังหวัดนครนำยก  
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ซึ่งมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง โดยจะเริ่ม
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีกำรยกเลิก ภำษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน, ภำษีบ ำรุงท้องท่ี      
ซึ่งมีรำยละเอียดตำมพระรำชบัญญัติท่ีส ำคัญดังนี้ 

 
 
 
 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว  พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 
ผู้อ านวยการกองคลัง  วันเริ่มบังคับใช้กฎหมำย 13 มีนำคม 2562 วันเริม่กำรจัดเก็บภำษี  

1 มกรำคม 2563  
ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเป็นภำษี ประเภทใหม่ ท่ีจะน ำมำใช้ จัดเก็บแทน
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง
ท้ังหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น โดยไม่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้ของรัฐบำลส่วนกลำง  
 

             หลักการจัดเก็บภาษี  
   บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลมีหน้ำท่ีเสียภำษี  
   ผู้จัดเก็บภำษีน ำไปใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
   ฐำนภำษีคิดจำกมูลค่ำของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง  
   อัตรำภำษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มตำมฐำนภำษี  
   ผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษี ได้แก่ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของ
ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำง ผู้ครอบครองหรือท ำประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูก
สร้ำงอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  
   ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภำษี ได้แก่ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และ ห้องชุด  
   ฐำนภำษี คิดจำกมูลค่ำท้ังหมดของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง โดยค ำนวณ
จำกรำคำประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และห้องชุด ตำมประมวล
กฎหมำยท่ีดินกรมธนำรักษ์ โดยส่ิงปลูกสร้ำงในแต่ละประเภทจะมีรำคำ
ประเมินกลำงท่ีแตกต่ำงกันไป ท้ังนี้ รำคำประเมินกลำงของท้ังท่ีดินและ     
ส่ิงปลูกสร้ำงจะมีกำรปรับตำมรอบบัญชีกำรประเมินรำคำทุก 4 ปี  
  อัตรำภำษี ได้มีกำรแบ่งประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเป็น 4 กลุ่ม ตำม
ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ เกษตรกรรม ท่ีอยู่อำศัย พำณิชยกรรม 
และท่ีดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ อัตรำภำษีท่ีใช้จัดเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบันได
เพิ่มขึ้นตำมมูลค่ำของฐำนภำษี  
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  ถ้ำท่ีดินเปล่ียนแปลงกำรใช้ประโยชน์ ไม่ว่ำภำระภำษีจะสูงขึ้นหรือลดลง 
ผู้เสียภำษีต้องแจ้งกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่รู้เหตุว่ำมีกำร
เปล่ียนแปลง  

 

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้คิดเป็นฐานภาษี (ม.35)  
  ท่ีดิน = รำคำประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ  
  ส่ิงปลูกสร้ำง = รำคำประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูกสร้ำง เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณ  
  ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเป็นห้องชุด = รำคำประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ใน
กำรค ำนวณ  
  กรณีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีไม่มีรำคำประเมินทุนทรัพย์ กำรค ำนวณ
มูลค่ำให้เปน็ไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  

 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว  ประเภทและมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษี 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ประเภท เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
1) กำรประกอบ 
เกษตรกรรม (ม.40) 

เกษตรกรรม (ม.40)  
- ยกเว้น 50 ล้ำนบำทแรกต่อ เขต อปท. 

ไม่ยกเว้น 

2) เป็นที่อยู่อำศัย(ม.41) - เป็นเจ้ำของที่ดินและสิ่งปลูก สร้ำง มีชื่อใน
ทะเบียนบ้ำน ยกเว้น 50 ล้ำนบำทแรก 
 - เป็นเจ้ำของสิ่งปลูกสร้ำง ไม่ได้ เป็นเจ้ำของที่ดิน 
มีชื่อใน ทะเบียนบ้ำน ยกเว้น 10 ล้ำนบำทแรก  
(1 คน มีชื่ออยู่ได้แค่ 1 บ้ำน จึงได้ยกเว้นแค่แห่ง
เดียวที่มีชื่ออยู่) 

ไม่ยกเว้น 

3) ใช้ประโยชน์อื่นๆ ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น 
4) ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำ ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น 

อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี อัตราภาษีใน 2 ปีแรก(เร่ิม 1 มกราคม 2563) 
1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดำ 

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษีต่อปี  (ม.94(1)) 
50 ล้ำนแรก ยกเว้น  
ส่วนที่ไม่เกิน 75 ล้ำน 0.01 % (ล้ำนละ 100) 
ส่วนที่เกิน 75 ล้ำน แต่ไม่เกิน 100 ล้ำน 0.03 % (ล้ำนละ 300) 
ส่วนที่เกิน 100 ล้ำน แต่ไม่เกิน 500 ล้ำน 0.05 % (ล้ำนละ 500) 
ส่วนที่เกิน 500 ล้ำน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้ำน 0.07 % (ล้ำนละ 700) 
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้ำน 0.10 % (ล้ำนละ 1,000) 
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การค านวณ เอำมูลค่ำทรัพย์สิน 50 ล้ำนบำท มำหักก่อน แล้วจึงน ำส่วนที่เกินมำ
ค ำนวณ ตำมตำรำง (ม.40 และ 95) 

 

2. กรณี ทีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ของบุคคลธรรมดำ เป็นท่ีอยู่อำศัยและ มีช่ือ
ในทะเบียนบ้ำน 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94 (2)) 
50 ล้ำนแรก ยกเว้น (ม.41) - 
ส่วนที่ไม่เกิน 25 ล้ำน 0.03 % (ล้ำนละ 300) 
ส่วนที่เกิน 25 ล้ำน แต่ไม่เกิน 50 ล้ำน 0.05 % (ล้ำนละ 500) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้ำน   0.10 % (ล้ำนละ 1,000) 
การค านวณ เอำมูลค่ำทรัพย์สิน 50 ล้ำนบำทแรก มำหักก่อน แล้วจึงน ำส่วนที่เกินมำ
ค ำนวณ ตำมตำรำง (ม.41 และ 95) 

 

3. กรณี ส่ิงปลูกสร้ำง (ไม่ได้เป็นเจ้ำของท่ีดิน) ของบุคคลธรรมดำเป็นท่ีอยู่
อำศัยและมีช่ือในทะเบียนบ้ำน 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี  (ม.94 (3)) 
10 ล้ำนแรก ยกเว้น (ม.41) - 
ส่วนที่ไม่เกิน 40 ล้ำน 0.02 % (ล้ำนละ 200) 
ส่วนที่เกิน 40 ล้ำน แต่ไม่เกิน 65 ล้ำน 0.03 % (ล้ำนละ 300) 
ส่วนที่เกิน 65 ล้ำน แต่ไม่เกิน 90 ล้ำน 0.05 % (ล้ำนละ 500) 
ส่วนที่เกิน 90 ล้ำน   0.10 % (ล้ำนละ 1,000) 
การค านวณ เอำมูลค่ำทรัพย์สิน 10 ล้ำนบำทแรก มำหักก่อน แล้วจึงน ำส่วนที่เกินมำ
ค ำนวณ ตำมตำรำง (ม.41 และ 95) 

 
นายสมชาย  สุขแก้ว  4. กรณี ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ใช้อยู่อำศัยแบบอื่นๆ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94 (4)) 
0 ถึง 50 ล้ำน 0.02 % (ล้ำนละ 200) 
ส่วนที่เกนิ 50 ล้ำน แต่ไม่เกิน 75 ล้ำน 0.03 % (ล้ำนละ 300) 
ส่วนที่เกิน 75 ล้ำน แต่ไม่เกิน 100 ล้ำน 0.05 % (ล้ำนละ 500) 
ส่วนที่เกิน 100 ล้ำน   0.10 % (ล้ำนละ 1,000) 

5. กรณี  ท่ี ดินหรือ ส่ิงปลูกสร้ำงท่ี ใช้ประโยชน์อื่น นอกจำกประกอบ
เกษตรกรรมและเป็นท่ีอยู่อำศัย (พำณิขยกรรม) 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94 (5)) 
0 ถึง 50 ล้ำน 0.30 % (ล้ำนละ 3,000) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้ำน แต่ไม่เกิน 200 ล้ำน 0.40 % (ล้ำนละ 4,000) 
ส่วนที่เกิน 200 ล้ำน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้ำน 0.50 % (ล้ำนละ 5,000) 
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้ำน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้ำน 0.60 % (ล้ำนละ 6,000) 
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้ำน   0.70 % (ล้ำนละ 7,000) 
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6.กรณี ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีท้ิงไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควร
แก่สภำพ 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94(6)) 
0 ถึง 50 ล้ำน 0.30 % (ล้ำนละ 3,000) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้ำน แต่ไม่เกิน 200 ล้ำน 0.40 % (ล้ำนละ 4,000) 
ส่วนที่เกิน 200 ล้ำน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้ำน 0.50 % (ล้ำนละ 5,000) 
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้ำน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้ำน 0.60 % (ล้ำนละ 6,000) 
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้ำน   0.70 % (ล้ำนละ 7,000) 

 
อัตราภาษีในเวลาปกติ (หลัง 2 ปีแรก) 

ประเภทท่ีดินหรือ          สิ่งปลูกสร้าง 
อัตราสูงสุดท่ี

ก าหนด 
ข้อยกเว้นกรณีเจ้าของเป็น

บุคคลธรรมดา 
1) ใช้ประกอบเกษตรกรรม ได้แก่ ท ำนำ 
ท ำไร่ ท ำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์ น้ ำ    
(ม.37) 

0 .15% (2  ปี แ รก 
อั ต ร ำ สู ง สุ ด  คื อ 
0.10%) 

ยกเว้นมูลค่ำ 50 ล้ำนบำทแรก 
ต่อเขต อปท. 

2) เป็นที่อยู่อำศัย 0 .30% (2  ปี แ รก 
อั ต ร ำ สู ง สุ ด  คื อ 
0.10%) 

- เป็นเจ้ำของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
มีชื่อในทะเบียนบ้ำน ยกเว้น 50 
ล้ำนบำทแรก 
- เป็นเจ้ำของสิ่งปลูกสร้ำงไม่ได้เป็น
เจ้ำของที่ดิน มีชื่อในทะเบียนบ้ำน 
ยกเว้น 10 ล้ำนบำทแรก 

3 ) ใ ช้ ป ร ะ โย ช น์ อื่ น  ๆ  น อ ก จ ำ ก
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย 

1.20% ไม่ยกเว้น 

4) ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำ 1.20% ไม่ยกเว้น 

มาตรา 96 เพื่อเป็นกำรบรรเทำกำรช ำระภำษี ใน 3 ปีแรกของกำรจัดเก็บ
ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงตำม พ.ร.บ.นี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส ำหรับ
เจ้ำของ ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในกำร
ประกอบ  

 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว  เกษตรกรรม  
ผู้อ านวยการกองคลัง  มาตรา 97 ผู้ท่ีเคยเสียภำษีโรงเรือนและท่ีดินหรือภำษีบ ำรุงท้องท่ีและ 

ต้องเสียเพิ่มข้ึนจำกเดิม เนื่องจำกกฎหมำยนี้ ส่วนต่ำงเมื่อเทียบกับแบบเดิม 
จะได้บรรเทำภำระ ดังนี้  
1. ปีท่ี 1 จ่ำยแบบเดิม + 25 % ของส่วนต่ำง  
2. ปีท่ี 2 จ่ำยแบบเดิม + 50 % ของส่วนต่ำง  
3. ปีท่ี 3 จ่ำยแบบเดิม + 75 % ของส่วนต่ำง  
 ผู้จ่ายภาษี    
-  ผู้มีช่ือเป็นเจ้ำของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำง ณ วันท่ี 1 มกรำคม ของปีนั้น  
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-  ผู้จ่ำยภำษี ต้องจ่ำยทุกปี (มำตรำ 9)  
-  ช ำระภำษี ภำยในเดือน เมษำยน ของปีนั้น (มำครำ 46)  
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  
-  ในกรณีผู้เสียภำษีมิได้ช ำระภำษีภำยในเวลำท่ีก ำหนด ให้เสียเบ้ียปรับร้อย
ละ 40 ของภำษีท่ีค้ำงช ำระ (มำตรำ 68) เว้นแต่ผู้เสียภำษีได้ช ำระก่อนจะ
ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10  
-  มิได้ช ำระภำษีภำยในเวลำท่ีก ำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อย 1 ต่อเดือน ของ 
ภำษีท่ีค้ำงช ำระ นอกเหนือจำกเบ้ียปรับ 40% (มำตรำ 70)  
สรุปเกณฑ์ส าหรับคนมีบ้าน 
1. ที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดำ คือเป็นเจ้ำของบ้ำนและท่ีดิน หรือคอนโด 
พร้อมมีช่ือในทะเบียนบ้ำนนั้นด้วย ได้รับยกเว้นภำษีมูลค่ำ 50 ล้ำนบำทแรก 
ส่วนเกินคิดตำมอัตรำภำษี  
2. ที่อยู่รอง ของบุคคลธรรมดำ คือ เป็นเจ้ำของแต่ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้ำน 
เสียภำษีต้ังแต่บำทแรก  
3. ที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดำ คือเป็นเจ้ำของบ้ำน มีช่ือในทะเบียนบ้ำน 
แต่ไม่ได้เป็นเจ้ำของท่ีดิน ได้รับยกเว้นภำษีมูลค่ำ 10 ล้ำนบำทแรก 

 
นายสงัด  อายุยืน  -เรื่องกำรบริหำรจัดกำรขยะ ตำมท่ีท่ำนรองนำยก ทต.ท่ำสำย ได้เข้ำร่วม 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย ศึกษำดูงำนกับคณะศึกษำดูงำนของ อบจ.เชียงรำย สำมำรถน ำเอำควำมรู้  

ประสบกำรณ์น ำกลับมำปรับใช้ในพื้นท่ีต ำบลท่ำสำย เนื่องจำกปัจจุบันพื้นท่ี
ต ำบลท่ำสำย ก็มีปริมำณขยะเพิ่มขึ้น จำกสถิติในเดือนท่ีผ่ำนมำ มีปริมำณ
ขยะอินทรีย์เพิ่มข้ึน แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีสำมำรถควบคุมดูแลหรือบริหำรจัดกำร
ได้ ซึ่งขยะบำงส่วนท่ีเพิ่มขึ้นที่เป็นขยะอินทรีย์ ก็ไม่สำมำรถน ำมำท ำปุ๋ยของ
ท่ำนรองน ำพำได้ ก็ต้องอำศัยหลุมในกำรฝังกลบ ซึ่งในกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยของต ำบลท่ำสำย ก็อำจจะน ำแนวทำงเดิมกลับมำใช้ในปีงบประมำณ
ถัดไป เรื่องของกำรให้งบประมำณสมทบด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับ
หมู่บ้ำนท่ีสำมำรถบริหำรจัดกำรขยะได้อย่ำงดี หรืออยู่ในเกณฑ์ดีตำมท่ีได้
ก ำหนดไว้ โดยใช้งบประมำณสมทบตำมล ำดับกำรพิจำรณำคะแนนของ
คณะกรรมกำรตรวจประเมินกำรบริหำรจัดกำรขยะของแต่ละหมู่บ้ำน  

 
 
 
นายสงัด  อายุยืน  ซึ่งจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรในกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรขยะของ 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย แต่ละหมู่บ้ำนในช่วงของเดือนกันยำยน เพื่อจะหำแนวทำงในกำรลดปริมำณขยะ 
    ของแต่ละหมู่บ้ำนลง และวิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรในอนำคตท่ีมีกำรขยำยตัว 
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    ของห้ำงร้ำงต่ำง ๆ อีกมำกจึงขอน ำเรียนเบ้ืองต้น 
 

สรุปสาระส าคัญ การประชุมสภาท้องถ่ินเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ประเด็น แนวทาง ข้อกฎหมาย 

สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
และผู้บริหารท้องถ่ิน 
สามารถแปรญัตต ิ
ร่างข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายใน
ลักษณะใด 
 

1.ลดรายจ่าย (ตดัท้ังโครงการ) 
2.ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย (ตดัเงิน
ลดลง แต่ยังคงมีเหลืออยู่) 
3.ขอตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ขอเพิ่มเติมรายจ่าย  
(เพิ่มจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่ายให้สูงขึ้นกว่าท่ี
ได้ขอไว้เดิม  
4.เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงิน 
ท่ีขออนุมัติจ่าย) โดยตอ้งมีค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ข้อ 59,60 
รบ.มท.การประชุมฯ 
47 
 
หมายเหตุ กรณีข้อ 3,4 
ยื่นได้เฉพาะนายกฯ 
หากสมาชิกยื่น ต้องให้ 
นายกฯลงนามรับรอง 
ในญัตตดิ้วย 

ห้ำมแปรญัตติลักษณะ
ดังน้ี 
 

1.ดอกเบี้ย และเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
2.รำยจ่ำยซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ำยตำมกฎหมำย 
หำกไม่ทรำบว่ำรำยจ่ำยใดมีข้อผูกพันตำมข้อ 1,2 
ให้ประธำนสภำท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย 

ข้อ 61 
รบ.มท.กำรประชุมฯ 47 

ชั้นแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย สำมำรถตัดลด
โครงกำรทั้งโครงกำรได้
หรือไม่ 

สำมำรถแปรตัดลดทั้งโครงกำรและไม่เสนอ 
โครงกำรใหม่ทดแทนได้ แม้จะมีผลให้ยอดเงิน 
ที่อนุญำตจ่ำยขำดหำยไป ก็ไม่ถือว่ำ 
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรที่สภำท้องถิ่น 
ได้ลงมติไว้ 

หนังสือ สถ.  
ที่ มท 0804.3/46018 
ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 
2549 

กำรพิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติ 
วำระที่สอง 
( ชั้นแปรญัตติ ) 
กรณีข้อควำมที่ลงมติ
แล้ว ขัดแย้งหรือ
บกพร่องในสำระส ำคัญ  

1.ที่ประชุมสภำลงมติส่งปัญหำเฉพำะที่ขัดแย้ง 
  ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่  
  โดยไม่ให้มีกำรแปรญัตติเร่ืองใหม่ขึ้นอีก 
2.ระหว่ำงคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำตำม
ข้อ 1 ให้สภำท้องถิ่นระงับกำรพิจำรณำเฉพำะข้อ
ดังกล่ำว   ไว้ก่อน หรือสภำท้องถิ่นอำจมีมติให้
พิจำรณำ จนจบร่ำงข้อบัญญัติก็ได้ 

ข้อ 51 วรรค 3 
รบ.มท.กำรประชุมฯ 47 

เหตุใด กำรพิจำรณำ
แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
(ทุกประเภท)  
ของคณะกรรมกำร 
แปรญัตติจึงต้องแจ้งให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ 

เพื่อคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริหำรท้องถิ่นในกำรชี้แจง
แสดงควำมคิดเห็นในชั้นแปรญัตติต่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติที่ก ำหนดไว้ 

ข้อ 114 
รบ.มท.กำรประชุมฯ 47 

กำรลงมติในวำระที่ 2 
ชั้นแปรญัตติ 

ให้ปรึกษำเรียงล ำดับข้อเฉพำะที่มีกำรแปรญัตติ 
หรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น 

ข้อ 51 
รบ.มท.กำรประชุมฯ 47 

กำรตรวจสอบองค์
ประชุม 

ก่อนกำรลงมติทุกคร้ัง ให้ประธำนสภำท้องถิ่น
ตรวจสอบดูว่ำมีสมำชิกสภำท้องถิ่นอยู่ในที่
ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ำมีสมำชิกไม่
ครบองค์ประชุม จะท ำกำรลงมติไม่ได้ 

ข้อ 76 
รบ.มท.กำรประชุมฯ 47 

กำรพิจำณำร่ำง
ข้อบัญญัติ 
วำระที่ 3 ชั้นเห็นชอบ 

ไม่มีกำรอภิปรำย  ยกเว้นที่ประชุมสภำท้องถิ่น 
จะลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควร 

ข้อ 52 
รบ.มท.กำรประชุมฯ 47 
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นายสงัด  อายุยืน  สรุปสาระส าคัญ 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย การประชุมสภาท้องถ่ินเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

ประเด็น แนวทาง ข้อกฎหมาย 
กำรสงวนค ำแปรญัตติ 
หมำยถึงอะไร 

หมำยถึง กำรที่สมำชิก/ผู้บริหำรท้องถิ่น ขอสงวน 
ค ำแปรญัตติของตน ในกำรแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อควำม รำยละเอียดในร่ำง
ข้อบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมกำรแปรญัตติที่พิจำรณำ
ร่ำงข้อบัญญัติไม่เห็นด้วยกับค ำแปรญัตติน้ัน 
เพื่อให้สภำท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยอีกคร้ังในวำระที่ 
2 ว่ำ จะเห็นด้วย 
ตำมค ำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับควำมเห็น
คณะกรรมกำรแปรญัตติ 

ข้อ 110 
รบ.มท.กำรประชุมฯ 47 

กำรสงวนควำมเห็นของ
กรรมกำรแปรญัตติ 
หมำยถึงอะไร 

หมำยถึง กำรที่กรรมกำรแปรญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อควำมของร่ำง
ข้อบัญญัติ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
แต่เสียงส่วนใหญ่ ของคณะกรรมกำรแปรญัตติไม่
เห็นด้วย กรรมกำรแปรญัตติผู้ขอแก้ไข สำมำรถ
ขอสงวนควำมเห็นน้ัน แล้วไปอภิปรำยต่อสภำ
ท้องถิ่น เพื่อให้สภำท้องถิ่น ลงมติตัดสินใจอีกคร้ัง 

ข้อ 110 
รบ.มท.กำรประชุมฯ 47 

กำรถอนญัตติหรือค ำ
แปรญัตติ  
กำรขอถอนชื่อจำกกำร
เป็นผู้รับรอง หรือกำร
เป็นผู้เสนอญัตติร่วม  
จะกระท ำได้หรือไม่ 

สำมำรถกระท ำได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจำกสภำ
ท้องถิ่น หำกยังไม่ได้จัดเข้ำระเบียบวำระ แต่หำก 
จัดญัตติเข้ำระเบียบวำระหรือค ำแปรญัตติที่ได้ย่ืน
ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติแล้ว ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกสภำท้องถิ่น หรือมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรแปรญัตติก่อน 

ข้อ 55 
รบ.มท.กำรประชุมฯ 47 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายมงคล บุญรักษา กล่ำวปิดประชุม ส่วนกำรประชุมฯ ครั้งต่อไป       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  กำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2562  
    ในวันท่ี 28 สิงหำคม 2562 เวลำ 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมดอยปุย เทศบำลต ำบลท่ำสำย  
ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมำชิกฯ รับทรำบอีกครั้ง   
 
ขอปิดประชุม ฯ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปิดประชุมเวลา      เวลา  15.45   น. 
 



 - 52 - 
 
 
 
 

 

(ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม  
           (นำงสำวธนภร  อินตำธิ)    
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
  เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกิจกำรสภำ ทต.ท่ำสำย     

(ลงช่ือ)................................................. 
           (นำยมงคล  บุญรักษำ) 

            ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย   

 
 
 
 
 (ลงช่ือ)...........................................        
            (นำยสมพล  จันกุลี)                               
 สมำชิกสภำ ทต.เขต 1 
   กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  

 
 
 
 
(ลงช่ือ).................................................. 
            (นำงสมฤดี  แสงศรีจันทร์)  
    สมำชิกสภำ ทต.เขต 2 
      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
 
 

(ลงช่ือ).................................................... 
      (นำยถวิล  ทิศเชย) 

       สมำชิกสภำ ทต.เขต 1 
         ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้ลงนำมในรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย  
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี 15  สิงหำคม 2562 รับรองแล้ว 

ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันพุธท่ี 28  สิงหำคม 2562 

 
 

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 
           (นำยมงคล  บุญรักษำ) 

            ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย   
 

 

 

 

 


