
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันพุธที่ 15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2561   เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมดอยปุย  เทศบาลต าบลท่าสาย 

----------------------------------------------------------------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา      เวลา   09.00  น. 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม               จ ำนวน    11  คน  
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว  ข้ำพเจ้ำขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ.2561   
 

ประกำศเทศบำลต ำบลท่ำสำย เรื่อง กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
 สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ.2561    

ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้มีมติก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2561 โดยก ำหนดกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ.2561   
ตั้งแต่วันที่ 1 -30 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป นั้น 

    ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย ก ำหนดกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ.2561  
ในพุธที ่15 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบำลต ำบลท่ำสำย ประกำศ ณ วันที่ 10  เดือน สิงหำคม 
พุทธศักรำช 2561   ลงชื่อ นำยมงคล บุญรักษำ  
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1      1.1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
    1.1.1 กิจกรรมธรรมะสัญจร ประจ าปี พ.ศ.2561 
นายมงคล บุญรักษา ตำมท่ีเทศบำลต ำบลท่ำสำยได้จัดกิจกรรมธรรมะสัญจร ประจ ำปี พ.ศ.2561 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  โดยมีทำงสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย คณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล 
    ฝ่ำยปกครอง หัวหน้ำส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมวัดต่ำง ๆ 
    ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำสำย เวียนมำตั้งแต่วัดศรีสุพรรณ หมู่ที่ 6 ต ำบลท่ำสำย 

วัดร่องธำร เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2561 และวัดสถำน เมื่อวันที่ 11สิงหำคม 2561 
ที่ผ่ำนมำนั้น ซึ่งมีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย บำงท่ำนไม่เข้ำร่วมกิจกรรม 
ดังกล่ำว มีท่ำนรองประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย และท่ำนแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์ 
ท่ำนอินจันทร์ เครื่องแก้ว ซึ่งผมขอทรำบเหตุผลครับ 
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นางสาวชวนชม สุขนิตย์ หมอนัดตรวจพ่อและแม่ จึงไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ 
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย  
 

นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์ ติดภำรกิจส่วนตัว จึงไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2              
 

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว เป็นไข้ไม่สบำย จึงไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2              
 

นายมงคล บุญรักษา และในวันที่ 19 สิงหำคม 2561 ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 8 ขอเชิญท่ำน 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมำชิกสภำ ทต. ทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
     

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
1.2 เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ  

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ในระหว่ำงวันที่ 16-17 สิงหำคม 2561 ทำงผมและข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล 
นายก ทต.ท่าสาย คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ และคณะอนุกรรมกำรกองทุน

หลักประกันสุขภำพฯ เทศบำลต ำบลท่ำสำย จัดกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน         
นอกสถำนที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ  
เทศบำลเมืองน่ำน อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว 
อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน เพ่ือศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกองทุน
หลักประกันสุขภำพฯเพ่ือน ำมำปรับใช้กับกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ  
เทศบำลต ำบลท่ำสำย ต่อไป 

 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2561 
นายมงคล บุญรักษา ให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำยตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2561   

เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2561   
มีสมำชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค ำเพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมฯ หรือไม่ 

 

ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 
 

นายมงคล บุญรักษา ให้สมำชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2561  

เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2561  ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 
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มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 

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

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องด่วน (ถ้ามี) 
นายสุภาพ ระลาธิ มีกำรลักลอบใช้เบ็ดตกปลำในหนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 7  
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             บ้ำนป่ำหัด ซึ่งผู้ที่กระท ำผิดไม่ได้เกรงกลัวต่อกำรติดป้ำยของทำงเทศบำลฯ 
 แต่อย่ำงใด ซึ่งมีป้ำยห้ำมตกปลำ หำกฝ่ำฝืนปรับ 3,000 บำท ซึ่งขอให้ทำง

เทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้เข้ำไปตรวจสอบบริเวณดังกล่ำว เพรำะผมเห็น 
บุคคลนี้พร้อมรถยนต์คันดังกล่ำวมำตกปลำเกือบทุกวัน ซึ่งก็ไม่ทรำบว่ำ 
เป็นคนต ำบลไหน เห็นควรให้ทำงเทศบำลต ำบลท่ำสำยได้พิจำรณำ 
เรื่องดังกล่ำวด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่องที่ส ำคัญเห็นควรอย่ำงนิ่งเฉย  
เพรำะเรำมีกติกำท่ีใช้ร่วมกัน 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  เรื่องกำรตกปลำหนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว เป็นเรื่องที่ทำงเทศบำลฯ 
นายก ทต.ท่าสาย ได้เข้ำไปดูแลตลอด ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำ ผมก็ได้ไปไกล่เกลี่ยกรณีท่ีมีกำรจับกุม 
 ผู้ที่ลักลอบตกปลำในพ้ืนที่ดังกล่ำว ก็ได้มีกำรปรับที่ตู้ยำมท่ำสำยไปคนละ 100 บำท 

ซึ่งก็เป็นครั้งเดียวและครั้งแรกที่มีกำรปรับ ตำมท่ำนสุภำพ ระลำธิ ได้แจ้งมำในวันนี้ 
ผม จะมอบให้กับงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในกำรเข้ำไปตรวจสอบ 
ดูในช่วงของเวลำกลำงวัน และกลำงคืนต่อไป แล้วในส่วนของมติกำรเทียบปรับ
ต่อไป คงต้องมีกำรน ำเรียนปรึกษำหำรือกันในกำรประชุมระดับต ำบลหรือ 
กำรประชุมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในเดือนถัดไปซึ่งถือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนครับ 

 

นายสงัด  อายุยืน  กรณกีำรลักลอบตกเบ็ดบริเวณพ้ืนที่หนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำว 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย เป็นพืน้ที่ที่ประชำชนใช้ร่วมกัน และตำมมติกำรประชุมประชำคมระดับต ำบล ได้

มอบให้ทำงเทศบำลฯ ได้เข้ำไปดูแล โดยกำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ ตัดหญ้ำบริเวณ
โดยรอบหนองน้ ำดังกล่ำว ซึ่งหนองน้ ำสำธำรณะหนองบัวเป็นแหล่งน้ ำที่มี
ควำมส ำคัญของต ำบลท่ำสำย อยู่ 4 ด้ำน คือ 
1) เป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ 
2) เป็นแหล่งกักเก็บน้ ำเพ่ือกำรเกษตรในฤดูแล้ง  
3) เป็นสถำนที่ด้ำนสันทนำกำร 
4) เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งตำมมติประชำคมที่ผ่ำนมำก็จะมีกติกำของหมู่บ้ำนหรือของต ำบล เช่น 
     - ห้ำมมั่วสุม 
     - ห้ำมจับสัตว์น้ ำทุกชนิด 
     - ห้ำมท ำลำยสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ เช่น ห้องน้ ำ ศำลำกลำงน้ ำ รั้ว ฯลฯ 
โดยพื้นที่ดังกล่ำวได้มีโครงกำรกับสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นทรัพย์สินของเทศบำลฯ 
หลำยประเภท เช่น ศำลำกลำงน้ ำ ถนน คสล. ห้องน้ ำฯลฯ และมีกติกำห้ำมตกเบ็ด 
หรือจับปลำในพ้ืนที่ดังกล่ำวหำกฝ่ำฝืนเทียบปรับ 3,000 บำท แต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้ 
ฝ่ำฝืนตกปลำอยู่เป็นประจ ำ  
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นายสงัด  อายุยืน  ดังนั้น หำกจะใช้แนวทำงที่จะแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ผมขอเสนอ ดังนี้ 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 1) ขอควำมร่วมมือทุกหมู่บ้ำนในกำรดูแลพ้ืนที่สำธำรณะต่ำง ๆ โดยอยู่กับกติกำ

ของสังคมที่เข้มแข็ง หำกมีปัญหำพื้นที่ไหนก็ต้องมีกำรตักเตือนหรือมีกติกำของ
สังคมนั้น ๆ หรือต้องมีกติกำในระดับกำรประชุมต ำบลอีกครั้งและมีกำรประกำศ 
ที่ชัดเจน 
 

 2) ที่สำธำรณะดังกล่ำวที่เทศบำลฯ ดูแล หำกจะมีเวลำ เปิด-ปิด ต้องมีกำรประชุม
กันก่อน ปัจจุบันเทศบำลดูแลแต่กำรบังคับใช้กฎหมำยใช้บังคับไม่ได้ ต้องใช้มติ
ของกำรประชุมประชำคมระดับต ำบล กฎระเบียบหรือกติกำในกำรจับกุม กำร
ปรับใช้มติระดับต ำบล หรืออีกวิธีกำรหนึ่งที่สำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้ 
อำจจะมีกำรเปิดประมูลตกปลำแบบชัดเจน แต่ต้องมีกำรประชุมกันในเรื่องวิธีกำร 
ก็ต้องมีกำรประชุมก ำหนดกติกำ กฎระเบียบต่ำง ๆ ที่ชัดเจน ผลประโยชน์ที่
หมู่บ้ำนจะได้รับ ต้องมีกำรก ำหนดให้ชัดเจน และในช่วงนี้ผมจะประสำนงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในกำรก ำหนดกำรออกตรวจในช่วงกลำงคืน     
แต่วันเวลำไหน อำจจะมีกำรสุ่มไปตรวจสอบ และในช่วงเวลำกลำงวันก็ให้     
ทำงงำนป้องกันฯ เข้ำไปตรวจสอบเป็นบำงครั้ง เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
ข้ำงต้น หำกเจออำจจะมีกำรว่ำกล่ำวตักเตือนก่อน 

 
นายถวิล ทิศเชย กำรลักลอบตกใช้เบ็ดตกปลำที่หนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 7  
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             บ้ำนป่ำหัด เห็นมำนำนแล้ว บำงครั้งมำจอดรถยนต์ตลอดทั้งวัน หรืออำจจะเป็น 

คนในพ้ืนที่หมูท่ี่ 4 บ้ำนแม่ลำว 
 
นายสุภาพ ระลาธิ ขอมีมติในกำรดูแลหนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว อย่ำงจริงจัง และ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             ทำงคณะกรรมกำร บ้ำนป่ำหัด ยินดีให้ควำมร่วมมือกับทำงเทศบำลฯ ที่จะออก

ส ำรวจ ดูแลพื้นที่ดังกล่ำว อย่ำงให้มีกำรจับกุมอย่ำงจริงจัง ไม่ต้องเกรงกลัวว่ำเป็น
ญำติของใคร หำกจับกุมได้ก็ต้องมีกำรปรับตำมกติกำ กฎระเบียบที่ตั้งไว้ 

 ขอให้ทำงเทศบำลฯ ดูแลเรื่องดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง ซึ่งเป็นปัญหำมำนำนแล้ว 
 เห็นควรแก้ไขปัญหำเสียที 
 
นายสงัด  อายุยืน  รับไปด ำเนินกำรครับ 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 1) มอบงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในกำรออกตรวจตรำทั้งกลำงวัน 
 และกลำงคืน 
 2) หำกมีกำรเปิดให้มีกำรประมูลตกเบ็ดก็ต้องมีกำรปรึกษำหำรือ 

ในกำรประชุมระดับพ้ืนที่ หรือระดับต ำบลต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(วาระท่ี 1 รับหลักการ) 

นายมงคล บุญรักษา  ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำสำย ได้เสนอญัตติร่ำงเทศบัญญัติ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2562 ต่อสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย  

เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 ทั้งนี้ขอให้คณะผู้บริหำรได้น ำเสนอร่ำงเทศบัญญัติฯ  
ดังกล่ำว ต่อที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำยต่อไป 

 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ส่วนที่ 1 ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
นายก ทต.ท่าสาย  ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
 

ค ำแถลงงบประมำณ  
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
 

บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลท่ำสำย จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำยอีกครั้งหนึ่ง  

ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลท่ำสำยจึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำน
และสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย
กำรด ำเนินกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ดังต่อไปนี้ 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  1. สถานการณ์คลัง 
นายก ทต.ท่าสาย  1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ.2561  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 50,672,165.63 บำท 
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 26,260,904.94 บำท 
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 15,714,591.82 บำท 
1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย 
จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 
1.1.5 รำยกำรที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 12 โครงกำร 
รวม 565,796.54 บำท 

1.2 เงินกูค้งค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561  
(1) รำยรับจริง จ ำนวน 47,810,232.75 บำท ประกอบด้วย 

หมวดภำษีอำกร  จ ำนวน 4,963,280.90 บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบขออนุญำต จ ำนวน 869,427.00 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน 280,556.04 บำท 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.00 บำท 
นายก ทต.ท่าสาย   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 43,951.00 บำท 

หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 
หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 21,407,426.28 บำท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 20,245,591.53 บำท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 1,356,837.77 บำท 
(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 36,950,529.14 บำท ประกอบด้วย 

งบกลำง   จ ำนวน 12,135,613.01 บำท 
งบบุคลำกร  จ ำนวน 13,443,793.83 บำท 
งบด ำเนินงำน  จ ำนวน 7,677,816.17 บำท 
งบลงทุน  จ ำนวน 867,020.00 บำท 
งบรำยจ่ำยอื่น  จ ำนวน 0.00 บำท 
งบเงินอุดหนุน  จ ำนวน 2,826,286.13 บำท 

(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ ำนวน 1,376,137.77 บำท 
(5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 346,500.00 บำท 
(6)รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 0.00 บำท 
 
 

ค ำแถลงงบประมำณ  
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
เทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
 
                                                      แสดงยอด : ประมำณกำรปี 2562 

ก. รายได้จัดเก็บ 
หมวดภำษีอำกร รวม 5,160,000 บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 964,800 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 340,000 บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,000 บำท 

รวมรายได้จัดเก็บ 6,564,800 บาท 
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
หมวดภำษีจัดสรร รวม 26,435,200 บำท 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 26,435,200 บาท 
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 
เงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,000,000 บำท 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 24,000,000 บาท 
รวม 57,000,000 บาท 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  ค ำแถลงงบประมำณ  
นายก ทต.ท่าสาย  ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

เทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
     

    แสดงยอด : ประมำณกำรปี 2562 
รายจ่าย ประมาณการปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ  
*งบกลำง 17,319,525.00 
*งบบุคลำกร 18,850,320.00 
*งบด ำเนินงำน 12,200,855.00 
*งบลงทุน 6,045,500.00 
*งบรำยจ่ำยอื่น 32,000.00 
*งบเงินอุดหนนุ 2,551,800.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 57,000,000.00 
รวม 57,000,000.00 

 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
นายก ทต.ท่าสาย  ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
 
    บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
*แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 19,466,355 
*แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,580,600 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
*แผนงำนกำรศึกษำ 7,896,320 
*แผนงำนสำธำรณสุข 395,000 
*แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 109,500 
*แผนงำนเคหะและชุมชน 8,978,700 
*แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 275,000 
*แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 856,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
*แผนงำนกำรเกษตร 123,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
*แผนงำนงบกลำง 17,319,525 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,000,000 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลท่ำสำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บำท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บ 
หมวดภำษีอำกร รวม 5,160,000 บำท 

-ภำษีโรงเรือนและที่ดิน จ ำนวน 3,400,000 บำท 
-ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน 250,000 บำท 
-ภำษีป้ำย จ ำนวน 1,500,000 บำท 
-อำกรกำรฆ่ำสัตว์ จ ำนวน 10,000 บำท 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 964,800 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 3,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่ 
 จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร  จ ำนวน 7,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพ่ือ 
 กำรโฆษณำ จ ำนวน 1,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 3,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ ำนวน 750,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก จ ำนวน 2,500 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ ำนวน 8,300 บำท 
-ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 100 บำท 
-ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น จ ำนวน 100 บำท 
-ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 16,000 บำท 
-ค่ำปรับอ่ืน ๆ จ ำนวน 7,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ จ ำนวน 100,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ จ ำนวน 4,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตให้ตั้งตลำดเอกชน จ ำนวน 2,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 60,000 บำท 
-ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ จ ำนวน 800 บำท 

    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 340,000 บำท 
     -ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที่ จ ำนวน 30,000 บำท 

-ดอกเบี้ย จ ำนวน 300,000 บำท 
-รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,000 บำท 
-ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 20,000 บำท 
-รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ ำนวน 80,000 บำท 

-รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 90,000 บาท 
-หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 50,000 บาท 
 



 - 9 - 
 

 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายก ทต.ท่าสาย  หมวดภำษีจัดสรร รวม 26,435,200 บำท 
     -ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ ำนวน 600,000 บำท 

-ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 9,000,000 บำท 
-ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.จดัสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 3,500,000 บำท 
-ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 200,000 บำท 
-ภำษสีรรพสำมิต จ ำนวน 6,000,000 บำท 
-ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 70,000 บำท 
-ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 60,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ที่ดิน จ ำนวน 7,000,000 บำท 
-ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล จ ำนวน 1,100 บำท 
-ภำษีจัดสรรอื่นๆ จ ำนวน 4,100 บำท 

- เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
จ านวน 100 บาท 
- เงินเก็บเพ่ิมจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบ ารุงเทศบาล 
จ านวน 4,000 บาท 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,000,000 บำท 
-เงินอุดหนุนทั่วไป  

-ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และ 
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ จ ำนวน 20,094,380 บำท 
-เงินอุดหนุนตำมวัตถุประสงค์ 3,905,620 บำท 

* ซ่ึงรำยละเอียดตำมร่ำงเทศบัญญัติฯ ที่ได้แนบมำพร้อมนี้ 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ด้วยเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้ตรำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขึ้น  โดยอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ 
    กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธกีำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวดที่ 2 ข้อ 9 และข้อ 16  
โดยตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ทั้งสิ้น 57,000,000.- บำท   

ทั้งนี ้เพ่ือให้เทศบำลต ำบลท่ำสำยได้มีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 เป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมควำมจ ำเป็น โดยพิจำรณำกลั่นกรองตำมควำมเหมำะสมแห่งสถำนกำรณ์คลัง 
ของเทศบำลในปัจจุบัน ประกอบกับ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
เทศบำลต ำบลท่ำสำยให้เจริญก้ำวหน้ำนั้น 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล   ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
นายก ทต.ท่าสาย  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ก ำหนดให้กำรพิจำรณำ 

ญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ ต้องพิจำรณำเป็น 3 วำระดังนี้ 
 
     -วำระท่ี 1 ขั้นรับหลักกำร 
     -วำระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

  -วำระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
 

และในส่วนรำยละเอียดประมำณกำรร่ำงเทศบัญญัติฯ ดังกล่ำว  
ขอมอบให้นำยสงัด อำยุยืน  ปลัด ทต.ท่ำสำย เป็นผู้ชี้แจงผ่ำนท่ำน
ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย ไปยังสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ต่อไป 

 เสนอร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562             
 เพ่ือให้สภำเทศบำลต ำบลท่ำสำยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

มีรำยละเอียดแยกเป็นด้ำนจ ำนวน 4 ด้ำน  
และแผนงำน 10 แผนงำน ดังนี้  

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
*แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 19,436,355 
*แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,560,600 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
*แผนงำนกำรศึกษำ 7,896,320 
*แผนงำนสำธำรณสุข 395,000 
*แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 109,500 
*แผนงำนเคหะและชุมชน 9,028,700 
*แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 275,000 
*แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 856,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
*แผนงำนกำรเกษตร 123,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
*แผนงำนงบกลำง 17,319,525 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,000,000 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
แยกเป็น 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 19,436,355 

งำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน 15,288,755 
งำนบริหำรงำนคลัง จ ำนวน 4,147,600 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 1,560,600 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย 
จ ำนวน 1,560,600 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา รวม 7,896,320 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ จ ำนวน 5,458,000 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ จ ำนวน 2,438,320 
แผนงานสาธารณสุข รวม 395,000 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ             
งำนสำธำรณสุขอ่ืน 

จ ำนวน 395,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  รวม 109,500 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ จ ำนวน 109,500 

แผนงานเคหะและชุมชน รวม 9,028,700 
งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ ำนวน 3,872,700 

งำนไฟฟ้ำถนน จ ำนวน 4,504,000 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ ำนวน 652,000 

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

รวม 275,000 

งำนส่งเสริมและสนับสนุน 
ควำมเข้มแข็งชุมชน 

จ ำนวน 275,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

รวม 856,000 

งำนกีฬำและนันทนำกำร  จ ำนวน 263,800 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น จ ำนวน 592,200 

 

 
 
 
 

นายสงัด  อายุยืน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 
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ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร รวม 123,000 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 35,000 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ จ ำนวน 88,000 
 

 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง รวม 17,319,525 
งบกลำง จ ำนวน 17,319,525 

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

        งานบริหารทั่วไป จ านวน 15,288,755 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 8,555,720 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 5,707,400 บำท 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,211,000 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 54,000 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 270,000 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,064,400 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 6,383,035 บาท 
 ค่ำตอบแทน จ ำนวน 285,855 บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ฯ จ านวน 92,255 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 174,000 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 9,600 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 4,399,100 บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ    
1)โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนฯ จ านวน 40,000 บาท 
2)ค่าจ้างเหมาบริการ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 408,000 บาท 
3)ค่าจ้างเหมาบริการ (งานก าจัดขยะมูลฝอย) จ านวน 1,080,000 บาท 
4)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดอืน จ านวน 45,600 บาท 
5)ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 600,000 บาท 
6)ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 15,000 บาท 
7)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 25,000 บาท 

นายสงัด  อายุยืน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 
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8)ค่าระวางบรรทุก จ านวน 100,000 บาท 
9)รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอืน่ของเทศบาล จ านวน 40,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จ านวน 60,000 บาท 
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท 
2)โครงการจัดงานวันเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 
3)โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ 
4)โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่และสมาชิกท้องถิ่น 

จ านวน 
จ านวน 

350,000 
400,000 

บาท 
บาท 

5)โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จ านวน 230,000 บาท 
6)โครงการศูนย์การเรยีนรู้และสาธิตเกษตรอินทรยี์ฯ จ านวน 15,000 บาท 
7)โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จ านวน 25,000 บาท 
8)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ จ านวน 30,000 บาท 
9)โครงการต าบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจฯ จ านวน 72,000 บาท 
10)โครงการเทศบาลสญัจรพบประชาชน จ านวน 3,500 บาท 
11)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส านักงานฯ จ านวน 30,000 บาท 
12)โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงโรงคัดแยกขยะฯ จ านวน 20,000 บาท 
13)โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 30,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 
 ค่ำวัสด ุ จ ำนวน 943,080 บำท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 120,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 35,000 บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 120,000 บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 450,000 บาท 
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 70,000 บาท 
วัสดุสนาม จ านวน 25,000 บาท 
วัสดุส ารวจ จ านวน 10,000 บาท 
วัสดุอื่น จ านวน 23,080 บาท 
 ค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน 725,000 บำท 
ค่าไฟฟ้า จ านวน 450,000 บาท 
ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล จ านวน 40,000 บาท 
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 120,000 บาท 
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 30,000 บาท 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 85,000 บาท 
งบลงทุน จ านวน 198,000 บาท 
 ค่ำครุภณัฑ ์ จ ำนวน 198,000 บำท 
กล้องวงจรปิด จ านวน 55,000 บาท 
เครื่องดูดฝุ่น จ านวน 14,000 บาท 
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน 26,000 บาท 
พัดลมโคจร ชนิดตดิเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว จ านวน 12,000 บาท 
รถเข็น จ านวน 18,000 บาท 
ล าโพง จ านวน 51,000 บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 
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งบรายจ่ายอื่น จ านวน 12,000 บาท 
 รำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 12,000 บำท 
ค่าด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถานบันการศึกษาท่ีเป็น
กลางในการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ 

จ านวน 12,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน จ านวน 170,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ    
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 40,000 บาท 
 เงินอุดหนุนเอกชน    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ 
ตามโครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน 

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 บ้านเขื่อนแก้ว 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  
บ้านหัวดอยสันต ิ

จ านวน 10,000 บาท 

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

จ านวน 10,000 บาท 

 
 

        งานบริหารงานคลัง จ านวน 4,147,600 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 2,989,000 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน 2,989,000 บำท 
เงินเดือนพนักงาน 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 

จ านวน 
จ านวน 

2,516,000 
24,000 

บาท 
บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 359,000 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 1,147,600 บาท 
 ค่ำตอบแทน จ ำนวน 324,000 บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ฯ จ านวน 50,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 204,000 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 60,000 บาท 
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 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 663,600 บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ    
1)ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 408,000 บาท 
2)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดอืน จ านวน 45,600 บาท 
3)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 10,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 
โครงการส ารวจและจดัท าทะเบยีนทรัพย์สินฯ  จ านวน 70,000 บาท 
โครงการอบรมด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 16,000 บาท 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดท าฏีกาฯ จ านวน 14,000 บาท 
 ค่ำวัสด ุ จ ำนวน 160,000 บำท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 80,000 บาท 
งบลงทุน จ านวน 11,000 บาท 
 ค่ำครุภณัฑ ์ จ ำนวน 11,000 บำท 
ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 

 
 

     งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน 1,560,600 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 759,600 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน 759,600 บำท 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 279,600 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 432,000 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 777,000 บาท 
 ค่ำตอบแทน จ ำนวน 115,000 บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ฯ จ านวน 105,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
 ค่าใช้สอย จ านวน 607,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ    
1)ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 388,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 45,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 100,000 บาท 
โครงการจดักิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยฯ (ปีใหม่) จ านวน 7,000 บาท 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย จ านวน 26,000 บาท 
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยฯ (สงกรานต์) จ านวน 7,000 บาท 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน อปพร. จ านวน 14,000 บาท 
 ค่ำวัสด ุ จ ำนวน 55,000 บำท 
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 25,000 บาท 
งบลงทุน จ านวน 25,000 บาท 
 ค่าครุภณัฑ ์ จ านวน 25,000 บาท 
สายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 25,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 19,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 19,000 บาท 
โรงเรียนบ้านหัวดอย จ านวน 19,000 บาท 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 5,458,000 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 2,932,000 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน 2,932,000 บำท 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,990,000 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 792,000 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 546,000 บาท 
 ค่ำตอบแทน จ ำนวน 93,000 บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ฯ จ านวน 50,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 33,000 บาท 
 ค่าใช้สอย จ านวน 298,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ    
1)ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 126,000 บาท 
2)ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 30,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 
โครงการเพิม่พูนประสิทธิภาพและทักษะการสอนฯ จ านวน 27,000 บาท 
โครงการศูนย์การเรียนรูแ้ละบริการชุมชนต าบลท่าสาย จ านวน 15,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
 ค่ำวัสด ุ จ ำนวน 155,000 บำท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 20,000 บาท 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 
งบลงทุน จ านวน 1,980,000 บาท 
 ค่ำครุภณัฑ ์ จ ำนวน 1,980,000 บำท 
รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน จ านวน 1,980,000 บาท 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ านวน 2,438,320 บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 1,360,320 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 661,010 บำท 
โครงการป้องกันและระงับอัคคภีัยฯ จ านวน 1,500 บาท 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก กล้าคดิ ฯ จ านวน 30,000 บาท 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 594,310 บาท 
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย จ านวน 5,000 บาท 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ในชุมชนฯ จ านวน 1,000 บาท 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์เด็กฯ จ านวน 5,000 บาท 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรียน จ านวน 1,000 บาท 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรูสู้่อาชีพ จ านวน 1,200 บาท 
โครงการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ านวน 3,000 บาท 
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จ านวน 8,000 บาท 
โครงการจดัท า ปรับปรุงหลักสตูรแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ฯ 

จ านวน 11,000 บาท 
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 ค่ำวัสด ุ จ ำนวน 699,310 บำท 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) จ านวน 659,310 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,078,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 1,078,000 บำท 
อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่าสายและ จ านวน 1,048,000 บาท 
โรงเรียนบ้านหัวดอย (รวม 2 แห่ง)    
โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จ านวน  30,000 บาท 

 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จ านวน 395,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 390,000 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 340,000 บำท 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 260,000 บาท 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคฯ จ านวน 80,000 บาท 
 ค่ำวัสด ุ จ ำนวน 50,000 บำท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 20,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 5,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเชียงราย จ านวน 5,000 บาท 

 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จ านวน 109,500 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 89,500 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 89,500 บำท 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 15,000 บาท 
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุฯ จ านวน 50,000 บาท 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน 15,000 บาท 
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูด้้อยฯ จ านวน 9,500 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 20,000 บาท 
 รำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 20,000 บำท 
รายจ่ายอื่น เงินช่วยเหลือประชาชนตามอ านานหน้าท่ี 
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคณุภาพชีวิตฯ 

 
จ านวน 

 
20,000 

 
บาท 
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งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ านวน 3,872,700 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 2,962,000 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน 2,962,000 บำท 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,864,000 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 918,000 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 833,200 บาท 
 ค่ำตอบแทน จ ำนวน 157,600 บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ฯ จ านวน 50,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 13,600 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 280,600 บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ    
-ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ จ านวน 80,000 บาท 
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน จ านวน 45,600 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ จ านวน 15,000 บาท 
-ค่าจ้างงานส ารวจออกแบบ จ านวน 40,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 
โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาฯ จ านวน 50,000 บาท 
 ค่ำวัสด ุ จ ำนวน 345,000 บำท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 200,000 บาท 
วัดสุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 25,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 40,000 บาท 
 ค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน 100,000 บำท 
ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 
งบลงทุน จ านวน 27,500 บาท 
 ค่ำครุภณัฑ ์ จ ำนวน 27,500 บำท 
ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 5,500 บาท 
คอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 

 
งานไฟฟ้าถนน จ านวน 4,504,000 บาท 

งบลงทุน จ านวน 3,804,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3,804,000 บาท 
 ค่ำชดเชยผลอำสิน    
รายจ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกับท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง (ค่าK) จ านวน 30,000 บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 2 จ านวน 350,000 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 จ านวน 350,000 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่4 จ านวน 137,000 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่5 จ านวน 90,000 บาท 

นายสงัด  อายุยืน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย 



 - 19 - 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่7 จ านวน 350,000 บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 จ านวน 350,000 บาท 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 จ านวน 250,000 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 จ านวน 350,000 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 จ านวน 350,000 บาท 
โครงการท าฝาปิดร่องระบายน้ าเหล็ก หมู่ที่ 4 จ านวน 97,000 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 จ านวน 350,000 บาท 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 จ านวน 261,000 บาท 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 จ านวน 116,,000 บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลฯ จ านวน 384,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 700,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 700,000 บำท 
การประปาส่วนภมูิภาค (ส าหรับหมู่ที่ 10) จ านวน 350,000 บาท 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (ส าหรับหมูท่ี่ 6) จ านวน 350,000 บาท 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล จ านวน 652,000 บาท 

งบบุคลากร จ านวน 652,000 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน 652,000 บำท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 568,000 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 275,000 บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 120,000 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 120,000 บำท 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนตามแนวปรัชญาฯ จ านวน 28,500 บาท 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลท่าสาย จ านวน 15,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาฯ จ านวน 35,500 บาท 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ จ านวน 16,000 บาท 
โครงการตลาดนัดประชารัฐ จ านวน 20,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 155,000 บาท 
 เงินอุดหนุนเอกชน จ ำนวน 155,000 บำท 
คณะกรรมการ กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 – 13 
 (หมู่ละ 10,000 และ 15,000) 

จ านวน 155,000 บาท 

 
งานกีฬาและนันทนาการ จ านวน 263,800 บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 185,000 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 165,000 บำท 
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าสาย จ านวน 15,000 บาท 
โครงการกีฬาสีสมัพันธ์ต าบลท่าสาย จ านวน 150,000 บาท 
 ค่ำวัสด ุ จ ำนวน 20,000 บำท 
วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 
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งบเงินอุดหนุน จ านวน 78,800 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 78,800 บำท 
-ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย ในการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์) 

จ านวน 50,000 บาท 

-โรงเรียนบ้านหัวดอย โครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาฯ 

จ านวน 28,800 บาท 

 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 592,200 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 246,200 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 246,200 บำท 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จ านวน 38,500 บาท 
-โครงการจดักิจกรรม 12 สิงหา 
-โครงการวันปิยมหาราช 
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

   

โครงการลานวัฒนธรรมต าบลท่าสาย จ านวน 40,000 บาท 
โครงการน้อมร าลึกรัชกาลที่ 9 จ านวน 13,000 บาท 
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 15,000 บาท 
โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ จ านวน 1,500 บาท 
โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาฯ จ านวน 50,000 บาท 
โครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียน จ านวน 30,000 บาท 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน 35,000 บาท 
โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาไทย จ านวน 1,000 บาท 
โครงการหนูน้อยนักธรรม จ านวน 6,000 บาท 
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 จ านวน 15,000 บาท 
โครงการอุ้ยสอนหลาน จ านวน 1,200 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 346,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 36,000 บำท 
ทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 36,000 บาท 
 เงินอุดหนุนเอกชน จ ำนวน 310,000 บำท 
สภาวัฒนธรรมต าบลท่าสาย จ านวน 10,000 บาท 
วัดและคริสต์จักรในพื้นที่จ านวน 10 แห่ง จ านวน 100,000 บาท 
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1-13 
(หมู่บ้านละ 15,000 บาท  
ยกเว้นหมู่ที่ 4 =20,000 บาท) 

จ านวน 200,000 บาท 

 
 
 

งานส่งเสริมการเกษตร จ านวน 35,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 35,000 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 35,000 บำท 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรต าบลท่าสาย จ านวน 30,000 บาท 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงฯ จ านวน 5,000 บาท 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ จ านวน 88,000 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 88,000 บาท 
 ค่ำใช้สอย จ ำนวน 88,000 บำท 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ านวน 20,000 บาท 
โครงการป้องกันไฟป่าต าบลท่าสาย จ านวน 25,000 บาท 
โครงการสร้างความชุ่มชื้นคืนผืนปา่ จ านวน 30,000 บาท 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 10,000 บาท 
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 3,000 บาท 

 
 

งบกลาง จ านวน 17,319,525 บาท 
งบกลาง จ านวน 17,319,525 บาท 
 งบกลาง จ านวน 17,319,525 บาท 
เงินสมทบประกันสังคม จ านวน 200,000 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  จ านวน 12,444,000 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ   จ านวน 2,880,000 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  จ านวน 432,000 บาท 
เงินส ารองจ่าย  จ านวน 400,000 บาท 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน    
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จ านวน 200,000 บาท 
-เงินบ ารุงสันติบาลเทศบาลฯ จ านวน 54,845 บาท 
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 20,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบท.) จ านวน 660,000 บาท 
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  
 

จ านวน 28,680 บาท 

 

 ซึ่งรำยละเอียดกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ได้แนบในหนังสือเชิญประชุมและ
ระเบียบวำระกำรประชุมให้ทุก ๆ ท่ำนแล้ว (ดังแนบมำนี้) 

 
 
นายมงคล บุญรักษา เวลา 12.00 น. 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สั่งพักการประชุม  

…….- พักรับประทานอาหารกลางวัน-........ 
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เริ่มประชุมใหม่  เวลา 13.00 น. 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล ดังนั้น จึงขอเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
นายก ทต.ท่าสาย พ.ศ.2562  เพ่ือให้สมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย พิจำรณำตำมล ำดับประเภท 

โครงกำร/กิจกรรม ซึ่งรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมได้จัดส่งให้ท่ำนเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น จึงให้ท่ำนได้พิจำรณำตำมล ำดับต่อไป 

 
นายมงคล บุญรักษา  ที่ประชุมมีผู้ซักถำมและอภิปรำยหรือไม ่
ประธานสภา ทต.ท่าสาย 

 
นายแสงจันทร์  ชัยสวัสดิ์ ขอสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง ท ำให้เงินอุดหนุนวัดป่ำเขื่อนแก้ว 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2             ไม่ได้ตั้งจ่ำยไว้ในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ.2562 ครับ 
 
 

นางสาวธนภร อินตาธิ ทำงคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ไม่ได้ส่งเอกสำร/โครงกำรขอรับกำรสนับสนุน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ งบประมำณเพ่ือขอเข้ำแผนพัฒนำท้องถิ่น และขอรับงบประมำณประจ ำปี 
 จึงต้องให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนท ำเอกสำร/โครงกำรขอรับกำรสนับสนุน 
 เพ่ือขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก่อน  

จึงจะต้องจ่ำยรำยจ่ำยดังกล่ำวได้ 
 
 

นายเจริญชัย เครือค า โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้ำนเวียงกลำง ตำมแบบสรุปผล 
รองนายก ทต.ท่าสาย กำรประมำณกำรก่อสร้ำง เป็นถนนขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หำกหมู่บ้ำน 

ต้องกำรถนนที่กว้ำงเป็น 6-8 เมตร จะได้หรือไม่ ขอสอบถำม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ว่ำใช่หลักเกณฑ์ใดในกำรออกแบบดังกล่ำว 
 
 

นายสมพล  จันกุล ขอสอบถำมทำงกองช่ำง เกี่ยวกับกำรออกแบบถนนต่ำง ๆ ตำมที่ท่ำน 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             รองเจริญชัย เครือค ำ ได้สอบถำม ในกำรออกแบบกว้ำงขนำด  

2.5 เมตร 3 เมตร 3.5 เมตร 4 เมตร ใช้หลักเกณฑ์ วิธีกำรค ำนวณ  
หรือระเบียบไหนในกำรคิด ค ำนวณแบบแปลน 
ต่ำง ๆ  ออกมำครับ 
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นายชัยทัต เรือนแก้ว  ตำมท่ีนำยช่ำงโยธำ ได้มีกำรออกแบบแปลน ประเภทงำนทำง ได้ออกตำม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  แบบมำตรฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถนนที่ออกแบบ 

มำจะมีขนำดไม่เท่ำกัน เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่ บ้ำงพ้ืนที่เป็นเขตในชุมชน  
ถนนเดิมแคบ กำรออกแบบมำก็อยู่ประมำณ 3 เมตร 3.5 เมตร ถึง 4 เมตร 
แต่หำกเป็นถนนในเขตนอกเขตชุมชน ถนนเดิมกว้ำง ก็สำมำรถอกแบบมำก็
อยู่ที่ ประมำณ 4 เมตร 6 เมตร ซึ่งถนนที่ออกแบบมำนั้น ต้องขึ้นอยู่กับ
สภำพพ้ืนที่ของถนนเดิม หำกมีกำรก่อสร้ำงถนนที่กว้ำงไป อำจจะส่งผลต่อท ำ
รำงระบำยน้ ำ เพรำะหำกหมู่บ้ำนต้องกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำอีกทั้งสองข้ำง 
ก็ต้องมีกำรค ำนวณให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ที่จะด ำเนินกำร เช่น 
ถนนแคบกำรก่อสร้ำงถนนและรำงระบำยน้ ำก็ต้องแคบตำม หำกถนนกว้ำง
กำรก่อสร้ำงถนนและรำงระบำยน้ ำก็สำมำรถท ำให้ใหญ่หรือเพ่ิมขนำดขึ้น 
เช่น 0.30 เมตร 0.40 เมตร 0.50 เมตร เพ่ือรองรับกำรสัญจรของประชำชน
ที่สะดวก และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรไหลของน้ ำด้วย สรุปแล้วประเด็นส ำคัญ
ในกำรก ำหนดแบบแปลนในเรื่องของขนำดควำมกว้ำง ควำมลึกต่ำง ๆ ทุก
อย่ำงล้วนขึ้นอยู่กับสภำพพ้ืนที่ที่จะด ำเนินกำรจริงครับ 

 
 

นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว งบประมำณส ำหรับที่เจ้ำหน้ำที่ อปพร. จะด ำเนินกำรไปรำชกำรหรือ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2             กำรเข้ำอบรมต่ำง ๆ ทำงเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้ตั้งงบประมำณไว้หรือไม่ 
 
นายสงัด  อายุยืน  ได้ตั้งงบประมำณไว้ครับ ที่หน้ำ 40/108 ประเภท ค่ำใช้จ่ำย  
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย รำยจ่ำยที่เก่ียวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน 45,000 บำท 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ 
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก  
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ของผู้บริหำร  
พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ที่สังกัด  
ทต.ท่ำสำย เช่น ศูนย์ อปพร.ต.ท่ำสำย  ศูนย ์ศพส.ต.ท่ำสำย และ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
และโครงกำรที่ 2 คือ โครงกำรฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนต ำบลท่ำสำย  
กิจกรรมอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ในปี 2562  
จ ำนวน 100,000 บำท ซึ่งจะมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ  
พร้อมกำรไปศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ด้วยในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
นายมงคล บุญรักษา  สอบถำมสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย มีท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือซักถำม 
ประธานสภา ทต.  ในรำยละเอียดแห่งงบประมำณตำมโครงกำร/กิจกรรม ของร่ำงเทศบัญญัติฯ 
    ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 อีกหรือไม ่
 
 

ที่ประชุมฯ   - ไม่มี - 
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นายมงคล บุญรักษา ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

 

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

- การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่น   
คณะกรรมการสามัญ ชุดคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายมงคล บุญรักษา -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดวยขอบังคับกำรประชุมสภำทองถิ่น พ.ศ.2547 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมกำรสภำทองถิ่น 

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

สำมคน แตไมเกินเจ็ดคน  
             (2) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบดวยสมำชิกสภำทองถิ่น หรือบุคคลที่ไม

ไดเปนสมำชิกสภำทองถิ่น มีจ ำนวนไมนอยกวำสำมคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 คณะกรรมกำรสภำทองถิ่น มีหนำที่กระท 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  
หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมำชิกสภำทองถิ่นเปนคณะกรรมกำรสภำทองถิ่นชุดตำง ๆ 
ตำมควำมจ ำเปนแกกิจกำรในหนำที่ของสภำทองถิ่น ดังนี้  

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

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

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

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ขอเสนอคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ประเภท คณะกรรมกำรสำมัญ ในชุด 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 คณะกรรมกำรแปรญัตติรำงขอบัญญัติ จ ำนวน 3 ท่ำน 
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นายมงคล บุญรักษา  มีสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ท่ำนใดเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภา ทต. หำกไม่มีสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ผู้ใดเสนอ จึงขอมติให้ควำมเห็นชอบ

คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ จ ำนวน 3 ท่ำน 
 

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

นายมงคล บุญรักษา ให้สมำชิกสภำฯ เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวน 3 คน  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย โดยให้เสนอชื่อทีละคน และขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 คน 
 เชิญที่ประชุมเสนอ (คนที่ 1) 
 

นายน า  สมบัติ     เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนที่ 1) คือ นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี สท.เขต 1 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1                   ผู้รับรอง 1. นำยสุภำพ  ระลำธิ  สท.เขต 1 
      2. นำยอินจันทร์  เครื่องแก้ว   สท.เขต 2 
 

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

นายมงคล บุญรักษา ให้สมำชิกสภำฯ เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนที่ 2) 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย และขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 คน 
 

นางส าลี  เทศสิงห์ เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนที่ 2) คือ นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์ สท.เขต 2 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2       ผู้รับรอง 1. นำยน ำ  สมบัติ  สท.เขต 1 
   2. นำยแสงจันทร์  ชัยสวัสดิ์ สท.เขต 2 
  

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

นายมงคล บุญรักษา ให้สมำชิกสภำฯ เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนที่ 3) 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย และขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 คน 
 

นายถวิล ทิศเชย   เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ (คนที่ 3) คือ นางส าลี  เทศสิงห์    สท.เขต 2 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1                   ผู้รับรอง 1. นำยสมพล  จันกุลี       สท.เขต 1 
      2. นำยธเนศธรรม  ไคร้ศรี   
 

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

นายมงคล บุญรักษา ที่ประชุมมีผู้ใดประสงค์จะเสนอชื่ออีกหรือไม ่
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  
 

ที่ประชุม   - ไม่มี -  
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นายมงคล บุญรักษา ผลกำรเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 คน คือ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย คนที่ 1  :  นำยธเนศธรรม  ไคร้ศรี        สท.เขต 1 

คนที่ 2  :  นำงสมฤดี  แสงศรีจันทร์ สท.เขต 2 
คนที่ 3  :  นำงส ำลี  เทศสิงห์       สท.เขต 2 

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง           

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

และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดวยขอบังคับกำรประชุมสภำทองถิ่น  
  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 109 กำรนัดประชุม 
  และเปิดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้ำที่ของ 
  เลขำนุกำรสภำท้องถิ่น   
 
  - การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
 

นายมงคล บุญรักษา  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดวยขอบังคับกำรประชุมสภำทองถิ่น พ.ศ.2547 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ขอ 45 ญัตติรำงขอบัญญัติที่ประชุมสภำทองถิน่ตองพิจำรณำเปนสำมวำระ  
  แตที่ประชุมสภำทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได 

ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผบูริหำรทองถิ่นหรือสมำชิกสภำทองถิ่น
จ ำนวนไมนอยกวำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได
เมื่อที่ประชุมสภำทองถิน่อนุมัติ      

 

  ใหพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแลว กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้น 
  ใหที่ประชุมสภำทองถิ่นเปนกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ  

โดยใหประธำนที่ประชุมเปนประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  
               ญัตติรำงขอบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไมได และ 

ในกำรพิจำรณำวำระที่สอง ใหก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไวไมนอยกวำ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภำทองถิ่นมีมติรับหลักกำรแหงรำงขอบัญญัติงบประมำณนั้น 
ขอ 49 ญัตติรำงขอบัญญัติที่สภำทองถิ่นลงมติรับหลักกำรแลว ถำจะตองสงให  
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ใหประธำนสภำทองถิ่นสงรำงขอบัญญัตินั้น
ไปใหคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำทองถิ่น
จะตองก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติตอคณะกรรมกำรแปรญัตติดวย  

   

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

 ยื่นเสนอค ำแปรญัตติ  ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง  
ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 สิงหำคม 2561 ณ ส ำนักงำนกิจกำรสภำ ทต.ท่ำสำย ดังนี้ 

1) วันที่ 21 สิงหำคม 2561 เวลำ 08.00 – 16.30 น. 
2) วันที่ 22 สิงหำคม 2561 เวลำ 08.00 – 16.30 น. 
3) วันที่ 23 สิงหำคม 2561 เวลำ 08.00 – 16.00 น. 

เพ่ือให้ที่ประชุมพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ของเทศบำลต ำบลท่ำสำย ในวำระท่ี 2,3 ต่อไป 
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ที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
    ตามที่ประชุมฯ  เสนอหารือมา  
 
นายสงัด  อายุยืน  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ขออนุญำตแจ้งก ำหนด 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย นัดประชุมและกำรเปิดประชุมครั้งแรกเพ่ือเลือกประธำนคณะกรรมกำร 

แปรญัตติและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ  
ก ำหนดเป็น วันอำทิตย์ที่ 19  สิงหำคม 2561 
เวลำ 09.00 น. ณ ห้องกิจกำรสภำฯ ทต.ท่ำสำย 

 
คณะกรรมการ  รับทราบ (คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน) 
แปรญัตติ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางสาวชวนชม สุขนิตย์ 1.ขอสอบถำมเรื่องระบบประปำภำยในหมู่บ้ำน ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้ำนหัวดอย       
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย ซึ่งทำงเทศบำลต ำบลท่ำสำยได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องน้ ำที่สูบไม่ขึ้น 

โดยได้ด ำเนินกำรไปถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะ 
  2.เรื่องโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของหมู่ที่ 6 บ้ำนหัวดอย ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2561 ได้ด ำเนินกำรไปถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะ หรือติดปัญหำขั้นตอนไหน 
 

นายชัยทตั เรือนแก้ว  - เรื่องโครงกำรก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดกลำง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  แบบหอถังเหล็กเก็บน้ ำฯ หมู่ที่ 6 บ้ำนหัวดอย งบประมำณจำก  

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวน 801,900 บำท 
  ซึ่งในช่วงก่อนมีปัญหำคือระบบประปำไม่สำมำรถสูบน้ ำขึ้นมำได้ ซึ่งก่อน 

กำรส่งมอบงำน และกำรวัดระดับน้ ำในกำรกำรส่งมอบงำน ก็ได้ระดับน้ ำที่
เป็นไปตำมมำตรฐำนหรือเกณฑ์ปริมำณน้ ำที่ก ำหนดอย่ำงถูกต้อง แต่พอใช้ไป
แล้วไม่ก่ีเดือน ก็ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรประปำของหมู่บ้ำน ไม่สำมำรถ
สูบน้ ำได้ จึงเป็นปัญหำที่ต้องมีกำรพูดคุยกัน ซึ่งขั้นตอนได้มีกำรประชุมนัด
หมำยกันในวันอำทิตย์ที่ 19 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไปใน 
กำรประชุมพูดคุยและปรึกษำหำรือตลอดจนเป็นกำรวำงแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวต่อไป 
- เรื่องของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน หมู่ที่ 6 บ้ำนหัวดอย งบประมำณ 350,000 
บำท ได้แก่ กำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ซอย 1 ต้องตรวจสอบก่อนว่ำพ้ืนที่
ดังกล่ำวเป็นถนนสำธำรณประโยชน์หรือไม่อย่ำงไร และซอย 2/1 เป็นกำร
ก่อสร้ำงถนน คสล. และรำงระบำยน้ ำ โดยเส้นทำงดังกล่ำวก็ต้องตรวจสอบ
ก่อนว่ำมีกำร 
รุกล้ ำล ำเหมืองหรือร่องระบำยน้ ำเดิมหรือไม่ จึงต้องให้นำยช่ำงโยธำเข้ำไป
ตรวจสอบและรอตรวจสอบก่อนแล้วจะน ำเรียนแจ้งให้ทรำบต่อไป 
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นายสงัด  อายุยืน  โครงกำรก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดกลำง 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย แบบหอถังเหล็กเก็บน้ ำฯ หมู่ที่ 6 บ้ำนหัวดอย เป็นเรื่องที่ส ำคัญ ซึ่งจริงแล้ว 

กำรก่อสร้ำงระบบประปำดังกล่ำว เพื่อใช้น้ ำในกำรอุปโภคบริโภคของหมู่บ้ำน 
บริเวณพ้ืนที่ซอย 5 บ้ำนหัวดอย ซึ่งจำกปัญหำที่ทำงคณะกรรมกำรประปำ
หมู่บ้ำนได้แจ้งมำยังเทศบำลต ำบลท่ำสำย ว่ำไม่สำมำรถสูบน้ ำขึ้นมำใช้ใน 
กำรอุปโภคบริโภคได้ โดยได้มีกำรก ำหนดนัดประชุมเพ่ือจะปรึกษำหำรือ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวในวันอำทิตย์ที่ 19 สิงหำคม 2561 และ
จะต้องมีกำรก ำหนดขอบข่ำยที่ชัดเจนในกำรใช้น้ ำ ให้ใช้น้ ำเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภคอย่ำงเดียวก่อน ห้ำมน ำไปใช้ในพ้ืนที่เกษตร สวนครัว แล้วต้องมีกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมน้ ำประปำที่ถูกต้องตำมท่ีใช้จริง หำกต้องเก็บหน่วยละ  
7 บำท ก็ต้องมีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมที่เป็นเกณฑ์มำตรฐำนของหมู่บ้ำนใน
รำคำหน่วยละ 7 บำท มีค่ำตอบแทนส ำหรับบุคคลที่เก็บค่ำธรรมเนียม
อย่ำงไร ผู้ที่ท ำระบบบัญชีประปำหมู่บ้ำนอย่ำงไร ก็ต้องพูดคุย ปรึกษำหำรือ
กันให้ถูกต้อง ชัดเจนจึงจะแก้ไขปัญหำเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรน้ ำประปำ
ภำยในหมู่บ้ำนได้  

 
นายสงัด  อายุยืน  ถ้ำมีกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำบ่อน้ ำท่ีเจำะไม่มีน้ ำ ก็จะต้องด ำเนินกำรแก้ไข 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย ปัญหำดังกล่ำวใหม่ เช่น ใช้เงินสะสมในกำรขุดเจำะบ่อใหม่ หรือขอควำม

อนุเครำะห์ไปยัง อบจ.เชียงรำย ในกำรขุดเจำะบ่อบำดำลใหม่ ซึ่งหำกผ่ำนฤดู
ฝนไปในช่วงของเดือน พฤศจิกำยน – มกรำคม น้ ำก็อำจจะไม่มีหรือมีน้อย 
ซึ่งต้องขอทดสอบน้ ำใต้ดินใหม่ อำจจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรเจำะ 
บ่อน้ ำ (ดิบ) 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล เรื่องกำรขำดน้ ำของระบบประปำหมู่ที่ 6 ซอย 5 ทำงเทศบำลฯ ได้ท ำหนังสือ  
นายก ทต.ท่าสาย ขอเจำะบ่อบำดำลใหม่ ไปที่ส ำนักทรัพยำกรน้ ำบำดำล จังหวัดล ำปำง 
 เพ่ือเจำะบ่อน้ ำใหม่ หรืออีกแนวทำงหนึ่งในกำรน ำน้ ำจำกแหล่งน้ ำอ่ืนมำใช้

ประโยชน์ร่วมกัน เช่น กำรขุดลอกล ำห้วยอีเก้ง เพื่อให้มีปริมำณน้ ำเพ่ิมข้ึน 
สำมำรถต่อน ำไปใช้ในกำรอุปโภคบริโภคต่อไป 

 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  -ในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยบง เขตอโศก มีจ ำนวนครัวเรือนที่เทศบำลฯ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1  ยังไม่ได้มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมขยะมูลฝอย ขอให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ได้ประสำนฝ่ำยปกครองท้องที่เพ่ือด ำเนินกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
ซึ่งถือเป็นกำรเพ่ิมรำยได้ให้กับ อปท. 

  -เห็นควรให้มีกำรตั้งด่ำนตรวจในพื้นที่ต ำบลท่ำสำย เพ่ือจะได้เป็นกำร 
ป้องปรำมผู้ที่กระท ำผิด รถท่ีผิดกฎหมำย รถขนดินวิ่งเร็วเกินกฎหมำย 
ก ำหนด รถขนดินท ำดินตกไม่คุมผ้ำใบ หรือกำรตรวจจับด้ำนกฎหมำย 
จรำจรต่ำง ๆ ถือเป็นช่องทำงหรือที่จะเป็นกำรพัฒนำรำยได้ให้กับ 
ต ำบลท่ำสำย 
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นายมงคล บุญรักษา  เห็นด้วยครับ ในกำรตั้งด่ำนตรวจจับด้ำนกฎหมำยจรำจรต่ำง ๆ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย   
 
นายน า  สมบัติ  หำกมีกำรทรำบล่วงหน้ำว่ำจะมีกำรตั้งด่ำนในพ้ืนที่ต ำบลท่ำสำย อำจจะมี 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1  กำรประสำนล่วงหน้ำ เพ่ือจะได้ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นที่ทรำบ 
  และจะได้ไม่ออกไปยังด่ำนตรวจของต ำรวจ 
 
นางส าลี  เทศสิงห์  -เรื่องกำรเจำะน้ ำบำดำล ในวัดป่ำหัวดอย หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยฮ้อม 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2  ท่ำนเจ้ำอำวำส จะด ำเนินกำรต่อระบบประปำภูมิภำคเข้ำมำแทน 
  -ถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยฮ้อม (ถนนเส้นหน้ำวัดป่ำหัวดอย)  

มำยังหมู่ที่ 11 บ้ำนเวียงคุ้ม (ซอย 1) เชื่อมออกถนนเชียงรำย-เทิง  
ขอควำมอนุเครำะห์ทำงเทศบำลฯ ในกำรเสริมไหล่ทำงถนนเส้นดังกล่ำว 
เพรำะมีปัญหำกำรสัญจรของรถในกำรวิ่งสวนทำงกัน 

 

นายถวิล  ทิศเชย  -กำรขยำยเขตประปำภูมิภำคเพ่ิม โดยกำรอุดหนุนกำรประปำส่วนภูมิภำค 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1  จังหวัดเชียงรำย งบประมำณ 200,000 บำท ได้ด ำเนินกำรถึงข้ันตอนไหน 

และกำรจัดท ำระบบประปำหอสูง หมู่ที่ 7 บ้ำนป่ำหัด จำกส ำนักทรัพยำกรน้ ำ 
ภำค 1 ล ำปำง ตอนนี้ได้ด ำเนินกำรถึงขั้นตอนไหน 

 

นายสุภาพ ระลาธิ  จำกเดิมเงินโครงสร้ำงพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้ำนป่ำหัด ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1 ในกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  เพ่ือพัฒนำระบบไฟฟ้ำเป็นระบบไฟฟ้ำ

สำมเฟส เพื่อรองรับระบบประปำฯ ของส ำนักทรัพยำกรน้ ำภำค 1 ล ำปำง   
ซึ่งได้พัฒนำระบบไฟฟ้ำเป็นระบบไฟฟ้ำแบบสำมเฟสแล้ว แต่ปัจจุบันพบว่ำ
ปัญหำที่เกิดขึ้นคือ ไฟฟ้ำตก (ติด ๆ ดับ ๆ) หรือไม่สว่ำง ของให้ทำงเทศบำลฯ 
ได้ประสำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหำไฟฟ้ำตกดังกล่ำวต่อไป 

 

นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้ำนหัวดอยสันติได้ด ำเนินกำรไปถึง 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2  ขั้นตอนใดแล้ว 
 

นายแสงจันทร์  ชัยสวัสดิ์  ขอควำมอนุเครำะห์ทำงเทศบำลฯ ได้เข้ำไปส ำรวจเส้นทำงหมู่ที่ 9  
สมาชิกสภา ทต.เขต 2 บ้ำนเขื่อนแก้ว เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยบง ปัจจุบันฝนตกถนนเป็นดินลูกรัง 

เป็นร่องลึก กำรสัญจรของประชำชนในกำรไปสวน ไร่ นำ ค่อนข้ำงล ำบำก  
ให้ทำงเทศบำลฯ ได้เข้ำไปตรวจสอบด้วย 

 

นายมงคล บุญรักษา ขอควำมอนุเครำะห์สมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ท่ำนใดที่ได้ไม่ได้น ำรูปถ่ำย       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ขนำด 2 นิ้ว (ชุดปกติขำว) ให้กับเจ้ำที่ในส่วนส ำนักปลัด เพ่ือจัดท ำบอร์ด 

หรือท ำเนียบกิจกำรสภำ ทต.ท่ำสำยต่อไป 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล - เรื่องกำรเจำะบ่อบำดำล วัดป่ำหัวดอย หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยฮ้อม ทำงเจ้ำอำวำส  
นายก ทต.ท่าสาย ได้โทรศัพท์ประสำนผมเม่ือตอนเช้ำแล้ว ว่ำจะไม่เจำะบ่อบำดำลแล้ว จะต่อ

ระบบประปำภูมิภำค เข้ำไปใช้ภำยในวัดป่ำหัวดอยแทน 
 - ซอย 1 บ้ำนเวียงคุ้ม หมู่ที่ 11 เชื่อมไปยังหมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยฮ้อม เส้นทำง

ผ่ำนไปยังวัดป่ำหัวดอย กำรสัญจรเวลำรถยนต์วิ่งสวนทำงค่อนข้ำงล ำบำก 
เพรำะถนนเดิมไม่มีไหล่ทำง ซึ่งทำงนำยก ท่ำนปลัด และผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
จะได้ปรึกษำหำรือแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวต่อไป 
- ปัญหำไฟฟ้ำตกในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 7 บ้ำนป่ำหัด มอบทำงงำนไฟฟ้ำ กองช่ำง 
ได้ประสำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวต่อไป 
- ถนน คสล. หมู่ที่ 12 มอบทำงกองช่ำง ได้ประสำนงำนพัสดุในกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบต่อไป 
- เรื่องระบบประปำหมู่บ้ำน ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้ำนหัวดอย จะมีกำรประชุม 
เพ่ือหำรือแนวทำงในกำรแก้ไขต่อไปในวันที่ 19 สิงหำคม 2561 
- เรื่องกำรตั้งด่ำนในพื้นที่ต ำบลท่ำสำย จะน ำเรียนแจ้งเข้ำท่ีประชุมในระดับ 
ต ำบลต่อไป 
- เรื่องของกำรลักลอบตกเบ็ดในพ้ืนที่หนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว จะน ำเรียน 
แจ้งเข้ำท่ีประชุมในระดับต ำบลต่อไป 
- เรื่องท่ีดินของเทศบำลต ำบลท่ำสำย เพ่ือเป็นที่ดิน นสล. ประชำชนใช้ร่วมกัน  
ขอมอบทำงกองช่ำงได้ไปประสำนที่ดินจังหวัดเชียงรำย เพ่ือจะได้น ำเรื่อง 
ที่ดินมำประกอบเพื่อขอด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนหลังใหม่ต่อไป 

 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  ทำงเทศบำลฯ จะด ำเนินกำรลงหินคลุกวันไหนครับ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1  
 

นายชัยทัต เรือนแก้ว  ภำยในสัปดำห์นี้ครับ เมื่อวำนฝนก็ตกครับ ซึ่งในวันนี้ช่วงบ่ำยหำกไม่มีฝนตก 
ผู้อ านวยการกองช่าง ก็สำมำรถเริ่มลงหินคลุกได้ หำกจะด ำเนินกำรเส้นทำงไหน ทำงกองช่ำง

จะแจ้งให้ท่ำนสมำชิก ทต.ท่ำสำย ทรำบต่อไป 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล -เรื่องรถเกรดเดอร์ปรับพ้ืนที่ถนน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 13  
นายก ทต.ท่าสาย ขอให้รีบด ำเนินกำร 
 -ถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต ำบลท่ำสำย นำยกจะน ำเรื่องดังกล่ำว

น ำไปประสำนหน่วยงำนอ่ืน ๆ เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล เรื่องของอุปกรณ์ของส ำนักงำนประมงจังหวัดเชียงรำย ได้สนับสนุน  
นายก ทต.ท่าสาย อุปกรณ์ในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชน เรื่องกำรเพำะพันธุ์ปลำ  

ซึ่งทำงเทศบำลฯ ได้ขอควำมเครำะห์ทำงประมงจังหวัดเชียงรำย โดยได้รับ
ประสำนจำกเจ้ำหน้ำที่ประมงจังหวัดเชียงรำย ในกำรขอคืนอุปกรณ์ดังกล่ำว  
ซึ่งหำกในวันนี้ทำงเทศบำลฯ และทำงโรงเรียนชำวนำมีควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้
อุปกรณ์ดังกล่ำวต่อไป 
จึงขอหำรือในที่ประชุมว่ำ จะขอยืมอุปกรณ์ด ำเนินกำรต่อเพ่ือประโยชน์กับ 
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ประชำชนในพื้นท่ี 
 
 
ที่ประชุม รับทราบ และมีความเห็นควรท าเรื่องขอยืมใช้อุปกรณ์ต่อ โดยอาจจะให้

กลุ่มที่จะด าเนินการเป็นผู้ประสานยืมเพื่อใช้ในการด าเนินงานในพื้นที่ 
หรือที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนาต าบลท่าสายต่อไป 

 
นายมงคล บุญรักษา กล่ำวปิดประชุม ส่วนกำรประชุมฯ ครั้งต่อไป       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  กำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2561  
    ในวันที่ 27 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมดอยปุย เทศบำลต ำบลท่ำสำย  
ซ่ึงจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมำชิกฯ รับทรำบอีกครั้ง   
 
ขอปิดประชุม ฯ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปิดประชุมเวลา      เวลา  15.00   น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม  
            (นำยสงัด  อำยุยืน)    
       เลขำนุกำรสภำ ทต.ท่ำสำย     

(ลงชื่อ)................................................. 
           (นำยมงคล  บุญรักษำ) 

            ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย   
 
 
 
 (ลงชื่อ)...........................................        
            (นำยสมพล  จันกุล)ี                               
 สมำชิกสภำ ทต.เขต 1 
   กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  

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

 
 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
      (นำยถวิล  ทิศเชย) 

       สมำชิกสภำ ทต.เขต 1 
         ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้ลงนำมในรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย  
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 15  สิงหำคม 2561 รับรองแล้ว 

ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2561  
เมื่อวันที่ 27  สิงหำคม 2561 

 
 

 

 

(ลงชื่อ)................................................. 
           (นำยมงคล  บุญรักษำ) 

            ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย   
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