


 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

สมัยสามญั คร้ังที ่4 ประจำปี พ.ศ. 2563 
วันศุกร์ที่  25  ธนัวาคม  2563  ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.   

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

1.แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสืออำเภอสันกำแพง ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.22/3410 ลงวันที่ 
23 กันยายน 2563  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม  
   -ไม่มี- 

       
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
   -ไม่มี-   

     
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีพิจารณา 

  5.1.รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 มาตรา 48 ทศ/วรรค 5  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
 

5.2.รายงานติดตามและประเมินแผน ประจำปี 2563 ตาม ข้อ 29 (3) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้มี
การดำเนินการภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี  
 

5.3.พิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว เทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564       

5.4.พิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง
จากการเผา เทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564 

5.5.ขอความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ 87 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ดังรายการดังนี้ 

 

          /โครงการ... 
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(1 )โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1                      
จำนวน   30   ลำ   จำนวน 52,500.-บาท 
(2) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2    
จำนวน   31   ลำ   จำนวน 54,250.-บาท 
(3) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3                        
จำนวน   35   ลำ   จำนวน 61,250.-บาท 
(4) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4     
จำนวน   35  ลำ   จำนวน 61,250.-บาท     
(5) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5     
จำนวน  32   ลำ   จำนวน 56,000.-บาท 
(6) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6    
จำนวน   40   ลำ   จำนวน 70,000.-บาท   
(7) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7   
จำนวน   35   ลำ   จำนวน 61,250.-บาท 
(8) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8    
จำนวน   31   ลำ   จำนวน 54,250.-บาท 

                 รวมเป็นเงิน 470,750.00 บาท 
(9) สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) –เสาเหล็ก ขนาด  

2 นิ้ว สีดำสลับสีขาว พร้อมขายึดแผงโซล่าเซลล์ สูง 3 เมตร  แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 
W โพลี่แบตเตอรี่ ขนาด 12V 17 A  หลอดไฟพระพริบ LED สีแดง 2 ชุด คอลโทรล
ชาร์ต แผ่นเหล็กซิงค์(ก*ย) 30*45 ซม. สติกเกอร์พ้ืนสีเหลืองขอบดำ รวมทั้ง 8 
หมู่บ้าน 25 จุด ชุดละ 8,500.-บาท เป็นเงิน 212,500.-บาท  

  
(10) ชุดแผงไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)**แก้ไขเพ่ิมเติม                

จุดเก่า(ไม่รวมเสา) หมายเหตุ ..ราคาที่เสนอ รวมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง 8 
หมู่บ้าน 10 จุด   ชุดละ 7,500.-บาท  เป็นเงิน  75,000.-บาท  

      รวมเป็นเงิน   287,500.00 บาท 
5.6.  ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ  
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท ขอโอนลด 3,600.-
บาท คงเหลือ 26,400.-บาท 

        โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายงานใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข                
งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (เครื่องวัดความดัน) ราคาเครื่องละ 1,800.-บาท จำนวน 2 เครื่อง                     
รวมเป็นเงิน 3,600.-บาท (ราคานอกมาตรฐาน)  

5.7.  ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท ขอโอนลด 8,500.-
บาท คงเหลือ 21,400.-บาท 

       /โอนเพิ่ม... 
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        โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายงานใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข                
งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท งานบ้านงานครัว(ตู้ เย็น)                   
ขนาด 7 คิว บิกฟุต ราคาเครื่องละ 8,500.-บาท จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
8,500.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562)  

5.8.ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานการศึกษา งบดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้ 20,000.-บาท ขอโอนลด 4,300.-บาท คงเหลือ 
15,700.-บาท 

    โอนเพิ่มเพื่ อตั้ งจ่ายเป็นรายงานใหม่  แผนงานการศึกษา งานการศึกษา                  
งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  ราคาเครื่องละ 
4,300.-บาท จำนวน 1 เครื่อง  รวมเป็นเงิน 4,300.-บาท โดยมีลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
 
     
    

  ……………………………………………………………………………………… 
 


