
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

 
ผู้มาประชุม  
1. สิบเอกประเสริฐ กันธิยะ  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
2. นายสุวิทย์  สุริยะ  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย   
3. นายสนิท  ศจิพงศ์พันธุ์กิจ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
4. นายปรีชา  อินต๊ะปัญญา ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
5. นายเสฐียรพงษ์ ปันตา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
6. นางนิตยา  สามล้าน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
7. นายอดิศักดิ ์  ศรีทา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
8. นายคนึง  ปัญญาดา ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
9. นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
10. นายอุทิศ  บุญตัน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
11.  นางอรุณ ี  ศรีมูล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
12.  นายชาญ  อินขัต ิ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
13.  นายภาณุพงศ ์ บังคมเนตร ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  

  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายบุญรัตน์  จันทร์แสง ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
2. นายศรีทน  ค าภีระ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
3. นายสมชัย  ใจค า  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
4. นางทิพย์วิภา  จรัสสกลภัทร์ ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
5. นายสมศักดิ ์  ดวงวาด  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
6. นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
7. นางสาวอรชร รัตนธรรม ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  
8. นายทาวัชร์  ก๋าละ  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน 

  ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางพลอยไพลิน กาใจ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 10. นางสาวนรากร แก้วใจบุญ ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
         ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

11. นางสาววรลักษณ์ ซาวศักดิ ์ ต าแหน่ง  ครูช านาญการ รักษาราชการแทน 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 
12. นางเกษรา  ศรีบุณยาภิรัต ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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13. นางสาวบุษบา ขนุนเงิน  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
14. นายอนุรักษ์  วงค์ราช  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
15. นางสาวกนกพรรณ อินต๊ะลอ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นายเกษฎาพงษ ์ ค าอินตา  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

  ปฏิบัติงานจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
17. นางสาวจารุวรรณ หาชัยภูม ิ ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทรายได้ตรวจองค์ประชุม เมื่อเห็นว่าครบแล้ว      
จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะน าพนักงานเทศบาล ซึ่งโอนย้ายมา ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  แนะน าตัวต่อที่ประชุม 

นักวิชาการพัสดุฯ - นางสาวบุษบา  ขนุนเงิน  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวบุษบา  ขนุนเงิน  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  โอนย้าย
มาจากเทศบาลต าบลแสนไห  อ าเภอเวียงแหง  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2565   

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยประชุมวิสามัญ   

สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2564 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย  ซึ่งได้ส่งให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด     
จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ เชิญแก้ไขเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้แก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อไม่มีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม  หากรับรอง รายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564       
เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2564 ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564  เ ม่ือวันที่   27  ธันวาคม  2564  ด้วยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง                 
1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  

 

 
 



- ๓ - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีผู้บริหารเทศบาลต าบลสันทรายเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

3.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลสันทราย 
      “ต าบลแห่งความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
    เชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายกเทศมนตรี - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
สืบเนื่องจากการที่คณะผู้บริหารได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์  เพ่ือให้ครอบคลุม   
ต่อการพัฒนาต าบลสันทราย  จึงได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลสันทราย    
เป็น “ต าบลแห่งความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยด าเนินงานภายใต้ 3 ห่วง    
2 เงื่อนไข ดังนี้ 

3 ห่วง  ประกอบด้วย   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันที่ดี   
2 เงื่อนไข  ประกอบด้วย   ความรู้  คู่คุณธรรม     

   จึงแจ้งต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.2 ประกาศเทศบาลต าบลสันทราย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น               
      (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
    เชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายกเทศมนตรี  - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย   
ขอแจ้ ง ปร ะกาศ เทศบาลต า บลสั นทร าย  เ รื่ อ ง  ป ระกาศ ใช้ แผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น                       
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน          
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7  เพ่ือเป็น
กรอบและแนวทางในการพัฒนาต าบลสันทราย และเ พ่ือให้การปฏิบัติ งานบรรลุ                  
ตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ  ณ  วันที่  10  มกราคม  2565 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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3.3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบล        
สันทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

นายกเทศมนตรี  - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ตามที่กระผมนายบุญรัตน์   จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้แถลง

นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลสันทราย  ต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย     
เมื่อวันที่  14   พฤษภาคม  2564  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้             
ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย ประกอบด้วย  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน , 
นโยบายด้านเศรษฐกิจ , นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและ
การท่องเที่ยว , นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน , นโยบาย         
ด้านสาธารณสุข  , นโยบายด้านการบริหารจัดการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนอง
ต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน        
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายที่ได้แถลงไว้  ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัด    
หลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ       
ในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด   
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับ
ประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ ๑4)  พ.ศ. ๒๕62  มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี        
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี    

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลสันทราย  
ประจ าปี 2564  ดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการ 1 ปี 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุน การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านและถนนเข้าสู่ พ้ืนที่เกษตรกรรม ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย ให้สะดวก        
แก่การสัญจร 
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1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ แสงสว่างภายในหมู่บ้าน    
อย่างเพียงพอและการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดอันตราย
ในหมู่บ้าน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม    
ในเขตเทศบาล 

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) 
ถนนในหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย 
1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล.     

หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ซอย 2 
150,000.00 149,000.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3  
บ้านสันทราย ซอย 14 

268,000.00 267,000.00 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบมี  
ฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว เชื่อม หมู่ที่ 4 

93,000.00 92,000.00 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  
ปุาช้าบ้านนันทาราม หมู่ที่ 1 

400,000.00 399,000.00 

5 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 
บ้านแม่มาว ถนนสายหลัก 

150,000.00 149,000.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3  
บ้านสันทราย ซอย 3 

52,500.00 52,500.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3  
บ้านสันทราย ซอย 4 

34,000.00 34,000.00 

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4  
บ้านห้วยงูนอก ซอย 1 

465,000.00 464,000.00 

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยงูใน ซอย 4 

300,000.00 299,000.00 

10 โครงการก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 6 
บ้านต้นส้าน ซอย 5 

390,000.00 389,000.00 

11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7  
บ้านสองแคว ซอย 3 

177,000.00 176,000.00 

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7  
บ้านสองแคว ซอย 1 แยกขวา 

178,000.00 176,000.00 

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8  
บ้านสันต้นดู่ ซอย 7 เชื่อม ซอย 8 

350,000.00 349,000.00 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8  
บ้านสันต้นดู่ ถนนสายหลัก 

250,000.00 249,000.00 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย 
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9     

บ้านห้วยงูกลาง ถนนสายหลัก 
350,000.00 349,000.00 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ซอยหัวทุ่ง 

350,000.00 349,000.00 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10          
บ้านสบมาว ซอยหัวทุ่ง 

228,000.00 227,000.00 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11          
บ้านใหม่สันต้นดู่ ซอย 2 

499,200.00 499,000.00 

19 โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 12             
บ้านสันปุาข่า บริเวณปุาช้า 

350,000.00 349,000.00 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13            
บ้านสันหนองเขียว ซอย 18 

386,000.00 385,000.00 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13            
บ้านสันหนองเขียว ซอย 14 

192,000.00 191,000.00 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 14 
บ้านใหม่เหนือ ซอย 3 

360,000.00 359,000.00 

23 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15          
บ้านท่ากว้าง ซอย 3 เลียบล าเหมืองฮ่องโปุง 

350,000.00 349,000.00 

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 16           
บ้านสันทรายเหนือ ซอย 3 

252,000.00 249,000.00 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบมี    
ฝาปิด หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ซอย 5 

146,000.00 145,000.00 

26 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 17 บ้านต้นส้านใน ซอย 1 

350,000.00 349,000.00 

27 โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 100,000.00 99,984.00 
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

สายทางบ้านท่ากว้าง – บ้านสันปุาก่อ         
หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง  

3,677,000.00 2,169,000.00 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางบ้านสองแคว – บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 7 
บ้านสองแคว 

3,968,000.00 2,409,000.00 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางบ้านแม่มาว – บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 1 
บ้านแม่มาว 

5,463,000.00 3,920,000.00 

 

โครงการที่ได้ด าเนินการจ านวน 30 โครงการ  งบประมาณจ านวน 15,642,484.00 บาท   
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2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้พิการ เพ่ือสร้างรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

2.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนโดยรวม เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร
แบบยั่งยืน 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร การใช้ เทคโนโลยี         
ทางการเกษตร เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและสามารถเพ่ิมรายได้ เช่น การใช้     
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมี 

    2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ในด้านวิชาชีพและพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในการปลูกผักสวนครัว ปลูกผักปลอดสารพิษ        

เพ่ือคุณภาพที่ดีและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
2.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีตลาดกลางหรือสถานที่จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร    

และสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
2.7 ส่งเสริมการจัดตั้งสถานธนานุบาล เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย          

ที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้า ขาดแคลนเงินใช้ในการด ารงชีพและประกอบอาชีพ ตามโครงการ
จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย 

1 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ        
บ้านนันทาราม หมู่ที่ 2 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ 

5,000.00 5,000.00 

2 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ          
บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าต้นสลากและ
โคมไฟล้านนา 

5,000.00 5,000.00 

3 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ         
บ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าต้นสลากภัต 

5,000.00 5,000.00 

4 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ          
บ้านสองแคว หมู่ที่ 7 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ 

5,000.00 5,000.00 

5 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ         
บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 

5,000.00 5,000.00 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย 
6 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ         

บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 ต.สนัทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าต้นสลากภัต 

5,000.00 5,000.00 

7 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ         
บ้านสบมาว หมู่ที่ 10 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าไม้กวาด   
ดอกหญ้า 

5,000.00 5,000.00 

8 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ          
บ้านใหม่สันต้นดู่ หมู่ที่ 11 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ 

5,000.00 5,000.00 

9 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ         
บ้านสันปุาข่า หมู่ที่ 12 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

5,000.00 5,000.00 

10 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ         
บ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าต้นสลากภัต 

5,000.00 5,000.00 

11 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ          
บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 14 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าต้นสลากภัต 

5,000.00 5,000.00 

12 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ         
บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ 

5,000.00 5,000.00 

13 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ          
บ้านต้นส้านใน หมู่ที่ 17 ต.สันทราย 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ 

5,000.00 5,000.00 

14 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลสันทราย 

50,000.00 15,090.00 
 

โครงการที่ได้ด าเนินการจ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 80,090.00 บาท   
 

3. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทางการศึกษา และการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการเรียน

การสอนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ต าบลสันทราย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
สันทรายตามมาตรฐานทางการศึกษา 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุน จัดหาที่ดินเพ่ือจัดท าสนามกีฬาและนันทนาการ สถานที่     
ออกก าลังกาย(ศูนย์ฟิตเนส) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
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3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเยาวชนคนรุ่นหลัง ได้ส านึกถึงขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้กับวัด 
และศาสนสถานในพื้นที่เทศบาลต าบลสันทราย 

    3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลสันทราย 
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล เพ่ือเป็นกลไก

ส าคัญในการพัฒนา แก้ไขปัญหา และร่วมก าหนดนโยบายด้านเด็กและเยาวชน  รวมทั้ง       
การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน   
ในพ้ืนที่ต าบลสันทราย 

3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดยการ
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นอนุบาล 

  

ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย 

1 โครงการรักการอ่าน 120,000.00 103,528.62 
2 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย 
2,500,000.00 2,444,520.00 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 

1,017,750.00 982,880.00 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลสันทราย ทั้ง 2 ศูนย ์

353,480.00 261,780.00 

5 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา 100,000.00 81,230.00 
 

โครงการที่ได้ด าเนินการจ านวน 5 โครงการ งบประมาณจ านวน 3,873,938.62  บาท   
 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.)  กลุ่มอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ให้มีความรู้ความสามารถ ความสามัคคี และมีจิตอาสาอยู่ร่วมกันในสังคม 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ     
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาล 

4.3. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ       
ในเรื่องการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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4.5 ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง 

4.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม จัดตั้งกลุ่มของประชาชนในต าบล         
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างความเข้มแข้งในชุมชน 

4.7 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการงานแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลต าบลสันทราย 
เพ่ือให้บริการประชาชนที่เจ็บปุวยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    
ที่มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที 

4.8 ส่งเสริมการติดตั้ง Free Wi-Fi ในพ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสันทราย 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง 

4.9 ส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย 

1 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 480,000.00 443,000.00 
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,748,800.00 20,981,600.00 
3 เบี้ยยังชีพความพิการ 3,753,600.00 3,668,200.00 
4 ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร 47,968.00 47,600.00 
5 เงินอุดหนุนกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน  

ที่ 334 
35,000.00 35,000.00 

6 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 

10,000.00 9,480.00 

7 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

10,000.00 9,452.00 

8 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟปุา 

20,000.00 15,600.00 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลสันทราย 

700,000.00 448,113.00 

 

โครงการที่ได้ด าเนินการจ านวน 9 โครงการ  งบประมาณจ านวน 25,658,045.00 บาท   
 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
5.1 ส่งเสริมและให้ความรู้  เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี  ตามหลัก           

3Rs : Reduce Reuse Recycle การคัดแยกขยะในครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของขยะ        
ลดปัญหามลพิษทางอากาศ  ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชนและการบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  

5.3 ส่งเสริมสนับสนุน การดูแลกลุ่มเปราะบาง ในชุมชุนเช่นผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในสังคมผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง โดยกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสา 
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5.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมปูองกันควบคุมสถานการณ์ของโรคต่างๆ โรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า ให้สามารถปูองกันและด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

5.5 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
คนพิการ เพ่ือให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ด้านสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย 

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 80,000.00 53,806.60 
2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก           

โรคพิษสุนัขบ้า 
70,000.00 70,000.00 

3 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1       
บ้านแม่มาว 

20,000.00 20,000.00 

4 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2    
บ้านนันทาราม 

20,000.00 20,000.00 

5 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3        
บ้านสันทราย 

20,000.00 20,000.00 

6 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4       
บ้านห้วยงูนอก 

20,000.00 20,000.00 

7 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5       
บ้านห้วยงูใน 

20,000.00 20,000.00 

8 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6        
บ้านต้นส้าน 

20,000.00 20,000.00 

9 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7       
บ้านสองแคว 

20,000.00 20,000.00 

10 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8        
บ้านสันต้นดู่ 

20,000.00 20,000.00 

11 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9        
บ้านห้วยงูกลาง 

20,000.00 20,000.00 

12 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10      
บ้านสบมาว 

20,000.00 20,000.00 

13 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11      
บ้านใหม่สันต้นดู่ 

20,000.00 20,000.00 

14 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12      
บ้านสันปุาข่า 

20,000.00 20,000.00 

15 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13      
บ้านสันหนองเขียว 

20,000.00 20,000.00 

16 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14     
บ้านใหม่เหนือ 

20,000.00 20,000.00 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย 
17 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15      

บ้านท่ากว้าง 
20,000.00 20,000.00 

18 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16      
บ้านสันทรายเหนือ 

20,000.00 20,000.00 

19 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17     
บ้านต้นส้านใน 

20,000.00 20,000.00 

20 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ      
ระดับท้องถิ่น 

450,000.00 450,000.00 

21 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนสร้างต าบล  
น่าอยู่ 

438,000.00 427,720.00 
 

   โครงการที่ได้ด าเนนิการจ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 1,341,526.60 บาท   
 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1 บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) คือ

หลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน หลักนิติธรรม หลักความยุติธรรม  หลักความถูกต้อง หลักความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า 

6.2 บริหารงานโดยใช้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา      
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ผู้น า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณะ       
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแจ้งข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนได้โดยง่าย และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

6 .3  กา รบริ ห า ร ง าน โดยประสานความร่ ว มมื อ  ทั้ ง ภ าครั ฐ และ เอกชน                  
เพ่ือของบประมาณสนับสนุนส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลสันทราย 

6.4 ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐาน       
อย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนา
ชุมชน อีกทั้งในการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชน        
ในชุมชน 

6.5 สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้มีความทันสมัยและ
ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ที่สาธารณะในเขตความรับผิดชอบ 
ให้มีความร่มรื่น สวยงาม สะอาด น่าอยู่น่ามอง 

6.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาคารส านักงาน เพ่ือบริการและอ านวยความสะดวก   
ให้กับประชาชนในการมาติดต่อราชการ บริเวณศูนย์บริการประชาชน ส านักงานเทศบาลต าบล
สันทราย (แห่งใหม่) 

6.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ืออ านวย     
ความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุ ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที 
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ด้านการบริหารจัดการ 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย 

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน      
ในการบริหารท้องถิ่น (การประชุมสภาพลเมือง) 

10,000.00 7,980.00 

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 388,196.50 356,541.50 
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
20,000.00 1,020.00 

4 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง           
ตามโครงการรัฐพิธีประจ าปี 2564 

30,000.00 30,000.00 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้แก่ 
ผู้ประกอบกิจการ ผู้น าชุมชน ที่มีหน้าที่ช าระ       
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ       
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2560 

15,000.00 13,330.00 

6 
 

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบ
กิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร(ผู้สัมผัสอาหาร) 

20,000.00 19,980.00 

7 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5,000.00 2,385.00 
8 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ              

บริเวณหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย 
130,000.00 125,000.00 

9 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ             
บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 

350,000.00 347,000.00 

10 ค่าออกแบบอาคาร อาคารโรงจอดรถ           
บริเวณหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย 

5,850.00 3,900.00 

11 ค่าออกแบบอาคาร อาคารโรงจอดรถ           
บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาล สันทราย 

15,750.00 10,500.00 

12 ค่าออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ปุาช้าบ้านนันทาราม หมู่ที่ 1 

18,000.00 12,000.00 

13 ค่าออกแบบสะพาน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน 17,550.00 11,700.00 
 

โครงการที่ได้ด าเนนิการจ านวน 13 โครงการ  งบประมาณจ านวน 941,336.50 บาท   
 

ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย  โดยได้พยายามกระจาย
งบประมาณโครงการต่าง ๆ ไปยังพ้ืนที่ทุก ๆ หมู่บ้านจ านวน 17 หมู่บ้าน อย่างทั่วถึง        
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   ผลงานต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้          
คงไม่สามารถที่จะด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจของ        
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝุาย     
ในองค์กร  ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน     
พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลสันทราย   ที่ได้ร่วมมือมาโดยตลอด สามารถน าความส าเร็จก้าวหน้า
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มาสู่ภารกิจที่ได้ปฏิบัติและจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชน  
ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65   
      และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทรายชี้แจงเรื่อง   การก าหนดสมัยประชุม

สภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  และก าหนดวัน       
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
สันทราย 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาล ต าบลสันทราย 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ปฎิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอชี้แจง  ข้อระเบียบ กฎหมาย           
ที่เกี่ยวข้องก่อนมีการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยประชุม
สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. 2566  ดังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 24         
วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปี  ให้สภาเทศบาลก าหนด  วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี
ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547       
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 11 (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนด
ว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนด   
กี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนด  
กี่วัน 

ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้ประธานสภาน าปรึกษา              
ในที่ประชุมสภาสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี   สมัยแรก
ของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ 11  มาบังคับโดยอนุโลม 
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การประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญในหนึ่งปี ต้องมีการก าหนดสมัยประชุม    
4 สมัย  
เดิม  สมัยประชุมสภาเทศบาลประจ าปี พ.ศ. 2564  มี  4  สมัย ดังนี้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ระหว่างวันที่  1 - 28  กุมภาพันธ์  2565    มีก าหนด  28  วัน   

(ก าหนดไว้แล้วในคราวการประชุมสภาฯ ครั้ งแรก เมื่อวันที่                        
7  พฤษภาคม  2564)  

   สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ระหว่างวันที่  1 - 30  พฤษภาคม  2565    มีก าหนด  30  วัน  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  1 - 30  สิงหาคม  2565    มีก าหนด  30  วัน 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2565  มีก าหนด  30  วัน 
   และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่  1 - 28  กุมภาพันธ์  2566    มีก าหนด  28  วัน 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอการก าหนด       
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  และก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 1 ประจ าปี         
พ.ศ. 2566  โดยต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 -  นายอุทิศ  บุญตัน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2  
  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายอุทิศ  บุญตัน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล     
สันทราย เขต 2  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  โดยก าหนดไว้             
4 สมัย ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เดือน  กุมภาพันธ์   วันที่  1–28  กุมภาพันธ์  2565 (ก าหนดไว้แล้ว)   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เดือน  พฤษภาคม    วันที่  1-30  พฤษภาคม  2565 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เดือน  สิงหาคม       วันที่  1-30  สิงหาคม  2565 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 เดือน  พฤศจิกายน   วันที่  1-30  พฤศจิกายน  2565 
และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  เดือน  กุมภาพันธ์  วันที่  1-28  กุมภาพันธ์  2566 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาล ต าบลสันทราย 

    ขอสมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 
ที่ประชุม  - รับรองจ านวน  2  คน  คือ    

1.  นายคนึง  ปัญญาดา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
2.  นางอรุณี  ศรีมูล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 

 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอก าหนดเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญเสนอ   
หากไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบตามที่  นายอุทิศ  บุญตัน 

เสนอ  ขอให้ยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม - เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 

ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  จ านวน  4  สมัย ดังนี้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ระหว่างวันที่  1 - 28  กุมภาพันธ์  2565    มีก าหนด  28  วัน   

(ก าหนดไว้แล้วในคราวการประชุมสภาฯ ครั้ งแรก เมื่อวันที่                        
7  พฤษภาคม  2564)  

   สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ระหว่างวันที่  1 - 30  พฤษภาคม  2565    มีก าหนด  30  วัน  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  1 - 30  สิงหาคม  2565    มีก าหนด  30  วัน 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2565  มีก าหนด  30  วัน 
   และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่  1 - 28  กุมภาพันธ์  2566    มีก าหนด  28  วัน 
 
 4.2 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
        สภาเทศบาลต าบลสันทราย ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาลต าบล
สันทราย ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาล ต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ปฎิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอชี้แจง ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก่อนมีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สภาเทศบาลต าบลสันทราย ประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

    ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า   

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า สามคน แต่ไม่เกิน เจ็ดคน 
ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา

ท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น                         
ชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

    (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 ซึ่งในวันนี้จะคัดเลือกเพียง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เนื่องจาก       
การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   จะคัดเลือกเมื่อมีการพิจารณา            
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ในช่วงเดือนสิงหาคม 

 



- ๑๗ - 
 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอว่า เห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จ านวนกี่คน 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 - นายบุญผล  ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สันทราย เขต 2  ขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีจ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 

   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายสุวิทย์  สุริยะ 
- ผู้รับรองคนที่ 2   นางนิตยา  สามล้าน 

มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
สมาชิกสภาท่านใด เห็นควรว่าให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน    

3 คน โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม - มีมติให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน  3  คน  ด้วยคะแนนเสียง     

11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คนที่ 1 ขอเชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 - นางนิตยา  สามล้าน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางนิตยา  สามล้าน ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย     
เขต 1  ขอเสนอให้ นายสนิท  ศจิพงศ์พันธุ์กิจ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 1 

ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 

- ผู้รับรองคนที่  1   นายเสฐียรพงษ์  ปันตา 
- ผู้รับรองคนที่  2   นายอดิศักดิ์  ศรีทา 

มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

หากไม่มี ให้ถือว่า นายสนิท  ศจิพงศ์พันธุ์กิจ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน       
การประชุม  คนที่ 1  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 2  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 - นางอรุณี  ศรีมูล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอรุณี  ศรีมูล  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2  
ขอเสนอให้ นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 

 



- ๑๘ - 
 
ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 
- ผู้รับรองคนที่  1   นายอุทิศ  บุญตัน 
- ผู้รับรองคนที่  2   นายคนึง  ปัญญาดา 

มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

หากไม่มี ให้ถือว่า นายบุญผล  ไชยสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 2  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 3  ขอเชิญครับ 

รองประธานสภาฯ - นายสุวิทย์  สุริยะ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน กระผม นายสุวิทย์  สุริยะ  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
ขอเสนอให้ นายอุทิศ  บุญตัน  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 

ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 

- ผู้รับรองคนที่  1   นางอรุณี  ศรีมูล 
- ผู้รับรองคนที่  2   นายชาญ  อินขัติ 

มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 3 อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

หากไม่มี ให้ถือว่า นายอุทิศ  บุญตัน  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
คนที่ 3   เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน         
การประชุมประกอบด้วย 
1. นายสนิท   ศจิพงศ์พันธุ์กิจ 
2. นายบุญผล ไชยสิทธิ์ 
3. นายอุทิศ บุญตัน 
 คณะกรรมการทั้ง  3  ท่าน  ได้ผ่านการเสนอชื่อโดยสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งละ       
1  คน และมีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน  ท าเช่นนี้จนครบ  3  คน    
ในการเลือกต าแหน่ง  ประธาน  กรรมการ  และเลขานุการ  ขอเชิญคณะกรรมการฯ            
ทั้ง  3  ท่าน  ได้ประชุมเพ่ือเลือกกันเอง  แล้วแจ้งให้สภาเทศบาลทราบต่อไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม 

1. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน 
2. โครงการปรับปรุงฝายรูบ้วน (ติดตั้งประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัยมือหมุน) หมู่ที่ 7 

บ้านสองแคว 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเ พ่ือใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต       

เสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก หมู่ที่  5 บ้านห้วยงูใน  และ โครงการปรับปรุงฝายรูบ้วน         



- ๑๙ - 
 

(ติดตั้งประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัยมือหมุน) หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี
ต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม  ตามที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านห้วยงูใน 
ได้ของบประมาณเพ่ือก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก  หมู่ที่ 5           
บ้านห้วยงูใน  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 ได้ของบประมาณเพ่ือปรับปรุงฝายรูบ้วน  (ติดตั้งประตู
ระบายน้ าแบบพวงมาลัยมือหมุน)  เพ่ือแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลสันทราย  และ กองช่าง  เทศบาลต าบลสันทราย ได้ท าการส ารวจและจัดท าโครงการ
พร้อมทั้งประมาณราคา แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก   หมู่ที่ 5          
บ้านห้วยงูใน  ขนาดกว้าง 7.00  เมตร ยาว  15.00 เมตร  งบประมาณ  1,250,000  บาท   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565   เพ่ิมเติมครั้งที่  7   

2.  โครงการปรับปรุงฝายรูบ้วน (ติดตั้งประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัยมือหมุน) ขนาด
กว้าง  1.25 เมตร  สูง 2.00 เมตร  จ านวน  3 ช่อง   ฝายรูบ้วน หมู่ที่ 7  บ้านสองแคว   
งบประมาณ  465,000  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565   เพ่ิมเติม
ครั้งที่  3   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,715,000  บาท 
ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  4  พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
อาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน       
ของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

    จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  ขอให้ผู้อ านวยการ   

กองคลังชี้แจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิ
ผู้อ านวยการกองคลัง - นางสาวอรชร  รัตนธรรม  ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอรชร  รัตนธรรม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
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(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน      
ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

(๒) ได้ส่ ง เงินสมทบกองทุนส่ง เสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน      
และกัน ไว้ อีกร้ อยละสิบของงบประมาณรายจ่ ายประจ า ปีนั้ น  เ พ่ือ เป็นค่ า ใช้ จ่ าย                   
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

  ซึ่งเทศบาลต าบลสันทรายมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 11 มกราคม 2565  ดังนี้ 
1. เงินสะสม                 23,317,763.81 บาท   
2. หัก  เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล          3,386,407.31  บาท 
         ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน           3,837,759.00  บาท 
         ค่าใช้จ่ายบริหารและสาธารณภัย           8,400,000.00  บาท 
          รวมทั้งสิ้น                   15,624,166.31  บาท 
3. เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้           7,693,597.50  บาท 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ตามที่ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม และยอดเงินสะสม   

ที่สามารถน าไปใช้ได้ ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  ในส่วนของการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่าย     
เงินสะสม จะพิจารณาทีละโครงการ  โดยขอให้พิจารณาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต    
เสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก  หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ก่อน  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ
สอบถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม ่

สมาชิกสภาฯ เขต 1  - นายปรีชา  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  กระผม นายปรีชา  อินต๊ะปัญญา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล       
สันทราย เขต 1  ขอเรียนว่า บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5  มีครัวเรือน  273  ครัวเรือน  มีประชากร 
1,150 คน  มีความเดือดร้อนจากกรณี สะพานห้วยหมากเอียกถูกน้ าปุาไหลหลาก             
จนพังเสียหายหลายครั้ง ซึ่งสะพานห้วยหมากเอียกเป็นสะพานข้ามล าน้ าห้วยงู  และเป็น
สะพานเชื่อมระหว่างต าบลสันทรายและต าบลแม่สูน  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องซ่อมแซม         
เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลการเกษตร 
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ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ขอบคุณนายปรีชา  อินต๊ะปัญญา  สมาชิสภาฯ เขต 1  ที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม          
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม ่

สมาชิกสภาฯ เขต 2  - นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  กระผม นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เขต 2  ขออนุญาตชี้แจงและน าเสนอเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก  หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ขนาดกว้าง 7.00  เมตร         
ยาว  15.00 เมตร  งบประมาณในการก่อสร้าง  1,250,000  บาท  ดังนี้ 

1. ความคุ้มค่าของงบประมาณ จ านวน  1,250,000  บาท กับผู้ได้รับประโยชน์    
มีจ านวนไม่เหมาะสม และไม่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน   

2. จ านวนผู้ที่รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ มีทั้งหมดไม่ถึง 15 ราย และบางส่วน
เป็นประชาชนนอกพ้ืนที่ต าบลสันทราย 

3. ถนนเชื่อมต่อสะพานยังไม่มีการพัฒนา  ขนาดความกว้างของถนนไม่ได้มาตรฐาน  
มีสภาพที่แคบและเป็นลูกรัง  ท าให้ไม่มีผู้สัญจรไปมา จะมีเฉพาะเกษตรกรชาวสวน          
เพียงไม่ก่ีราย 

4. สภาพหลังจากซ่อมแซมสะพานที่เสียหายแล้ว ยังสามารถใช้การได้ส าหรับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบและชาวสวนในการสัญจรไปมา 

5. ไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้านอาศัยอยู ่
6. ยังไม่มีการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือที่อยู่อาศัย 
7. บางพ้ืนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
กระผม ขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยไม่มีการ

ขัดแย้ง เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
ควรที่จะชะลอโครงการ และของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือไม่ให้กระทบต่อเงินสะสม    
ที่จะต้องน าไปใช้ในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนที่สุด  และส ารองไว้เพ่ือใช้จ่ายส าหรับกรณีรายจ่าย
ประจ าช่วงต้นปีงบประมาณของแต่ละปี  ซึ่งรัฐบาลยังไม่อุดหนุนงบประมาณให้ท้องถิ่น  และ
ประกอบกับเงินรายได้ที่ เทศบาลจัดเก็บเองมีจ านวนลดลง ตามนโยบายของรัฐบาล               
ที่ออกกฎหมายการจัดเก็บภาษีใหม่ เช่น กฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดิน และกฎหมายภาษี      
จดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดิน  จึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

1. จากการซ่อมแซมสะพานเสร็จแล้วยังสามารถใช้ได้ดี ควรจะของบประมาณจาก   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผ่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนที่ หรือผู้ที่ประสานงานได้ เพ่ือขอใช้งบประมาณ   
ในเทศบัญญัติประจ าปี 2566 

2. ปรับเปลี่ยนโครงการและประมาณการงบประมาณใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่
ก่อสร้างและงบประมาณ  

3.  ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุที่ท าให้สะพานช ารุด น่าจะเกิดจากการขุดทราย
บริเวณใกล้คอสะพาน ท าให้คอสะพานมีพ้ืนที่ลดลง ไม่แข็งแรง จึงไม่สามารถรับแรงปะทะของ
น้ าที่ไหลในช่วงฤดูน้ าหลาก ท าให้ตลิ่งเกิดความเสียหายในวงกว้าง ส่งผลให้สะพานเกิดความ
เสียหายตามมา 
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ซึ่งกระผมได้ไปส ารวจพ้ืนที่มาแล้ว จากการไปดูความเสียหาย  โดยได้น ารถขึ้ นไป
ประมาณ 3 กิโลเมตร  พบว่า บริเวณสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ รกร้างและมีสวนยาง  ซึ่งถนน
ค่อนข้างแคบ ไม่สามารถขับสวนกันได้  จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลสันทรายพิจารณาว่า 
สมควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1,250,000 บาท เพ่ือท าสะพานใหม่ ให้เป็นที่สัญจร
ไปมาของราษฎรหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนายบุญผล  ไชยสิทธิ์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม  มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม ่
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - นายอุทิศ  บุญตัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายอุทิศ  บุญตัน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย     
เขต 2  เห็นด้วยในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือสร้างความเจริญให้แก่ต าบลสันทราย  
แต่หากจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ควรค านึงถึงการได้รับประโยชน์ของชาวบ้านว่ามีมากหรือ
น้อยเพียงใด  ซึ่งตามที่นายบุญผล ไชยสิทธิ์ ได้อภิปรายไปข้างต้น  จึงขอเปรียบเทียบกับ
เส้นทางสายบ้านท่ากว้างเชื่อมบ้านสันต้นดู่  ซึ่งมีผู้ใช้ เส้นทางสัญจรหลายร้อยคน  แต่มี        
ท่อเหลี่ยมอยู่ 3 จุดที่แคบ รถไม่สามารถสวนทางกันได้  จึงขอฝากให้นายกเทศมนตรีต าบล   
สันทราย พิจารณาด้วย   

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนายอุทิศ  บุญตัน  สมาชิกสภาฯ เขต 2  ที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม   มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - นายปรีชา  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายปรีชา  อินต๊ะปัญญา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เขต 1 ขอเรียนว่า เส้นทางที่เชื่อมต่อกับสะพานห้วยหมากเอียก ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อกับต าบล
แม่สูน  ขณะนี้ได้มีการขยายถนนให้กว้าง 6 เมตรแล้ว และไฟฟูาก็เข้าถึงแล้ว  มีบ้านเรือน
ตั้งอยู่ 3 หลังคาเรือน  แต่พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งพืชผลการเกษตร     
มีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 500 ไร่ 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนายปรีชา  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภาฯ เขต 1  ที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม        

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - นายเสฐียรพงษ์  ปันตา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายเสฐียรพงษ์  ปันตา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เขต 1  ขอเรียนว่า ตามที่กระผมได้ลงพ้ืนที่ส ารวจร่วมกับสมาชิกสภาฯ เขต 1 และชาวบ้าน  
พบว่า เหตุสะพานห้วยหมากเอียกพังเสียหายจากการโดนน้ าหลากนั้น เกิดขึ้นทุกปี  ซึ่งล าน้ า
สายนี้ มีผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ 3-4 หมู่บ้าน  แต่จากข้อมูลของนายบุญผล  ไชยสิทธิ์  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ที่กล่าวว่า ถนนแคบ และไม่มีไฟฟูา นั้น อาจจะเป็นข้อมูลเก่า  ซึ่งตามที่ได้
ลงพ้ืนที่พบว่า ถนนสายนี้มีความส าคัญที่จะต้องด าเนินการก่อสร้างสะพาน เพ่ือประโยชน์ของ  
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พ่ีน้องประชาชนต าบลสันทราย  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพิจารณา
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ด้วย  

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนายเสฐียรพงษ์  ปันตา  สมาชิกสภาฯ เขต 1  ที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม           

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม ่
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - นางอรุณี  ศรีมูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอรุณี  ศรีมูล  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2  
ขอเสนอว่า การจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือขยายถนนบริเวณสะพานฮ่องโปุง จะมีประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากกว่า เนื่องจากมีผู้ใช้เส้นทางสัญจรค่อนข้างมาก 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนางอรุณี  ศรีมูล  สมาชิกสภาฯ เขต 2  ที่ได้อภิปรายเพิ่มเติม  มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - นายชาญ  อินขัติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายชาญ  อินขัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2  
มีข้อสังเกตในการขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ว่า หากมองในเรื่องของการที่สะพานนี้       
เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างต าบล  ก็สามารถขอใช้งบประมาณของจังหวัด โดยผ่านองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้  ส่วนงบประมาณของเทศบาลควรเอาไว้ใช้ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนายชาญ  อินขัติ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  ที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม  และขอให้

คณะผู้บริหารชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดให้ที่ประชุม
ทราบ 

รองนายกเทศมนตรี - นายศรีทน  ค าภีระ  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน กระผม นายศรีทน  ค าภีระ  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย     
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กระผมได้ไปติดตามความคืบหน้าในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด้านสาธารณภัย เพื่อด าเนินการก่อสร้างสะพานห้วยหมากเอียกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่แล้ว  พบว่า งบประมาณที่ทางเทศบาลขอรับการสนับสนุนไปนั้น  ไม่ปรากฏในแผน
ของ อบจ.  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่จ าเป็นต้องใช้เส้นทาง
ดังกล่าวในการสัญจรไปมา  จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี ้  

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนายศรีทน  ค าภีระ  รองนายกเทศมนตรีฯ  ที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 2  - นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เขต 2 ขอให้ทบทวนโครงการนี้ อีกครั้ งหนึ่ง  โดยขอให้ไปดู พ้ืนที่ด้วยกันอีกครั้ ง                   
ว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด  เนื่องจากเงินสะสมที่กันไว้นั้นเพ่ือน าไปใช้ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน  เช่น เกิดเหตุสาธารณภัย ลมพายุ ลูกเห็บตก เป็นต้น 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนายบุญผล  ไชยสิทธิ์  สมาชิกสภาฯ เขต 2  ที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม ่
รองประธานสภาฯ - นายสุวิทย์  สุริยะ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสุวิทย์  สุริยะ  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
ขอเรียนว่า ตามที่นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ได้อภิปรายถึงความเหมาะสม   
ในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก  หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน  ขนาดกว้าง 
7.00  เมตร ยาว  15.00 เมตร นั้น  จึงอยากทราบว่า จะเป็นไปได้หรือที่จะประมาณราคา
ใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นท่อเหลี่ยม เพ่ือเป็นการลดงบประมาณลง แล้วน าไปจ่ายขาดเงินสะสม
ให้แก่หมู่บ้านอื่นที่มีความจ าเป็น  ตามที่นายอุทิศ  บุญตัน และนางอรุณี  ศรีมูล  สมาชิกสภาฯ 
เขต 2  ได้อภิปรายในข้างต้น 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนายสุวิทย์  สุริยะ  รองประธานสภาฯ ที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม  มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม   
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 1,250,000 บาท         

เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน  
ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ  - ยกมือ จ านวน  4  คน 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 1,250,000 บาท         
เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน  
ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ  - ยกมือ จ านวน  6  คน 
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มติที่ประชุม 1. อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 1,250,000 บาท  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง 

    สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ด้วยคะแนนเสียง   
    4  เสียง   

 2. ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 1,250,000 บาท  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง 
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน  ด้วยคะแนนเสียง        
6  เสียง   

 3. งดออกเสียง  2  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล และ นางนิตยา  สามล้าน  สมาชิกสภาฯ   
    เขต 1 

 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 465,000 บาท  เพ่ือด าเนิน
โครงการปรับปรุงฝายรูบ้วน  (ติดตั้งประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัยมือหมุน) หมู่ที่  7           
บ้านสองแคว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ
นี้หรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2  - นายชาญ  อินขัติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน กระผม นายชาญ  อินขัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2  
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เดิมประตูฝายเป็นไม้กระดานกั้นน้ า  ซึ่งมีปัญหาในฤดูน้ าหลากที่พัดพา
ทรายมาอัดแน่นบริเวณหน้าฝาย  พอถึงช่วงฤดูแล้งจึงท าให้เกิดปัญหาน้ าไม่พอใช้  จึงต้องท า
การขุดลอกทรายออกตลอด  แต่ในการขุดลอกนั้น จะต้องขออนุญาตจากต าบลแม่คะ        
ต าบลแม่สูน และศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ  ซึ่งมักจะเกิดข้อพิพาทในการด าเนินการ    
ขุดลอกอยู่ตลอด  ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ าที่ได้รับผลประโยชน์อยู่ในต าบลสันทราย ประกอบด้วย หมู่ 7, 
6, 8, 11, 2 มีเหมืองที่ใช้น้ าจากฝายรูบ้วน จ านวน 5 เหมือง ประกอบด้วย เหมืองสันปุาเลียง  
เหมืองกลาง  เหมืองแหย่ง  เหมืองหนองโชค  เหมืองริมฝาย  มีผู้ใช้น้ าประมาณ 200 กว่าราย 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนายชาญ  อินขัติ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  ที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม   
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 465,000 บาท            

เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงฝายรูบ้วน (ติดตั้งประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัยมือหมุน) หมู่ที่ 7           
บ้านสองแคว  ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ  - ยกมือ จ านวน  6  คน 
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ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 465,000 บาท         
เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงฝายรูบ้วน (ติดตั้งประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัยมือหมุน) หมู่ที่ 7           
บ้านสองแคว  ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ  - ยกมือ จ านวน  1  คน 
มติที่ประชุม 1. อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 465,000 บาท  เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุง     

    ฝายรูบ้วน (ติดตั้งประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัยมือหมุน) หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว  
    ด้วยคะแนนเสียง  6  เสียง   

 2. ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 465,000 บาท  เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุง     
    ฝายรูบ้วน (ติดตั้งประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัยมือหมุน) หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว  

     ด้วยคะแนนเสียง 1  เสียง   
 3. งดออกเสียง  5  เสียง คือ   - ประธานสภาเทศบาล  

- นายสนิท  ศจิพงศ์พันธุ์กิจ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
- นายเสฐียรพงษ์  ปันตา  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
- นางนิตยา  สามล้าน  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
- นายอดิศักดิ์  ศรีทา  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที่ 7  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ครั้งที่ 7  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  รายการค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบล        
สันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 7  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝุายประจ า)  

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 3,412,800 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน จ านวน  2,653,595.81 บาท  โอนลดจ านวน 121,000 บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนจ านวน 2,532,595.81  บาท 
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โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่  
1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จ านวน 11 ชุด ชุดละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 121,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- กล้องวงจรปิดชนิดไอพี ปรับมุมมองได้ ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
- ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 megapixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 15 ภาพต่อวินาที 
- ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากซิมการ์ดโทรศัพท์ ไม่ต่ ากว่าสัญญาณ 4G ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264  เป็นอย่างน้อย 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (motion Detection) ได ้
- สามารถบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจ าแบบ SD  CARD หรือ MicroSD Card 
- พร้อมเมมโมรีการ์ด ความจุไม่ต่ ากว่า 64 GB 
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wifi  ได้ 
- สามารถหมุนกล้องซ้ายขวาได้ไม่น้อยกว่า 320 º 
- สามารถหมุนกล้องในมุมก้ม-เงย ไม่น้อยกว่า 90 º 
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ - 10 º c  ถึง 50 º c  เป็นอย่างน้อย 
- ตัวกล้องได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่า IP65 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง 

(Housing) ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่า IP65 
- รองรับการเรียกดูภาพผ่าน IPhone, Ipad, Android หรือ smart phone โดยมี       

แอพพลิเคชันที่มีชื่อเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา 
- ตัวกล้องวงจรปิดสามารถท างานร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ได้ 
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 400 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 70 มม. และ

หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. 
- ระบบโซลาร์เซลล์ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 30  วัตต์ 
- แบตเตอรีชนิด 18650 ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 mah 
- สามารถจ่ายไฟให้กล้องได้ไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง 
- พร้อมติดตั้งเสาเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 

250 เมตร 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป     
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
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รองประธานสภาฯ - นายสุวิทย์  สุริยะ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสุวิทย์  สุริยะ  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ฝุายบริหารจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส าหรับติดตั้งบริเวณถนน    
สายหลัก 107   เพ่ือปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเห็น
กล้องวงจรปิด  ช่วยลดความขัดแย้งและเป็นหลักฐานส าคัญให้กับเจ้าหน้าที่หากเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน  อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ  แต่กระผมยังมีความสงสัย
เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานของกล้องวงจรปิดในครั้งนี้  ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้     

1. จะสามารถดูวิดีโอที่บันทึกไว้ได้อย่างไร และสามารถดูย้อนหลังได้กี่วัน 
2. การใช้อินเตอร์เน็ตจากซิมโทรศัพท์หมายถึงอะไร  แล้วจะใช้งานอย่างไร 
3. ตามคุณสมบัติแจ้งว่า สามารถเชื่อมต่อระบบ Wi-fi ได้นั้น จะเชื่อมต่ออย่างไร 

เนื่องจากตัวเครื่องไม่มีระบบส่งสัญญาณ Wi-fi ติดตั้งมาด้วย และถ้าไม่มีสัญญาณ Wi-fi อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง 

4. ตัวกล้องวงจรปิดเป็นระบบใช้ไฟโซลาเซลล์  ถึงแม้ในคุณลักษณะแจ้งว่า สามารถ
จ่ายไฟให้กล้องได้ไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง  หากเป็นช่วงฤดูฝนหรือวันที่ไม่มีแสงสว่าง             
แผงโซลาเซลล์จะไม่สามารถเก็บไฟไว้ได้ หรือเก็บไฟได้น้อย  จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ     
ความคมชัดของการบันทึกและระยะเวลาการใช้งานของกล้องวงจรปิดหรือไม่ และเราจะ
แก้ปัญหาอย่างไร 

5. บุคคลที่จะสามารถขอดูกล้องวงจรปิดมีใครบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ขอบคุณนายสุวิทย์  สุริยะ  รองประธานสภาฯ ที่ได้สอบถามเพ่ิมเติม  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ตอบข้อซักถาม 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอให้คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
    เชิญคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ ตอบข้อซักถาม 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ - นายอนุรักษ์  วงค์ราช  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายอนุรักษ์  วงค์ราช  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภัยช านาญงาน  ขอตอบข้อซักถาม ดังนี้ 

1. การดูวิดีโอที่บันทึกไว้สามารถดูผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ โดยสามารถดูได้ทุกคน 
แต่ต้องมีรหัสผ่านจากเทศบาลต าบลสันทราย  หรือสามารถดูผ่านเมมโมรี่การ์ด โดยดึงข้อมูล
จากเมมโมรี่การ์ดลงสู่คอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถดึงข้อมูลได้ภายใน 48 ชั่วโมง   

2. การใช้อินเตอร์เน็ตจากซิมโทรศัพท์ คือ จะใช้ในจุดติดตั้งที่ไม่มีสัญญาณ Wi-fi      
โดยจะใช้อินเตอร์เน็ตจากซิมโทรศัพท์แบบเติมเงิน  
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3. ในการส ารวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น ได้ส ารวจจากพ้ืนที่ที่มีสัญญาณ Wi-fi ส่งถึง  
โดยเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-fi จากบ้านราษฎรที่อยู่ใกล้จุดติดตั้ง  ซึ่งได้ประสานขอเชื่อมต่อ
สัญญาณจากบ้านข้างเคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

4. ส าหรับเรื่องความคมชัดของภาพ เมื่อมีแสงน้อย ขอให้นางสาวกนกพรรณ  
อินต๊ะลอ  ซึ่งเป็นคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ ตอบข้อซักถาม 

5. ผู้ที่สามารถดูภาพ/วิดีโอจากกล้องวงจรปิดได้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร       
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพทรายเงิน  หากมีผู้ประสงค์ขอดูภาพจากกล้อง
วงจรปิดก็สามารถแจ้งขอให้ดึงข้อมูลออกมาดูได้   

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญ นางสาวกนกพรรณ  อินต๊ะลอ  ตอบข้อซักถาม 

เจ้าพนักงานธุรการฯ - นางสาวกนกพรรณ  อินต๊ะลอ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวกนกพรรณ  อินต๊ะลอ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ขอตอบข้อซักถามในเรื่องของความละเอียดกล้องว่า  ตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน กล้องมีความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ซึ่งในเวลากลางวันถือว่าคมชัด  ส่วนในเวลา
กลางคืนก็จะมีไฟ LED อยู่บริเวณด้านหน้ากล้อง ซึ่งภาพท่ีบันทึกได้จะเป็นภาพขาว-ด า  ส่วนใน
เวลากลางวันก็จะเป็นภาพสีปกติ  ดังนั้น จึงไม่มีผลต่อความคมชัด เนื่องจากอัตราการบันทึก
ข้อมูลอยู่ท่ี 15 ภาพต่อวินาที คือ สามารถดูได้ชัดเจน เป็นมาตรฐานทั่วไปของกล้องวงจรปิด       

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 - นางนิตยา  สามล้าน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางนิตยา  สามล้าน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย   
เขต 1  ขอเรียนว่า  บริเวณจุดกลับรถด้านหน้าศูนย์ NISSAN ก่อนถึงสามแยกบายพาส ก็มัก
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  เนื่องจากเป็นทางโค้งและรถวิ่งเร็ว  จึงอยากเสนอว่า หากมีการเพ่ิม 
หรือเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ก็อยากให้พิจารณาติดตั้งในจุดนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 - นางอรุณี  ศรีมูล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางอรุณี  ศรีมูล  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2  
ขอเรียนว่า จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดกลับรถหน้าสถานีต ารวจชุมชนต าบลสันทราย      
มีกล้องวงจรปิดของ หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ติดตั้งไว้แล้ว  หากเกิดเหตุก็สามารถประสานกับ
ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือขอดูกล้องวงจรปิดได้  จึงอยากเสนอว่า ควรย้ายจุดติดตั้งจากจุดนี้ไปติดตั้ง
บริเวณจุดกลับรถหน้าศูนย์ NISSAN ตามท่ีนางนิตยา  สามล้าน  สมาชิกสภาฯ เขต 1 เสนอมา  

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลสันทราย 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  อนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ครั้งที่ 7  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 7       
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  รายการค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง      
งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7     ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที่ 7  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท    
ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค   
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ซอย 5 
2. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ซอย 6 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ครั้งที่ 7  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท        
ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 
บ้านสบมาว ซอย 5  และโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว 
ซอย 6  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล    
สันทราย 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ครั้งที่  7   เนื่องด้วย  กองช่าง   เทศบาลต าบลสันทราย มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชน        
หมู่ที่  10  บ้านสบมาว ดังนี้ 
1.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  10  บ้านสบมาว  ซอย 5  
งบประมาณ  347,000  บาท   

   โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
-  งบลงทุน  3.1.2 ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  (17) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ซอย 5   เป็นเงิน  442,000  บาท ค าชี้แจงหน้า  
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157  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  442,000  บาท  โอนลด  347,000  บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  95,000  บาท    

   โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
- งบลงทุน   3.1.2  ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (ตั้งเป็นรายการใหม่)  โครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ซอย 5  ขนาดกว้าง   
5.00 เมตร  ยาว  190.00 เมตร  หนา  0.04 เมตร   เป็นเงิน  347,000  บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565   เพ่ิมเติมครัง้ท่ี  7   
2.  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  10 บ้านสบมาว ซอย 6 
งบประมาณ  95,000  บาท   

   โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
-  งบลงทุน  3.1.2 ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (17) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว  ซอย 5 เป็นเงิน 442,000  บาท ค าชี้แจงหน้า  
157  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  95,000  บาท  โอนลด  95,000  บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  -  บาท    

   โอนเพิ่ม   
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
- งบลงทุน   3.1.2  ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (ตั้งเป็นรายการใหม่)  โครงการ    

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่  10 บ้านสบมาว ซอย 6 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม 50.00 เป็นเงิน  95,000  บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565   เพ่ิมเติมครัง้ท่ี  7   

ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่าย           
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

    จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 - นายอดิศักดิ์  ศรีทา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  กระผม นายอดิศักดิ์  ศรีทา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เขต 1  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ สืบเนื่องจากมีมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ได้เล็งเห็นว่าถนนซอย 5 มีการใช้งานมานาน  เริ่มมีการผุกร่อน        
มีหลุมบ่อ และรอยแตก จึงมีมติว่าจะขอปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการ
ใช้งานที่ดีขึ้นและเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย 
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ส่วนโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่  10 บ้านสบมาว 
ซอย 6  สืบเนื่องจากเป็นซอยตัน และถนนมีความกว้างประมาณ 3 เมตร มีไหล่ทางค่อนข้าง
ลึก  มักมีรถท่ีหลงเข้าไปในซอย แล้วเวลาถอยออกมักจะตกไหล่ทาง สร้างความเดือดร้อนให้แก่
ชาวบ้านต้องมาช่วยยกรถออก 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณ นายอดิศักดิ์  ศรีทา  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ที่ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม  มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  อนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ครั้งที่ 7  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ซอย 5  และโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านสบมาว ซอย 6  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 7       
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 10 บ้านสบมาว 
ซอย 5  และโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ซอย 6  
ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       

ครั้งที่ 7  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท    
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       

ครั้งที่ 7  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท       
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่      
ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ครั้งที่  7   เนื่องด้วย  กองช่าง   เทศบาลต าบลสันทราย มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชน       
หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ดังนี้ 



- ๓๓ - 
 

1. โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจร หมู่ที่  8 บ้านสันต้นดู่  งบประมาณ  106,000  บาท 
   โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
-  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝุายประจ า)    1.1.4  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน  

1,048,920  บาท    ค าชี้แจงหน้า  149  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  792,520  บาท  
โอนลด  106,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  691,920  บาท     

   โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
-  งบลงทุน 3.1.3 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งเป็นรายการใหม่) โครงการ

ปรับปรุงระดับผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร  
หน า  0 . 1 5  เ ม ต ร  เ ป็ น เ งิ น  1 0 6 , 0 0 0  บ า ท  ป ร าก ฏ ใ นแ ผ น พัฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                      
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมครั้งที ่7   

ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย         
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

    จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 - นายชาญ  อินขัติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  กระผม นายชาญ  อินขัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย    
เขต 2  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า บริเวณที่จะด าเนินการเป็นเนินตรงสามแยกศาลาเฉลิมพระเกียรติ  
ซึ่งมีรถสัญจรค่อนข้างมาก  ซึ่งเวลารถที่ขนพืชผลทางการเกษตรมาถึงบริเวณนี้ จะต้องชะลอ/
หยุดรถเนื่องจากเป็นทางสามแยก  และเมื่อรถจะออกตัวก็มักจะถอยหลังลงมา  ซึ่งอาจเกิด
อันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณ นายชาญ  อินขัติ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ที่ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม  มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
 
 
 
 
 



- ๓๔ - 
 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ครั้งที่ 7  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจร หมู่ที่ 8           
บ้านสันต้นดู่  ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ  - ยกมือ จ านวน  10  คน 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 7  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจร หมู่ที่ 8           
บ้านสันต้นดู่  ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ  - ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม 1. อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที ่7      

    เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจร หมู่ที่ 8            
    บ้านสันต้นดู่  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง   

 2. งดออกเสียง  2  เสียง คือ  ประธานสภาเทศบาล  และ นายปรีชา  อินต๊ะปัญญา  สมาชิก 
   สภาฯ เขต 1 

 
ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที่ 7  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการเก้าอี้ส านักงาน 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ครั้งที ่7  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม ่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ
เก้าอ้ีส านักงาน  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ครั้งที่  7   เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

    
 



- ๓๕ - 
 

   โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น  ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 200,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 
100,000.- บาท  โอนลดจ านวน 23,350.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 
76,650.- บาท 

   โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1. เก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย จ านวน 1 ตัว  
        งบประมาณ 4,990 บาท 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 
112 เซนติเมตร 
 - ผลิตด้วยหนัง pu อย่างดี 
 - สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว 
 - ปรับระดับสูง-ต่ าเก้าอ้ีด้วยระบบโช๊คแก๊สโครเมี่ยม 
 - รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม 
 - เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย 
2. เก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับรองประธานสภา เลขานุการสภา นายกเทศมนตรี และ
ปลัดเทศบาล จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 4,590 บาท รวมเป็น 18,360 บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 
110 เซนติเมตร 
 - ผลิตด้วยหนัง pu อย่างดี 
 - สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว 
 - ปรับระดับสูง-ต่ าเก้าอ้ีด้วยระบบโช๊คแก๊สโครเมี่ยม 
 - รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม 
 - เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป     
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 
 



- ๓๖ - 
 
เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลสันทราย 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  อนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ครั้งที ่7  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการเก้าอ้ีส านักงาน  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 7       
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเก้าอ้ี
ส านักงาน  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้เข้าท าประโยชน์ โดยการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือน       

ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้เข้าท าประโยชน์ โดยการขยายเขตไฟฟูาให้ครัวเรือน    
ที่ไม่มีไฟฟูาใช้ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอ   
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบให้เข้าท าประโยชน์โดยการขยายเขตไฟฟูาให้ครัวเรือน   
ที่ไม่มีไฟฟูาใช้ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ  เนื่องด้วย นางสาววันเพ็ญ กาโพ  ราษฎรหมู่ที่ 5    
บ้านห้วยงูใน  ได้ยื่นค าร้องต่อเทศบาลต าบล สันทรายเพ่ือขอขยายเขตไฟฟูาให้ครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟูาใช้  และการไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบพ้ืนที่ขอขยายเขตไฟฟูาดังกล่าวแล้ว  พบว่า   
อยู่ในเขตพ้ืนที่หวงห้ามของส่วนราชการ (เขตปุาสงวนแห่งชาติ/อุทยานแห่งชาติ)  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวต้องมีเอกสารการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
เพ่ือให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอฝางน าไปใช้ประกอบค าขออนุญาตใช้พ้ืนที่กับหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่   และทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  บ้านห้วยงูใน  ได้ด าเนินการประชาคม              
ขอความเห็นชอบให้เข้าท าประโยชน์ โดยการขยายเขตไฟฟูาให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ในพ้ืนที่
ปุาสงวนแห่งชาติ จากราษฎรในพ้ืนที่  โดยมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และรับรองในการ       
ขอขยายเขตไฟฟูาให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้  ของนางสาววันเพ็ญ  กาโพ  

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เข้าท า
ประโยชน์โดยการขยายเขตไฟฟูาให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ  เพ่ือให้
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง  น าไปประกอบการขอใช้พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติฯ  ต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 



- ๓๗ - 
 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - นางอรุณี  ศรีมูล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางอรุณี  ศรีมูล  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2  
ขอสอบถามว่า การที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง จะขยายเขตไฟฟูาใน เขตปุาสงวน
แห่งชาตินั้น  ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางเทศบาลหรือผู้ที่ร้องขอ เป็นผู้รับผิดชอบ 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ตอบข้อซักถาม 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ตอบข้อซักถาม 

ผู้อ านวยการกองช่าง - นายทาวัชร์  ก๋าละ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายทาวัชร์  ก๋าละ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอตอบข้อซักถามว่า การขยายเขตในส่วนนี้ เป็นการ
ขยายเขตต่อจากเดิม ซึ่งจะมีโควตาไม่เกิน 140 เมตรต่อครัวเรือน เป็นการขยายเขตฟรี 

 ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  เห็นชอบให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอฝางเข้าท าประโยชน์ 

โดยการขยายเขตไฟฟูาให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ  ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม - เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝางเข้าท าประโยชน์ โดยการขยายเขตไฟฟ้า   

ให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง          
งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยงู หมู่ 5     

ต าบลสันทราย 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยงู หมู่ 5     
ต าบลสันทราย ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยงู หมู่ 5 
ต าบลสันทราย  เนื่องด้วย  ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค  1  ได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาล
ต าบลสันทราย เสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสันทราย พิจารณาให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค  1   ด าเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยงู  หมู่ 5  ต าบลสันทราย 
อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อน าไปประกอบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีปุาไม้   

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินการ
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยงู หมู่ 5 ต าบลสันทราย  เพ่ือให้ส านักงานทรัพยากรน้ า   
ภาค 1  น าไปประกอบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ ต่อไป    

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองนายกเทศมนตรี - นายศรีทน  ค าภีระ  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายศรีทน  ค าภีระ  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมว่า โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยงู หมู่ 5 ต าบลสันทราย ได้
ด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 แล้ว  แต่ยังไม่ได้ขออนุญาต  จึงต้องยื่นขออนุญาต
ย้อนหลังตามมติคณะรัฐมนตรี 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณนายศรีทน  ค าภีระ  รองนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม  มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย          
ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากทางส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1 ได้ด าเนินการก่อสร้าง
ไปก่อนแล้ว  และมีมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เข้าไปท าการก่อสร้างในพ้ืนที่ปุา  ให้ขอ
อนุมัติโครงการที่เคยด าเนินการไปแล้ว หรือที่จะด าเนินการต่อไป  โดยจะต้องขออนุญาต
เจ้าของพ้ืนที่ก่อน  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้ผ่อนปรนให้ท าเรื่องขออนุญาตให้ถูกต้อง  เนื่องจาก
จะมีผลต่อการด าเนินการในกรณีท่ีต้องปรับปรุงหรือซ่อมบ ารุงโครงการก่อสร้างดังกล่าว 
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ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ขอบคุณปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ
สอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลสันทราย 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  เห็นชอบให้ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1 ด าเนินการโครงการ

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยงู  หมู่  5 ต าบลสันทราย เ พ่ือใช้ประกอบการขออนุญาต               
เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีปุาไม้  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1 ด าเนินการโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น       
ล าห้วยงู หมู่ 5 ต าบลสันทราย  เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่   
ป่าไม้  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่องอ่ืนๆ 
   12.1 การเสนอกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

  ขอแจ้งว่าในการประชุมครั้งต่อไป  หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะสอบถามทาง
คณะผู้บริหารหรือพนักงานเทศบาล  ขอให้ท าหนังสือแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามมาก่อน  
เพ่ือที่จะได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 
  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กรณีสมาชิกสภาฯ    
มีเรื่องที่ต้องการสอบถามทางคณะผู้บริหารหรือพนักงานเทศบาล  สามารถจัดท าเป็นกระทู้ถาม  
ซึ่งมี 2 ประเภท คือ กระทู้ถามทั่วไป และ กระทู้ถามด่วน  ทั้งนี้ สามารถขอรับแบบเสนอ  
กระทู้ถามได้ที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาล  

ที่ประชุม - รับทราบ 
  
 12.2 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบสาธารณภัย 
รองนายกเทศมนตรี - นายศรีทน  ค าภีระ  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายศรีทน  ค าภีระ  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเรียนว่า จากกรณีที่เกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอฝาง ซึ่งมีหลายต าบลที่พ้ืนที่การเกษตร
ได้รับความเสียหาย  โดยต าบลข้างเคียงได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ    
สาธารณภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่ต าบลสันทรายยังไม่ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ        
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จึงขอให้นักวิชาการเกษตรได้ไปหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือจากเกษตรอ าเภอฝาง และ
ท้องถิ่นอ าเภอฝางว่า ต าบลอ่ืน ๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วนั้น มีแนวทางในการด าเนินการ
อย่างไรบ้าง   

นักวิชาการเกษตร - นางสาวจารุวรรณ  หาชัยภูมิ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจารุวรรณ  หาชัยภูมิ  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ  
ขอชี้แจงว่า ในส่วนของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้น ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการได้รับทราบแล้วว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย              
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560       
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ข้อ 16 (1) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม  ทั้งนี้  กระทรวงการคลัง           
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2563 ขึ้นใช้บังคับกรณีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  โดยข้อ 5.4 
ระบุว่า ด้านการเกษตร  ให้ด าเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติ
แล้วเท่านั้น  ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จากเกษตรกร
ผู้ประสบภัย  ผู้ใหญ่บ้าน และส านักงานเกษตรอ าเภอฝาง  ปรากฏว่า เกษตรกรที่ประสบภัย    
ยังไม่ได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชในทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัย  ดังนั้น จึงไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกับปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส านักปลัด เกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ  โดยอาจใช้หลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  ซึ่งเทศบาลจะต้องประกาศให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่
ประสบเหตุสาธารณภัย มายื่นค าร้องขอรับความช่วยเหลือ  แล้วทางเทศบาลก็จะด าเนินการ
ตรวจสอบว่าผู้มายื่นค าร้องเป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หรือไม่  เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบฯ ต่อไป 

ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย            
ขอเรียนว่า ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้สอบถามถึงการช่วยเหลือเกษตรกรนั้น  ปัญหาที่ส าคัญ
คือ เกษตรกรมักจะไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียน  ซึ่งควรต้องมีการประชาสัมพันธ์       
ให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กรณีที่มีการปลูกพืชชนิดใหม่  หากเกิดภัยขึ้นมา แต่เราไม่ได้ขึ้นทะเบียน ก็จะไม่เข้าเกณฑ์     
ในการช่วยเหลือของทางราชการ  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือในการชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ของทางราชการด้วย   
 ในส่วนของแนวทางการช่วยเหลือจากเทศบาลที่ค่อนข้างล่าช้า ก็จะเร่งด าเนินการ    
ท าประกาศว่า ใครที่เข้าเกณฑ์ในการเป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะมีค าจ ากัดความ      
ของค าว่า เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  ดังนั้น เวลามีค าถามจากพ่ีน้องเกษตรกร เราต้องแยก     
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ให้ถูกต้อง ชัดเจนว่าได้หรือไม่ได้ อย่างไร  เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติจะไม่มองในเรื่องเกษตรกร    
ผู้มีรายได้น้อย  แต่หากเป็นการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตจะต้องพิจารณาจากเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

ประชุม   - รับทราบ 
 
12.3 โครงการสร้างจิตส านึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย ขอเรียนว่า 
ตามนโยบายของผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นแบบอย่างในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ดังนั้น 
นายกเทศมนตรีจึงได้มีนโยบายให้พนักงานเทศบาลเคารพธงชาติ และกล่าวค าปฏิญาณตน    
ทุกวันจันทร์แรกของเดือน โดยด าเนินการเดือนละ 1 ครั้ง  จึงขอหารือในที่ประชุมว่า สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสันทราย จะสามารถมาร่วมเคารพธงชาติกับคณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาลได้หรือไม่    

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านมาร่วมเคารพธงชาติด้วย  แต่หากสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วมได้ ก็ไม่เป็นไร  ทั้งนี้ หากใกล้ถึงวันที่จะด าเนินการ ก็ขอให้
ทางเทศบาล แจ้งย้ าเตือนทางไลน์ด้วย   

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 12.4 การซ่อมแซมฝายเหมืองง่า หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 นายคนึง  ปัญญาดา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายคนึง  ปัญญาดา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย   
เขต 1  ขอหารือกรณี ฝายเหมืองง่า ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 5 บ้านห้วยงูใน เกิดการช ารุดทรุดโทรม  
โดยผู้ใช้น้ าเป็นเกษตรกร หมู่ที่ 4, 5, 9  เมื่อปี พ.ศ. 2563 เกษตรกรผู้ใช้น้ าได้เคยท าหนังสือ
ถึงเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือขอให้ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ าที่เสียหาย ไม่สามารถแบ่งน้ าได้     
ซึ่งทางเทศบาลได้แจ้งว่า ไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากรากฐานเสียหายจ านวนมาก 
ด าเนินการสร้างอาคารแบ่งน้ าไม่ได้  ซึ่งขั้นตอนในการด าเนินการ จะต้องท าการออกแบบแล้ว
ให้ วิ ศวกร เซ็ นรับรอง   ซึ่ ง สภา เทศบาลได้ ให้ ความ เห็นชอบเป็นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ ว                  
ทั้งนี้ การก่อสร้างจะใช้งบประมาณ 8 แสนกว่าบาท  ซึ่งงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
ที่จัดสรรให้แก่หมู่บ้านในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่าบาท  จึงอยากขอเสนอให้ใช้
งบประมาณที่จะจัดสรรให้หมู่บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  มารวมกันเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ า 

 
 
 



- ๔๒ - 
 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

  ตามที่ นายคนึง  ปัญญาดา  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหามานั้น 
ถือว่าเป็นความคิดที่ดี  ดังนั้น เมื่อทางเทศบาลต าบลสันทรายจะจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่อยมาหารือร่วมกันอีกครั้ง และขอให้เตรียม
รายละเอียดให้ผู้อ านวยการกองช่างด้วย  ทั้งนี้ หากหมู่บ้านใดประสบปัญหาคล้าย ๆ กัน ก็อาจ
ใช้แนวทางนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาได้  

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 12.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
นายกเทศมนตรี - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ  
ไฟปุา  และร่วมกันท าแนวกันไฟ  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  โดยขอให้พร้อมเพรียงกัน     
ณ ลานโรงเรียนเก่าบ้านปกาเกอะญอ  เวลา 08.30 น. และจะมีพิธีเปิดเวลา 09.00 น.    

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
   การแต่งกายในวันดังกล่าว  ให้แต่งกายอย่างไร 
รองประธานสภาฯ - นายสุวิทย์  สุริยะ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสุวิทย์  สุริยะ  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
ขอเสนอให้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 12.6 การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย 
ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ - นางสาววรลักษณ์  ซาวศักดิ์  ครูช านาญการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลสันทราย 
   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสาววรลักษณ์  ซาวศักดิ์  ต าแหน่ง ครูช านาญการ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย  ขอแจ้งเรื่องการเปิดเรี ยนของสถานศึกษา     
ในสังกัดเทศบาลต าบลสันทรายว่า  ขณะนี้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้งสองแห่ง มีความพร้อมที่จะเปิดเรียนแล้ว  แต่ขณะนี้ก าลังจัดท าเอกสารเพ่ือขอรับ
การประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  เมื่อจัดท าเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      
ก็จะเสนอไปยังอ าเภอฝาง และอ าเภอฝางก็จะเสนอต่อไปยังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฝาง 
เพ่ือมาตรวจสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากนั้นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฝางก็จะส่งเรื่อง
ไปยังส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองอีกครั้ง  ก่อนจะส่งเรื่อ ง  
ไปยังส านักงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เปิดเรียนได้ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 






