
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่  12  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.30 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. นายสมชัย  ใจค า  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
3. นางทิพย์วิภา  จรัสสกลภัทร์ ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
4. นายสมศักดิ ์  ดวงวาด  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
5. นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
6. นางสาวอรชร รัตนธรรม ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  
7. นายวันชัย  หงษ์อ่อนสา ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางพลอยไพลิน กาใจ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

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

10. นางสาววรลักษณ์ ซาวศักดิ ์ ต าแหน่ง  ครูช านาญการ รักษาราชการแทน 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 
11. นายอาคม  สองเมือง ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
12. นายเกษฎาพงษ ์ ค าอินตา  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

  ปฏิบัติงานจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นางสาวจารุวรรณ หาชัยภูม ิ ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายศรีทน  ค าภีระ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
2. นางสาวเพชรแก้ว ชมภู  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทรายได้ตรวจองค์ประชุม เมื่อเห็นว่าครบแล้ว      

จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

วันนี้ นายศรีทน  ค าภีระ  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ไม่สามารถ
เข้าร่วมการประชุมได้  เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19  จึงต้อง 
กักตัวเพ่ือสังเกตอาการ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยประชุมสามัญ   

สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1   
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลสันทราย  ซึ่งได้ส่งให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใด     จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ เชิญแก้ไขเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เมื่อไม่มีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม  หากรับรอง รายงานการประชุมสภา

เทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  
25  กุมภาพันธ์  2565 ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เม่ือวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565  ด้วยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง                 
1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติ เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต        

เสริมเหล็กห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย     
เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
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นายกเทศมนตรี - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน     
ได้ของบประมาณเพ่ือก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก หมู่ที่  5             
บ้านห้วยงูใน  เพ่ือแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสันทราย และ 
กองช่าง เทศบาลต าบลสันทราย ได้ท าการส ารวจและจัดท าโครงการพร้อมทั้งประมาณราคา  
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565    
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก        
ห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร งบประมาณ 
500,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ ไข เ พ่ิม เติมถึ งฉบับที่  4 พ .ศ .  2561 ข้อ  89 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น                  
อาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  ขอให้ผู้อ านวยการ     

กองคลัง ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิ
ผู้อ านวยการกองคลัง - นางสาวอรชร  รัตนธรรม  ผู้อ านวยการกองคลัง 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม   หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน                
ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(๒) ได้ส่ ง เงินสมทบกองทุนส่ง เสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน       
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
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(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

  ซึ่งเทศบาลต าบลสันทรายมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  ดังนี้ 
1. ข้อมูลเงินสะสม               

1.1  อปท.มีเงินสะสม ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  จ านวน  23,350,149.12 บาท  
     1.2  อปท.มีเงินสะสมหลังจากหักเงินสะสม ก.ส.ท. แล้ว จ านวน  19,963,681.81 
บาท 
     1.3  อปท.ได้ใช้จ่ายเงินสะสม (ที่ด าเนินการแล้ว/ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่

ด าเนินการ) ในปีงบประมาณปัจจุบัน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
   - โครงการปรับปรุงฝายรูบ้วน หมู่ 7  จ านวน 465,000 บาท 
   - จัดซื้อถุงยังชีพกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
                จ านวน  500,000 บาท 

 1.4  เงินสะสมเพ่ือกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น    
โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังและเสถียรภาพในระยะยาวตามข้อ 89        
วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

         (1) ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 3 เดือน จ านวน 4,138,023.00 บาท 
         (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน   
              จ านวน  8,400,000.00 บาท 
         รวมเป็นเงิน  จ านวน  13,503,023.00 บาท 
2.5 คงเหลือเงินสะสมที่จะสามารถน าไปใช้บริหารงานได้   

จ านวน  6,460,658.81 บาท 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม และยอดเงินสะสม    
ที่สามารถน าไปใช้ได้ ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม     
หรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ 

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  ขอเรียนว่า ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  กระผมได้อภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณในการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยหมากเอียกว่า ใช้งบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างมาก  โดยขนาด
ของสะพานนั้น เดิมมีขนาดกว้าง  7  เมตร  ยาว 15 เมตร  จึงเสนอให้กองช่างปรับลด
งบประมาณลง พร้อมทั้งจัดท าประมาณราคาใหม่  โดยสะพานมีขนาดกว้าง 4 เมตร            
ยาว 8 เมตร ไม่มีทางเท้า  ซึ่งมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว 
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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    
มีความเห็นว่า งบประมาณในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยหมากเอียกครั้งนี้     
มีความเหมาะสมแล้ว   

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

ประชุมทุกท่าน กระผม นายสุวิทย์  สุริยะ  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
อยากสอบถามเก่ียวกับการรื้อถอนท่อเดิมออก  ว่าเมื่อท าการรื้อถอนแล้ว จะน าท่อนั้นไปใช้งาน
อะไรหรือไม่  หากไม่ได้ใช้งานจะขอน าไปใส่ที่ล าเหมือง หมู่ 3  

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
   เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ตอบข้อซักถาม 
ผู้อ านวยการกองช่าง - นายวันชัย  หงษ์อ่อนสา  ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายวันชัย  หงษ์อ่อนสา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอเรียนว่า 
กองช่างยังไม่มีแผนงานที่จะใช้วัสดุจากการรื้อถอนท่อ ดังกล่าว  แต่หากหมู่บ้านใด                 
มีความจ าเป็นที่จะต้องน าไปใช้งานก็สามารถท าเรื่องขอใช้วัสดุมายังเทศบาลต าบลสันทรายได้  

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการนี้

หรือไม ่
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  อนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 500,000 บาท           

เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน  
ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 500,000 บาท  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง      
งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565       

ครั้งที่ 11  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  

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

ครั้งที่ 11  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

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

ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565       
ครั้งที่ 11  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สอดคล้องกับราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1     
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป        
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

   โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการักษาความสงบ

ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้จ านวน 
216,720 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 238,780 บาท  โอนลด จ านวน 
50,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 188,780 บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถบรรทุก(ดีเซล)          
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์  แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 829,000 บาท  โอนเพ่ิม จ านวน 50,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ   
หลังโอน จ านวน 879,000 บาท 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
เดือนธันวาคม 2564 หน้า 15 ข้อ 8.2.2 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1. มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน 
2. มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรือเก็บของได้ 
3. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

    จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 



- ๗ - 
 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  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  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 11  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 11  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565      

ครั้งที่ 11  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 

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

ครั้งที่ 11  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

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

ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ครั้งที ่11 เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

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

    โอนลด  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า  ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 280,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 
161,010.93 บาท  โอนลดจ านวน 8,697.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 
152,313.93 บาท 
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โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน จ านวน 3 ตัว ตัวละ 2,899 บาท           
รวมเป็นเงิน 8,697.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
- สามารถปรับการส่าย ซ้าย-ขวา และหยุดได้ตามต้องการ 
- มีรีโมท (Remote control) ควบคุมการท างานของพัดลม 
- มีสวิตซ์แบบสัมผัส เปิด-ปิดการท างานด้วยระบบสัมผัสได้ แม้ไม่มีรีโมท 
- สามารปรับความสูงได้ เลื่อนขึ้น-ลงได้อย่างสะดวก 
- ตั้งเวลาการท างานเปิด-ปิดได ้
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
- ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
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 
เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลสันทราย 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 11  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 11      
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ       
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2565  
นายกเทศมนตรี  - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเรียนว่า ได้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2565  จากเดิมก าหนดจัด
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565  เป็นวันนี้ในช่วงเช้าก่อนเริ่มการประชุมสภาฯ  โดยต้นไม้ที่
น ามาปลูกนั้น เป็นต้นประดู่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยจัดการต้นน้ าแม่เผอะ จ านวน 
100 ต้น และหน่วยจัดการต้นน้ าแม่งอน จ านวน 50 ต้น  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ 

ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย  ขอแจ้ง
เพ่ิมเติมว่า เนื่องจากวันวิสาขบูชา ได้ถูกก าหนดให้เป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ  จึงอยากเชิญ
ชวนสมาชิกสภาฯ และประชาชนทั่วไป ช่วยกันปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ส่วนตัว  
โดยสามารถขอรับพันธุ์ไม้ได้ที่หน่วยจัดการต้นน้ าแม่เผอะ  เพียงน าบัตรประจ าตัวประชาชน    
ไปแสดงเพื่อขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้  ทั้งนี้ หากเป็นการขอรับการสนับสนุนเพ่ือปลูกเป็นการ
ส่วนตัว จะสามารถขอรับได้ประมาณ 100 ต้น  แต่หากเป็นหน่วยงานราชการ จะสามารถ
ขอรับการสนับสนุนได้ประมาณ 1,000 ต้น 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 6.2 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
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  ขอสอบถามและติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การซ่อมแซมถนนสายบ้านสันต้นดู่ – ท่ากว้าง ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยมีอยู่ 3 จุด   
ซึ่ ง เป็นบริ เ วณทางโค้ ง   จะสามารถด า เนินการได้ ในช่ ว ง ใด   เนื่ องจากที่ ผ่ านมา                         
มีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวแล้ว จ านวน 2 ราย  

2. ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ห้วงเดือนตุลาคม 
2564  เป็นอย่างไร สามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ 

3. การด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจะเริ่มด าเนินการเมื่อใด 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
    เชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ตอบข้อซักถาม 
นายกเทศมนตรี  - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการด าเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านสันต้นดู่ – ท่ากว้าง ว่า       
กองช่างจะด าเนินการส ารวจพื้นที่วันนี้ แล้วจะเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ส่วนเรื่อง
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ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกร   ผู้ประสบอุทกภัย ห้วงเดือนตุลาคม 2564  
ขอให้นักวิชาการเกษตรเป็นผู้ชี้แจง 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญนักวิชาการเกษตร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นักวิชาการเกษตร - นางสาวจารุวรรณ  หาชัยภูมิ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวจารุวรรณ  หาชัยภูมิ  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ  
ขอเรียนว่า  เทศบาลต าบลสันทรายได้ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ห้วงเดือนตุลาคม 2564  ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านที่ประสบภัย    
ทราบแล้ว  โดยเทศบาลต าบลสันทรายไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ เนื่องจากเกษตรกร
ผู้ประสบภัยไม่ได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชในทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัย 

นายกเทศมนตรี  - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
 ส าหรับข้อซักถามเกี่ยวกับการด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอให้

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - นางพลอยไพลิน  กาใจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางพลอยไพลิน  กาใจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการ
แทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอเรียนว่า ขณะนี้ก าลังเริ่มด าเนินโครงการ
ป้องกันไข้เลือดออก  โดยได้มีหนังสือเชิญประธาน อสม. และ อสม. ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า ในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2565  ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีการมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ป้ายไวนิล ไฟฉาย ทรายอะเบท เป็นต้น  เพ่ือให้ อสม. ได้ออกไป
รณรงค์ภายในหมู่บ้านของตนเองก่อน  โดยกิจกรรมต่อไปจะมีการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ า
ยุงลาย   

ในส่วนของการพ่นหมอกควัน จะพ่นในกรณีพบผู้ป่วยในหมู่บ้าน โดยเป็นการพ่น     
เพ่ือควบคุมการระบาด  แต่หากบ้านใดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มียุงชุกชุม แล้วได้รับความเดือดร้อน 
ร าคาญจากยุง ก็สามารถท าหนังสือแจ้งมาเพ่ือขอให้พ่นหมอกควันเป็นรายกรณีไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

6.3 การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย 
ผอ.กองการศึกษา - นางสาวนรากร  แก้วใจบุญ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนรากร  แก้วใจบุญ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษา
ราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ขอแจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิด
เรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย  ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาล



- ๑๑ - 
 

เทศบาลสันทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นดู่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงูกลาง      
ซึ่งขณะนี้สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง อยู่ในช่วงปิดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจะปิดถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565  ซึ่งสถานศึกษา       
ทั้ง 3 แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพ่ือประเมินการเปิดสถานศึกษา  โดยจะมีการจัดท า
การประเมินเพ่ือให้สาธารณสุขอ าเภอฝางพิจารณา  แล้วส่งต่อไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป    
  ทั้งนี้  จะประกาศเปิดสถานศึกษาในรูปแบบ On-Hand  คือ การน าแบบฝึกหัด       
การจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา  โดยจะเริ่มเปิด
เรียนแบบ On-Hand ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  จนกว่าสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ต าบลสันทรายจะได้รับค าสั่งจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้ด าเนินการเปิด
การเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้  แล้วจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 6.4 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
ผอ.กองการศึกษา - นางสาวนรากร  แก้วใจบุญ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนรากร  แก้วใจบุญ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ขอเรียนว่า เทศบาลต าบลสันทราย ได้จัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตอง ภายใต้โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด          
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์  ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2565  โดยจะมีการ
จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565  เทศบาลต าบล      
สันทรายจึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา                
ในวันดังกล่าว  โดยตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอาวุโส 
ชิงที่ 3 และรุ่นประชาชนทั่วไป ชิงที่ 3  และตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จะได้รับชมการ
แข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ และพิธีปิดการแข่งขันกีฬา  โดยแต่งกายด้วยชุดกีฬาสีน้ าเงิน  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
   6.5 การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารส านักงานใหม่ 
นายกเทศมนตรี  - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเรียนว่า ตามที่เทศบาลต าบลสันทรายจะด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่  เพ่ือเป็นศูนย์รวม  
ในการให้บริการพ่ีน้อง ประชาชน  โดยได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการ      
เรื่องการออกแบบอาคาร  จึงขอให้ผู้อ านวยการกองช่างรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

ผู้อ านวยการกองช่าง - นายวันชัย  หงษ์อ่อนสา  ผู้อ านวยการกองช่าง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน กระผม นายวันชัย  หงษ์อ่อนสา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอเรียนว่า 
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ดูขนาดของอาคารที่จะก่อสร้างในวงเงินงบประมาณ 30,000,000  






