
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่  15 สิงหาคม  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. นายภาณุพงศ์ 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. นายวัชระ  เสริฐสมใจ ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
8. นางสาวอรชร รัตนธรรม ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายวันชัย  หงษ์อ่อนสา ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางพลอยไพลิน กาใจ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวนรากร แก้วใจบุญ ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการรักษาราชการแทน 

  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12.  นายเกษฎาพงษ ์ ค าอินตา  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

  ปฏิบัติงานจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นางสาวจารุวรรณ หาชัยภูม ิ ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทรายได้ตรวจองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบแล้ว      

จึงเปิดการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมากระผมติดเชื้อโควิด-19  จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลจัดขึ้น  ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยประชุมวิสามัญ   

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2565 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
   ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย  ซึ่งได้ส่งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ เชิญแก้ไขเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้แก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อไม่มีผู้ ใดแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนจะขอมติที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาฯ          
นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุมหากรับรองรายงาน      
การประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี
พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2565 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ด้วยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง                   
1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 ประกาศเทศบาลต าบลสันทราย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ. 2566 - 2570)ฉบับทบทวน 

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

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล



-๓- 
 

สันทรายขอแจ้งประกาศเทศบาลต าบลสันทราย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 17 ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และ      
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ      
โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน       
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณประจ าปีของเทศบาลต าบลสันทราย รวมทั้ง       
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้       
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ  ณ  วันที่  27  มิถุนายน  2565 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.2 การยกเลิกการกู้เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)    
โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) เทศบาลต าบลสันทราย 

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

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล
สันทราย  ขอเรียนว่า ตามหนังสือส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                    
ที่ มท 0808.4/3880 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564  ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ได้อนุมัติให้เทศบาลต าบลสันทราย กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพ่ือก่อสร้าง
อาคารสถานธนานุบาล(โรงรับจ าน า) เทศบาลต าบลสันทราย  จ านวน 6,000,000 บาท        
โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี  ก าหนดช าระหนี้ภายในระยะเวลา 10 ปี  โดยให้
เทศบาลต าบลสันทรายขอรับเงินกู้ตามงวดการจ่ายเงินแห่งสัญญาจ้าง  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน และปฏิบัติตามระเบียบฯ เพ่ือท าสัญญากู้เงินไม่เกินวงเงิน        
ที่ เ ทศบาลต าบลสั นทราย ได้ รั บอนุ มั ติ ให้ กู้  ภ าย ในวั นที่  20 กั นยายน 2565               
หากพ้นก าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นอันยกเลิก นั้น 

กองช่าง เทศบาลต าบลสันทราย  ขอแจ้งยกเลิกการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพ่ือก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) เทศบาลต าบลสันทราย จ านวน 
6,000,000 บาท  เนื่องจากคณะผู้บริหารมีนโยบายเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การจัดตั้ง     
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สถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) เทศบาลต าบลสันทราย  ตามที่ประชุมคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลสันทราย ครั้งที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 

จึงแจ้งสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ก่อนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย      
ที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตรหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ดังนี้ 

1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14        
พ.ศ. 2562  มาตรา 62 จัตวา ก าหนดไว้ว่า ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ จาก
นายกเทศมนตรี  หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบ
ให้ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปพลางก่อน   

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 43 ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
 (1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
 (2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 45 วรรคท้าย  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า      
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
ข้อ 58ได้ก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อ
สภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

3. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23 ได้ก าหนดใหเจาหนาที่งบประมาณท าการพิจารณา
ตรวจสอบวิเคราะห และแก ไขงบประมาณในชั้นต น แล้วเสนอตอผู บริหารทองถิ่น          
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เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจ าป
แลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอ      
ผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือผูบริหารทองถิ่นไดน าเสนอตอสภาทองถิ่นภายในวันที่    
๑๕ สิงหาคม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา    

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมสภา 

นายกเทศมนตรีฯ  - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสันทราย จะได้เสนอ           
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลสันทรายอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสันทราย  จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบล
สันทรายมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

    ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
1.   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   46,544,594.22  บาท 
2.   เงินสะสม            154,848,831.50  บาท 
 
3.   ทุนส ารองเงินสะสม    24,523,939.48  บาท 
4.   เงินกู้คงค้าง       8,777,877.68  บาท 

   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น  จ านวน  77,983,709.61  บาท  ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร        1,364,912.41  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        985,149.80  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          274,291.32  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          311,191.24  บาท 
หมวดรายได้จากทุน               9,660.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร               32,295,513.73  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              42,742,991.11  บาท 

(2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     14,520,140.00  บาท 
(3)   รายจ่ายจริง    จ านวน  75,442,415.03  บาท  ประกอบด้วย 
       งบกลาง       28,481,758.53  บาท 
       งบบุคลากร       15,531,878.19  บาท 
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       งบด าเนินการ      16,294,562.59  บาท 
       งบลงทุน       11,962,620.00  บาท 
       รายจ่ายอื่น              29,000.00  บาท 
       งบเงินอุดหนุน        3,142,595.72  บาท 
(4)   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
14,520,140.00  บาท 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

1. รายรับ 
  รายรับจริง  

ปี  2564 
ประมาณการ  

ปี 2565 
ประมาณการ  

ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 1,364,912.41 2,900,000.00 3,000,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
985,149.80 900,700.00 887,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 274,291.32 370,000.00 252,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 311,191.24 266,300.00 240,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 9,660.00 3,000.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,945,204.77 4,440,000.00 4,380,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 32,295,513.73 34,160,000.00 34,120,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
32,295,513.73 34,160,000.00 34,120,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 42,742,991.11 45,400,000.00 46,500,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
42,742,991.11 45,400 ,000.00 46,500,000.00 

รวม 77,983,709.61 84,000,000.00 85,000,000.00 
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2. รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 28,481,758.53 33,557,470.00 32,062,260.00 

  งบบุคลากร 15,531,878.19 23,019,620.00 24,961,660.00 

  งบด าเนินงาน 16 ,294,562.59 15,507,010.00 15,897,880.00 

  งบลงทุน 11,962,620.00 8,706,700.00 8,581,600.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,142,595.72 3,209,200.00 3,496,600.00 

  งบรายจ่ายอื่น 29,000.00 0.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 75,442,415.03 84,000,000.00 85,000,000.00 

รวม 75,442,415.03 84,000,000.00 85,000,000.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของเทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้าน รวม 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 32,062,260 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,076,670 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,965,730 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,069,070 

  แผนงานสาธารณสุข 4,671,200 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,175,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,176,930 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 600,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,586,980 

  แผนงานการเกษตร 616,160 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 85,000,000 
จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมเรียบร้อย ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย อธิบายข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะมีการอภิปราย 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทรายขอชี้แจง   ข้อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554  ข้อ 47   ในการพิจารณาญัตติ          
ร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ   
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 62  เมื่ อ ได้อภิปร ายไปพอสมควรแล้ว  ถ้ าสมาชิกสภาท้องถิ่ น เสนอญัตติ              
ขอให้ปิดอภิปราย  เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่   
หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
 เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทุกท่านศึกษาหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และให้สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสันทรายอภิปราย ซึ่งในส่วนของรายละเอียดได้จัดส่งเอกสารให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสันทรายทุกท่าน ตามระเบียบการประชุมสภาแล้ว  สมาชิกสภาฯ ท่านใด   
จะซักถามหรือขออภิปรายส่วนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

หากไม่มีท่านใดอภิปราย ก่อนจะขอมติที่ประชุม ขอให้ เลขานุการสภาฯ          
นับองค์ประชุมก่อน  

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาหากเห็นชอบ
ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
คือ ประธานสภาเทศบาล เวลา 10.05 น. 
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ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 แล้ว ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ              
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ          
ร่างเทศบัญญัต ิ

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอชี้แจง              
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนมีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สันทราย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังนี้ 

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

    ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า สามคนแต่ไม่เกิน เจ็ดคน 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น      
ชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ 107  ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และ
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 ใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้ง          
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้า      
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย  ถ้าผู้แปรญัตติ
ไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่น   
ได้เริ่มประชุมในวันนั้น  ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค าแปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้แปรญัตติ
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จะมีความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้  และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 

ตามระเบียบที่กล่าวข้างต้นประกอบกันนั้น สภาฯ ต้องเลือก คณะกรรมการ    
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพ่ือรับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ พิจารณาและเสนอต่อสภา
เพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอจ านวน

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน    
โดยค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญผล  ไชยสิทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย เขต 2  ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาล
ต าบลสันทราย  ให้มีจ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  - ผู้รับรองคนที่  1. นายอุทิศ  บุญตัน สมาชิกสภาฯ เขต 2 
   - ผู้รับรองคนที่  2. นางอรุณี  ศรีมูล สมาชิกสภาฯ เขต 2 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ    
อีกหรือไม ่

หากไม่มีขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ    
มีจ านวน 3 คน ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 3 คน ด้วยคะแนน
เสียง 11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 

 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ล าดับต่อไป ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    

ร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย เขต 2  ขอเสนอให้  นายสุวิทย์  สุริยะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ      
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  - ผู้รับรองคนที่  1. นายอุทิศ  บุญตัน สมาชิกสภาฯ เขต 2 
   - ผู้รับรองคนที่  2. นายคนึง   ปัญญาดา สมาชิกสภาฯ เขต 1 

มีท่ านใดจะเสนอสมาชิกสภา เทศบาลท่ าน อ่ืน  เ พ่ือ พิจารณาเลื อก เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1 อีกหรือไม่ 
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หากไม่มี ให้ถือว่า นายสุวิทย์  สุริยะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
คนที่ 1 และขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ คนที่ 2 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 - นายเสฐียรพงษ์  ปันตา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านข้าพเจ้า นายเสฐียรพงษ์  ปันตา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย เขต 1  ขอเสนอให้  นางนิตยา  สามล้าน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  - ผู้รับรองคนที่  1. นายสนิท  ศจิพงศ์พันธุ์กิจ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
   - ผู้รับรองคนที่  2. นายปรีชา  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต 1 

มีท่ านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่ าน อ่ืน  เ พ่ือ พิจารณาเลื อกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 

หากไม่มี  ให้ถือว่ า  นางนิตยา  สามล้ าน   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ             
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2  และขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ     
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 - นายคนึง  ปัญญาดา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายคนึง  ปัญญาดา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สันทราย เขต 1 ขอเสนอให้  นางอรุณี  ศรีมูล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
คนที่ 3 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  - ผู้รับรองคนที่  1. นายอุทิศ  บุญตัน สมาชิกสภาฯ เขต 2 
   - ผู้รับรองคนที่  2. นายอดิศักดิ์  ศรีทา สมาชิกสภาฯ เขต 1 

มีท่ านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่ าน อ่ืน  เ พ่ือ พิจารณาเลื อกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ 

หากไม่มี ให้ถือว่า นางอรุณี  ศรีมูล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
คนที่ 3 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้มีการเลือกเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
    1.  นายสุวิทย์ สุริยะ  รองประธานสภาฯ 
     2.  นางนิตยา สามล้าน  สมาชิกสภาฯ เขต 1   
    3.  นางอรุณี     ศรีมูล  สมาชิกสภาฯ เขต 2  

เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
 

 
 
 



-๑๒- 
 
เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอชี้แจง              
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 109 การนัดประชุมและ        
เปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ    

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  จึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ     
ร่างเทศบัญญัติฯ ทั้ง 3 ท่านประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการ ในวันนี้หลังจาก
ประชุมสภาฯ แล้วเสร็จ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ล าดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

ก่อนจะเป็นการก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทรายขอชี้แจงว่า ก่อนที่จะ
ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตตินั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ     
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554      
 ข้อ 49  ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น              
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับ
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น      
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน      
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 



-๑๓- 
 
ประธานสภาฯ   - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ทุกท่านได้รับทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลา
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

รองประธานสภาฯ -นายสุวิทย์  สุริยะรองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ข้าพเจ้า นายสุวิทย์  สุริยะ ต าแหน่ง 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย   ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ            
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่     
16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. , วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 
08.00 – 17.00 น. และวันที่  18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.        
รวมทั้งหมด 27 ชั่วโมง  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ประธานสภาฯ   - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เป็นอย่างอ่ืน

หรือไม ่
  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ ก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา08.00 – 17.00 น. , 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เทศบาลต าบลสันทราย 
ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
สันทราย 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี
ต าบลสันทราย ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย     
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย  
จ านวน 2 คน  

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์       
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ และ ข้อ 13 ให้กรรมการ    
ตามข้อ (3) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง เนื่องจาก



-๑๔- 
 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย จะหมด
วาระลงในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.  2561 ข้อ 12(3) และข้อ 13 
เทศบาลต าบลสันทราย จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น          
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย จ านวน 
2 คน ให้สภาเทศบาลต าบลสันทรายพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ต่อไป 

จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติมานั้น  ก่อนจะด าเนินการเสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย  
ขอให้ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ชี้ แจงรายละเ อียดเ พ่ิมเติม                 
ให้ที่ประชุมทราบ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ - นางพลอยไพลิน  กาใจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นางพลอยไพลิน  กาใจ  ต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ขอชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสันทรายได้มี
การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ซึ่งองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) เป็นประธาน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวน 2 คน   
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาฯ มอบหมาย จ านวน 2 คน  
4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน

ไม่เกิน 2 คน 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
6. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ านวน    

ไม่เกิน 5 คน 
7. ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียน

อิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่น (ถ้ามี) 
8. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการ โดยต าแหน่ง 
9. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ หรือตัวแทน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
10. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



-๑๕- 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ จะครบวาระในวันที่ 30 กันยายน 2565  ซึ่งในส่วน
ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายที่มีการคัดเลือก ในการแต่งตั้งค าสั่งครั้งแรก ได้แก่    
นางอรุณี  ศรีมูล และ นางนิตยา  สามล้าน  ซึ่งได้พ้นจากวาระเนื่องจากมีการประกาศให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  และได้มีการคัดเลือกสมาชิก
สภาฯ เข้ามาทดแทน ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2564  ซึ่งในครั้งนั้นได้คัดเลือก นางอรุณี  ศรีมูล 
และ นายปรีชา  อินต๊ะปัญญา  เป็นตัวแทนของสภาเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทุนฯ        
ซึ่งในระเบียบของกองทุนฯ ได้ก าหนดไว้ว่า คณะกรรมการกองทุนฯ มีวาระในการปฏิบัติหน้าที่ 
จ านวน 4 ปี  โดยสมาชิกสภาเทศบาลที่มีการคัดเลือกและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
จะปฏิบัติหน้าที่เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดเดิม  ดังนั้น        
จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาคัดเลือกในวันนี้    

ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ตามที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม

ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ เทศบาลต าบลสันทราย  2  คน โดยค าเสนอนั้น           
ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
ในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย คนที่ 1 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 - นายเสฐียรพงษ์  ปันตา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายเสฐียรพงษ์  ปันตา ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย เขต 1 ขอเสนอให้ นายสนิท  ศจิพงศ์พันธุ์กิจ  เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันทราย คนที่ 1 

ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอสมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 
- ผู้รับรองคนที่ 1   นายปรีชา   อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต 1 
- ผู้รับรองคนที่ 2   นายอดิศักดิ์   ศรีทา  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
หากไม่มี ถือว่า นายสนิท  ศจิพงศ์พันธุ์กิจ  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย คนที่ 1 
ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย คนที่ 2 ขอเชิญครับ 
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  ขอเสนอให้ นายชาญ  อินขัติ  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย คนที่ 2 
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ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ขอสมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 
- ผู้รับรองคนที่ 1   นายคนึง   ปัญญาดา  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
- ผู้รับรองคนที่ 2   นางอรุณี   ศรีมูล  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
หากไม่มี ถือว่า นายชาญ  อินขัติ  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย คนที่ 2 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย  

ในสัดส่วนของสภาฯ ได้มีการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  โดยคณะกรรมการทั้ง  2  ท่านได้ผ่าน
การเสนอชื่อโดยสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งละ 1 คน  และมีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง
อย่างน้อย  2  คน ประกอบด้วย 

1.  นายสนิท   ศจิพงศ์พันธุ์กิจ 
  2.  นายชาญ   อินขัติ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  

รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  

รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ได้น าเสนอ         
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี
ต าบลสันทราย  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 ตามที่สภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระท่ี 6 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 
  จากการตรวจสอบภายหลังจากที่สภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้พิจารณาอนุมัติ    
ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 เพ่ือน าไปตั้งเป็น
รายการใหม่  รายการค่าจัดซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้ว  ปรากฏว่าตรวจพบ      
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน 2 รายการ  ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามรายละเอียดดังนี้ 
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คุณลักษณะพื้นฐาน (เดิม) 
- กล้องวงจรปิดชนิดไอพี ปรับมุมมองได้ ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 

- ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 megapixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 15 ภาพต่อวินาที 
- ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากซิมการ์ดโทรศัพท์ ไม่ต่ ากว่าสัญญาณ 4G ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264  เป็นอย่างน้อย 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (motion Detection) ได ้
- สามารถบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจ าแบบ SD  CARD หรือ MicroSD Card 
- พร้อมเมมโมรีการ์ด ความจุไม่ต่ ากว่า 64 GB 
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wifi  ได ้
- 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 โดยมีแอพ
พลิเคชันที่มีชื่อเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา 

- ตัวกล้องวงจรปิดสามารถท างานร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ได้ 
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 400มม ยาวไม่น้อยกว่า 700มม. และ

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

กว่า 250 เมตร 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน (ใหม่) 
- กล้องวงจรปิดชนิดไอพีปรับมุมมองได้ ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 

- ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 megapixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 15 ภาพต่อวินาที 
- ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากซิมการ์ดโทรศัพท์ ไม่ต่ ากว่าสัญญาณ 4G หรือรับสัญญาณ 

wifi 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 ได ้



-๑๘- 
 

- สามารถหมุนกล้องซ้ายขวาได้ไม่น้อยกว่า 320 องศา 

- สามารถหมุนกล้องในมุมก้ม-เงย ไม่น้อยกว่า 90 องศา 

- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ - 10ºc  ถึง 50 ºc  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 540 มม. 

และหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. 
- ระบบโซลาร์เซลล์ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 30  วัตต์ 
- แบตเตอรี่ชนิด 18650 ความจุไม่น้อยกว่า 2,000mah 
- สามารถจ่ายไฟให้กล้องได้ไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง 
- พร้อมติดตั้งเสาเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สูงจากพ้ืนดินไม่น้อย

กว่า 3 เมตร 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง        
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
 จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ   

ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   

ในงบลงทุน  รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม - อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน  รายการ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ าป่าไหลหลาก 
ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ าป่า     

ไหลหลาก  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
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นายกเทศมนตรี - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล
สันทราย ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรับมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มและ
น้ าป่าไหลหลาก 

ตามบันทึกข้อตกลงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0021/021 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2557 เรื่อง การส่งมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ าป่าไหลหลาก ระหว่าง       
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับ นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้ส่งมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ าป่าไหลหลาก จ านวน 3 แห่ง  
ประกอบด้วย 
1. โบสถ์แม่พระอุปถัมภ์ บ้านห้วยงูใน หมู่ 5 ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงงานอิฐบล็อก บ้านสันต้นดู่ หมู่ 8 ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. บ้านใหม่สันต้นดู่ หมู่ 11 ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือให้เทศบาลต าบลสันทราย ใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน      
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มและน้ าป่าไหลหลาก พร้อมทั้งรับผิดชอบดูแลรักษา และ     
ตั้งงบประมาณส าหรับค่าบริการรายเดือนของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งข้อมูล(SMS) 
และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสถานีเตือนภัยดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558    
เป็นต้นไป นั้น 

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้วปรากฏว่ายังสามารถ
ใช้งานได้ และไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน  แต่เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีการเสื่อมสภาพ 
และหากรับโอนมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลแล้ว หากมีการช ารุดจะต้องใช้งบประมาณของ
เทศบาลในการบ ารุ งรั กษา และมีค่ า ใช้ จ่ ายคือค่ าบริ การราย เดือนของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งข้อมูล(SMS)  ประกอบกับ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี        
การควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด มาตรา 113 การด าเนินการ      
ตามมาตรา 112 ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนด โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา       
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1628 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย กรณีการรับมอบ
พัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น มีความเห็นว่า กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระท าดังกล่าว  มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 112 และ 113 และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา      
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1628 ลงวันที่   
4 มิถุนายน 2561  กรณีการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท า
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ดังกล่าว  มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ
นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ    
ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย เชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลสันทราย 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  เห็นชอบให้รับมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มและ    

น้ าป่าไหลหลาก  ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม - เห็นชอบให้รับมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ าป่าไหลหลาก  ด้วยคะแนนเสียง  

11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    

ครั้งที่ 18 เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง 

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

2565 ครั้งที่ 18 เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายเสนอ      
ให้ที่ประชุมทราบ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล
สันทราย ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  เ พ่ือน า ไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่              
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินเดือน     

(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 
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1,481,400 บาท คงเหลือก่อนโอน 217,943.23 บาท โอนลด 45,500 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 172,443.23 บาท   

โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือ    
แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท งบประมาณ            
ตั้งไว้ - บาท คงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพ่ิม 45,500 บาท คงเหลือหลังโอน 45,500 
บาท    
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU     
จ านวน 1 เครื่อง  
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 BTU แบบแยกส่วน 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 BTU 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย 

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา 

ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมี
ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว   
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2564 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ    
ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลสันทราย 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 

 



-๒๒- 
 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 
BTU จ านวน 1 เครื่อง  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ 
   9.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
นายกเทศมนตรีฯ  - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล
สันทราย  ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยในหลายหมู่บ้านของต าบลสันทราย     
ท าให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จึงขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ให้
ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการมอบกระสอบทราย, 
อาหาร หรือถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัย  ทั้งนี้ ทางเทศบาลได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ   
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับบริจาคน้ าดื่มจากห้างร้านต่าง ๆ        
จึงขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยส ารวจว่ายังมีบ้านใดที่ประสบภัย  แต่ยังไม่ได้รับ     
ความช่วยเหลือ ก็ให้แจ้งมายังงานป้องกันฯ  เพ่ือจะได้น าถุงยังชีพไปมอบให้ 

ปลัดเทศบาล   - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบล      
สันทราย  ขอเรียนว่า จะน าแนวทางการด าเนินการป้องกันภัยที่ เกิดขึ้นในครั้ งนี้           
เป็นบทเรียนในบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยครั้งต่อไป  ในการประชุมครั้งหน้า หากมีเวลา    
จะน าเสนอแนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยให้ทราบ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 - นายชาญ  อินขัติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชาญ  อินขัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
สันทราย เขต 2  ขอสอบถามว่า จากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา มีชาวบ้านแจ้งความประสงค์จะ
ขอทรายพร้อมกระสอบบรรจุทราย  เพ่ือน าไปกั้นบริเวณบ้านซึ่งอยู่ติดล าเหมือง  เวลาน้ า
ขึ้นมักจะท่วมบ้านตลอด  เนื่องจากบ้านอยู่ในพ้ืนที่ต่ า  ทางเทศบาลจะสามารถจัดหาให้ได้
หรือไม่  ทั้งนี้ ผู้ขอจะด าเนินการบรรจุทรายใส่กระสอบเอง 

 
 



-๒๓- 
 
ประธานสภาฯ   - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

 บ้านที่นายชาญ  อินขัติ กล่าวถึงนั้น ตั้งอยู่ที่ซอย 8  คาดว่าน่าจะใช้ทรายประมาณ 
2 คิว กระสอบ 200 ใบ ก็น่าจะเพียงพอ 

นายกเทศมนตรีฯ  - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
 ขอให้นายชาญ  อินขัติ  ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือขอรับ
ทรายและกระสอบบรรจุทรายได้เลย 

รองประธานสภาฯ - นายสุวิทย์  สุริยะ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุวิทย์  สุริยะ  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย  ขอแจ้งว่า หมู่ 13 มีบ้านเรือนประชาชนที่น้ าท่วมขัง ประมาณ 3-4 หลัง  
จึงจะขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพด้วย  และอยากสอบถามว่า ถนนลูกรังของ หมู่ 13       
ที่มีน้ าท่วมขัง จนท าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ มีประมาณ 6 ซอย คือ ซอย 1 ,  6/1 ,  8/1 ,  
11 , 12 , 13 ในปีงบประมาณนี้พอจะมีงบซ่อมแซมหรือไม่ 

นายกเทศมนตรีฯ  - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
 ส าหรับถุงยังชีพนั้น ให้ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เลย       
ส่วนงบซ่อมแซมน่าจะพอมีอยู่  ขอให้ท าเรื่องแจ้งมายังเทศบาล  แล้วจะได้มอบหมายให้
กองช่างไปตรวจสอบ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
   9.2 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เยาวชน 
รองปลัดเทศบาล - นายวัชระ  เสริฐสมใจ  รองปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวัชระ  เสริฐสมใจ  ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบล  
สันทราย  ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ซึ่งช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19  โดยในปีนี้จะจัดการแข่งขันกีฬาที่โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง  ระหว่างวันที่      
17 – 19  สิงหาคม  2565  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ       
ในวันที่  19  สิงหาคม  2565  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  โดยแต่งกายด้วยชุดกีฬา   
สีน้ าเงิน  ทั้งนี้ หนังสือเชิญจะจัดส่งให้ทุกท่านอีกครั้ง 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

 9.3 การด าเนินการติดตั้งไฟกิ่ง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - นายคนึง  ปัญญาดา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายคนึง  ปัญญาดา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สันทราย เขต 1  ขอสอบถามว่า ไฟกิ่งที่ส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2564 จะด าเนินการติดตั้ง
เมื่อไหร่ 

 






