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

วันที่  25  กุมภาพันธ์  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. 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  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 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. นายเกษฎาพงษ์ ค าอินตา  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

  ปฏิบัติงานจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นางสาวจารุวรรณ หาชัยภูม ิ ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทรายได้ตรวจองค์ประชุม เมื่อเห็นว่าครบแล้ว      

จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การโอนไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

               กรณีสอบคัดเลือกได้ ในสายงานผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามท่ี นายทาวัชร์  ก๋าละ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  สามารถสอบ
คัดเลือกได้ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  ซึ่งจะโอนย้าย     
ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  ณ เทศบาลต าบลแสนไห  อ าเภอเวียงแหง  ในวันที่  2 
มีนาคม  2565  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ดังนั้น ประธาน
สภาฯ และรองประธานสภาฯ จึงจะเป็นตัวแทนของสภาเทศบาลต าบลสันทราย เดินทางไปส่ง 
นายทาวัชร์  ก๋าละ ในวันดังกล่าว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
   1.2 เชิญร่วมวางพวงหรีด  
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

หลังจากเลิกประชุมในวันนี้ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ร่วมวางพวงหรีด          
งานฌาปนกิจศพ  พ่อชุ่ม ดวงวาท  ซึ่งเป็นบิดาของ นายสิทธิชัย  ดวงวาท  ต าแหน่ง พนักงาน
จ้างเหมาบริการ  สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ 14  ต าบล  
สันทราย   

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยประชุมสามัญ   

สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2565 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย  ซึ่งได้ส่งให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด     
จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ เชิญแก้ไขเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อไม่มีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม  หากรับรอง รายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  
7  กุมภาพันธ์  2565 ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เ ม่ือวันที่  7  กุมภาพันธ์  2565  ด้วยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง                 
1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  
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ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที่ 8  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

แบบท่ี 2 
2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 
3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
    แบบ Smart TV 

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

ครั้งที่ 8  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 , ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม และ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  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  8 เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   

ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 3,412,800 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 2,285,885.81 บาท  โอนลดจ านวน 72,180 
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนจ านวน 2,213,705.81  บาท 

โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 
จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 GB  
- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า              

2,048 x 1,536 Pixel  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth และ GPS  
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- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)  
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel  
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel  

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม  จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,590 บาท    
รวมเป็นเงิน  9,180 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- โต๊ะโล่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร           

สูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร 
- ผลิตจากไม้ Particle  Board  เกรด A 
- ท็อปโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ขาเหล็กดีไซน์ 
- เคลือบผิวด้วย Melamine เรียบลื่น คุณสมบัติกันน้ า ทนต่อความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี 

 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ      
Smart TV  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  23,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พิกเซล 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ 55 นิ้ว  
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)  
- เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออ่ืน ๆ  
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์  
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว  

   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 
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 
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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  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 8  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2  , ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม และ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 8       
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 , ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม และ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง      
งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที่ 8  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท    
ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ถนน
สายหลัก  

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

ครั้งที่ 8  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท        
ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว        
ถนนสายหลัก  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  8   เนื่องด้วย  กองช่าง   เทศบาลต าบลสันทราย มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชน        
หมู่ที่  1  บ้านแม่มาว ดังนี้ 

โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ถนนสายหลัก  งบประมาณ  
412,000  บาท   

   โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน   3.1.2  ค่าสิ่งก่อสร้าง

สาธารณูปโภค  (1)  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู่ที่   1  บ้านแม่มาว         
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ถนนสายหลัก  เป็นเงิน  412,000  บาท ค าชี้แจงหน้า  153  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
412,000  บาท  โอนลด  412,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  -  บาท    

   โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน   3.1.2  ค่าสิ่งก่อสร้าง

สาธารณูปโภค (ตั้งเป็นรายการใหม่)  โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว 
ถนนสายหลัก ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว  330.00 เมตร   
เป็นเงิน  412,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่6 หน้า 3 ข้อ 4   

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 

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 8  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว        
ถนนสายหลัก  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8        
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ถนนสายหลัก  
ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 

8  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์     
(Ink Tank Printer) 

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

ครั้งที่ 8  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  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  8 เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

    โอนลด  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน       
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 2,770,080  บาท งบประมาณคงเหลือ   
ก่อนโอน  1,910,480  บาท โอนลด 7,500  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
1,902,980  บาท 

    โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ราคา  7,500  บาท  ดังนี้ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ   

5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้ อยกว่ า  1  ช่ อ ง  หรื อสามารถใช้ ง านผ่ าน เครื อข่ าย ไร้ ส าย  Wi-Fi               
(IEEE 802.11b,g,n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์    
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้า 22 ข้อ 50) 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ      
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

    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  อนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ครั้งที่  8  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง          
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 8       
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ   
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 กองทุนช่วยเหลือผู้กักตัวและผู้ป่วยโควิด-19 
ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย  ขอแจ้ง
เกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือผู้กักตัวและผู้ป่วยโควิด -19 ว่า หากมีผู้ที่ถูกสั่งให้กักตัวในพ้ืนที่ 
เทศบาลก็จะให้ความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ ในวงเงินงบประมาณไม่เกินชุดละ 700 บาท      
ซึ่งขณะนี้เทศบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น และได้มีเงินบริจาคบางส่วนแล้ว  จึงจะด าเนินการ
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ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคผ่านทาง Facebook ของเทศบาลต าบลสันทราย และขอให้ทาง
สมาชิกสภาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย 
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 6.2 การจัดรายการวิทยุ “เทศบาลต าบลสันทรายพบประชาชน” 
ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย  ขอแจ้งว่า 
เทศบาลต าบลสันทรายจะจัดรายการวิทยุทางคลื่นฝางชนูเรดิโอ 106 Mhz ทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา 17.00 – 18.00 น.  เพ่ือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสร้าง      
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของเทศบาลให้แก่พ่ีน้องประชาชนต าบลสันทรายและต าบล
ใกล้เคียงได้รับทราบ  ซึ่งการจัดรายการในบางครั้งอาจจะเชิญคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
ไปร่วมจัดรายการด้วย 
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6.3 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสันทราย 

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  
ขอสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินโครงการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสันทราย ว่า
ขณะนี้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว เนื่องจากมีชาวบ้านสอบถามมา 

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   
ขอชี้แจงว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นวิธี E-bidding และมีการ
ทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากราคาวัสดุเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งคาดว่าจะได้ด าเนินการก่อสร้างภายใน
ปีนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทางสภาเทศบาลทราบอีกครั้ง 
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 6.4 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการปรับปรุงฝายรูบ้วน และโครงการปรับปรุงระดับ     

ผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ 
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  
ขอสอบถามว่าโครงการปรับปรุงฝายรูบ้วน และโครงการปรับปรุงระดับผิวจราจร หมู่ที่ 8   
บ้านสันต้นดู่  ขณะนี้ด าเนินการอย่างไรแล้วบ้าง 
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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   
ขอชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าการด าเนินโครงการปรับปรุงฝายรูบ้วน และโครงการปรับปรุง
ระดับผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ เนื่องจากกองช่างก าลัง
ด าเนินการโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีแผนด าเนินการอยู่ในไตรมาสที่ 2  ซึ่งทั้งสอง
โครงการดังกล่าวคงจะด าเนินการเร็ว ๆ นี้  
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6.5 การซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่บ้าน 

รองประธานสภาฯ - นายสุวิทย์  สุริยะ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายสุวิทย์  สุริยะ  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
ขอเรียนว่า เนื่องจากได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้าน เกี่ยวกับงบประมาณ
อุดหนุนในการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน จึงอยากสอบถามว่า เทศบาล    
ได้บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หรือไม่ 

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  
ขอให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
    เชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ตอบข้อซักถาม 

หัวหน้าส านักปลัดฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     
ขอชี้แจงว่า โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายได้บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2561-2565) แล้ว  แต่ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งหากจะด าเนินการ ก็ต้องให้ทางหมู่บ้านเสนอโครงการเข้ามา   
เพ่ือพิจารณาตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน โดยที่
กองช่างจะต้องด าเนินการตรวจสอบโครงการของแต่ละหมู่บ้านว่าเป็นทรัพย์สินของเทศบาล
หรือไม่ แล้วแต่กรณี  

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 
 
 
 






