
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่  29  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.  นายภาณุพงศ ์ บังคมเนตร ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 

  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 าบลสันทรายได้ตรวจองค์ประชุมเม่ือเห็นว่ าครบแล้ว        

จึงเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยประชุมสามัญ   
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
   ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3   

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย ซึ่งได้ส่งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ      
ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ เชิญแก้ไขเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้แก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่ อไม่มีผู้ ใดแก้ ไขเ พ่ิมเติม ก่อนจะขอมติที่ประชุม ขอให้ เลขานุการสภาฯ             
นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติที่ประชุม หากรับรองรายงาน        
การประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2565  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3     
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ด้วยคะแนน  11  เสียง     
งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  

 
ระเบียบวาระท่ี 3  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(วาระท่ี 2 – 3)  
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ก่อนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2566  วาระท่ี 2 - 3 ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย  ขอชี้แจงข้อระเบียบ
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กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ก่อนมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 59  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ   ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า  
เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด      
ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่าย       
ตามกฎหมาย  ถ้ ามีปัญหาว่ ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ งหรือไม่                
ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ในส่วนของวาระที่ 3 ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และจากการประชุม

สภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565  ที่ประชุม  
ไ ด้ ก า ห น ด เ ว ล า ใ น ก า ร ยื่ น ค า เ ส น อแ ป ร ญั ต ติ   ใ น วั น ที่  1 6 สิ ง ห า ค ม  2 5 6 5                     
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.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้ประชุมและส่งผลการพิจารณา         
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
และประธานสภาฯ ได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว  
ส าหรับรายละเอียดการประชุม  ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้ แจงให้ที่ประชุม
ได้ทราบ 

ประธานฯ แปรญัตติ - นายสุวิทย์  สุริยะ  ประธานกรรมการแปรญัตติ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าประชุมทุกท่าน  กระผม นายสุวิทย์   สุริยะ  
ประธานกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลสันทรายได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  และได้ก าหนดวัน เวลาให้สมาชิกสภาฯ 
ยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566         
โดยก าหนดวันที่ 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.  
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และประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  แก่คณะกรรมการแปรญัตติแล้วนั้น   

ปรากฏว่า ณ วัน เวลาดังกล่าวไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ    
จึงมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณฯ  ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ  ได้ส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  พิจารณา  โดยไม่มีการแก้ ไขเ พ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด             
ของเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว  และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ   
ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใด ๆ 

ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้   
ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

          มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไข เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม 
ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

           มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไข เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม 
ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวม   
         85,000,000.00 บาท 
         มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไข เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม 
ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    4.1 ด้านการด าเนินงานอื่น 
     - แผนงานงบกลาง    32,062,260.00  บาท 

4.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
     - แผนงานบริหารทั่วไป       16,076,670.00  บาท 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน    1,965,730.00  บาท 
    4.3 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     - แผนงานการศึกษา    12,069,070.00  บาท 
     - แผนงานสาธารณสุข      4,671,200.00  บาท 
     - แผนงานเคหะและชุมชน        2,175,000.00  บาท 
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         1,176,930.00  บาท 
     - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ         600,000.00  บาท 
    4.4 ด้านการเศรษฐกิจ 
     - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  13,586,980.00  บาท 

- แผนงานการเกษตร          616,160.00  บาท 
            มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไข เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม 

ข้อ 5  ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลสันทราย  ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ที่ได้รับความเห็นชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

         มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไข เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม 
   ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
            มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไข เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม 
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คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้พิจารณารายละเอียดประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายฯ    
ฉบับนี้   โดยละเอียดรอบคอบแล้ว  เห็นว่าเป็นไปตามหลักการและเหตุผล  ตลอดจน         
ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม       
และขอส่ งร่ างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256 6              
คืนประธานสภาเทศบาล  เพื่อน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  ไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติ   
ขอเข้าสู่วาระที่ 3  คือการตราใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ก่อนจะขอมติที่ประชุมฯขอให้เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลสันทราย 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จะขอมติว่าท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย และมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้
ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  

 
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที ่20  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ 
โครงการปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย(ทาสีภายนอกอาคาร) อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ 
โครงการปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย(ทาสีภายนอกอาคาร) อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
สันทราย 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
โครงการปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย(ทาสีภายนอกอาคาร) อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่   งบประมาณ  162,000  บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 
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 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
 โอนลด 

แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  ประเภทเบี้ยยั งชีพความพิการ               
ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 4,356,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 
999,800 บาท  โอนลดจ านวน 162,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 
837,800 บาท 

โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน  

และสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย(ทาสีภายนอกอาคาร)    
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ตามประมาณราคาของเทศบาลต าบลสันทราย  งบประมาณ  
162,000  บาท  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 2 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ       
นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอมติที่ประชุม หากอนุมัติให้ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็น     
รายการใหม่  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ โครงการปรับปรุงส านักงาน
เทศบาลต าบลสันทราย(ทาสีภายนอกอาคาร) อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20     
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ โครงการ
ปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย(ทาสีภายนอกอาคาร) อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียงคือ ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 



- ๗ - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที่  20  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท           
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการโครงการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการเกษตร       
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสันทราย 

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

ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการโครงการปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือการเกษตรของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสันทราย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

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

ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 เนื่องจากโรงเรือนเพ่ือการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลสันทราย  ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ปัจจุบันมีสภาพ     
ทรุดโทรมตามกาลเวลา  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือการเกษตร  
เพ่ือให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานในกิจการของเทศบาลต าบลสันทรายและการด าเนินกิจกรรม
ด้านการเกษตรต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือน าไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการโครงการปรับปรุงโรงเรือน     
เพ่ือการเกษตร  ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 75,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จ านวน 75,000.- บาท  โอนลด จ านวน 75,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
จ านวน   -   บาท   

2. แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  ประเภทเบี้ยยังชีพความพิการ          
ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 4,356,000. - บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 
837,800.- บาท  โอนลด จ านวน 188,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 
649,800.- บาท   

รวมโอนลด จ านวน  263,000.- บาท (สองแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
 

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการโครงการปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือการเกษตร  
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสันทราย   งบประมาณ  
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263,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือการเกษตรของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสันทราย  ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์บริการ
ประชาชนเทศบาลต าบลสันทราย  ตามประมาณราคาของเทศบาลต าบลสันทราย  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7  หน้าที่ 11  ล าดับที่ 1 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป     
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ      
นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอมติที่ประชุม  หากอนุมัติให้ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20 เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการโครงการ
ปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลสันทราย  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20      
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน    
และสิ่งก่อสร้าง  รายการโครงการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการเกษตรของศูนย์บริการ       
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสันทราย  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง     
งดออกเสียง  1  เสียงคือ ประธานสภาเทศบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที ่20  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1  
จ านวน 3 เครื่อง 

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

ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1  
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จ านวน 3 เครื่อง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย 

นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  ชนิด Network 
แบบที่ 1  จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 8,900 บาท รวมเป็นเงินจ านวน  26,700 บาท 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   งบกลาง   ประ เภทเบี้ ยยั งชี พคนพิการ 

ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 4,356,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 
649,800 บาท  โอนลดจ านวน 26,700 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน
623,100 บาท 

โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า      
ชนิด Network แบบที่ 1  จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 8,900 บาท งบประมาณคงเหลือ   
ก่อนโอน จ านวน  -  บาท  โอนเพิ่ม จ านวน  26,700  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน
จ านวน 26,700 บาท 

   คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
-  มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
-  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
  (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
-  มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
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เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย        
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ 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 ขอมติที่ประชุม  หากอนุมัติให้ โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็น     
รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1  จ านวน 3 เครื่อง 
ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20     
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  ชนิด Network แบบที่ 1  
จ านวน 3 เครื่อง  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  คือ ประธานสภา
เทศบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที ่20  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์   
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการตู้เอกสาร  จ านวน 1 ตู้ 
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการชุดเครื่องขยายเสียง  จ านวน 1 ชุด  

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

ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการตู้เอกสาร จ านวน 1 ตู้ และ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  รายการชุดเครื่องขยาย
เสียง  จ านวน 1 ชุด  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

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

ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม ่งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
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1. ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการตู้เอกสาร   จ านวน  1  ตู้ 
2. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  รายการชุดเครื่องขยายเสียง   จ านวน  1  ชุด 

 

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

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝุายประจ า) 

ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้ งงบประมาณไว้  จ านวน 
3,412,800.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 766,772.46 บาท  โอนลด
จ านวน 23,100.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 743,672.46 บาท 

โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ตู้เอกสาร  จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 12,900 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 154 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 57 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 

58 เซนติเมตร 
-   วัสดุโครงสร้างไม้ท าจากแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูงปิดผิวท าสี 
-   เคลือบสีด้วยโพลียูนิเทนช่วยกันความร้อนและรอยขีดข่วน 
- มีความแข็งแรง รับน้ าหนักได้มาก 

 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ   รายการ ชุดเครื่องขยายเสียง  จ านวน  1  ชุด รวมเป็นเงิน 
10,200.- บาท  ประกอบด้วย 
- เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมภาคขยายเสียงในตัว (Power Mixer) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 มีก าลังขับไม่น้อยกว่า 170Wx2 
 มีบลูทูธในตัว, MP3 
 สามารถบันทึกเสียงด้วย MP3 Rec ได้ 
 มีช่องเสียบ ไม่น้อยกว่า 8 Input 
 Effect แท้ DSP ไม่น้อยกว่า 32 Bit 16 รูปแบบ 
 มีช่องต่อสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 

- เครื่องแบ่งความถี่เสียง(Crossover) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 ขนาดด้านหน้ายาวไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร  ลึกไม่น้อย

กว่า 170 มิลลิเมตร 
 สามารถรับส่งสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 20 dBu 
 สามารถรองรับสัญญาณเสียงขาเข้าไม่น้อยกว่า 20 dBu 
 สามารถรับส่งข้อมูลในช่องความถี่ 20 Hz - 20 KHz,+0/-0.5 dB 
 สามารถท างานร่วมกับแรงดันไฟฟูา 100VAC- 230VAC 50/60Hz 
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ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม หรืออภิปราย  เชิญเลขานุการสภาฯ     
นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา  
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอมติที่ประชุม  หากอนุมัติให้ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็น     
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการตู้เอกสาร จ านวน 1 ตู้ 
และ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ   รายการชุดเครื่องขยายเสียง  จ านวน 1 ชุด           
ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20     
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ       
ตู้เอกสาร จ านวน 1 ตู้ และ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการชุดเครื่องขยายเสียง  
จ านวน 1 ชุด  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ครั้งที่ 20  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 หลัง  และค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
จ านวน 1 ตัว 

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

ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 หลัง  และค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
จ านวน 1 ตัว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย 

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

ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
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ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 20 เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม ่งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝุายประจ า) 

ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน  3,412,800  บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน จ านวน  766,772.46  บาท  โอนลดจ านวน  7,180 บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน จ านวน  759,592.46  บาท 

โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ 
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  จ านวน 1 หลัง หลังละ 
4,590 บาท รวมเป็นเงิน 4,590 บาท  

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก เก็บเอกสารได้ 3 ชั้น 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 152 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม.  สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. 
- ผลิตจากเหล็กหนาพิเศษ มีความแข็งแรง 
- แผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 
- รางเลื่อนแข็งแรงใช้ได้สะดวกไม่ฝืด 
- มือจับแบบฝังรูปแบบทันสมัย 

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  1  ตัว ตัวละ 2,590 บาท   
รวมเป็นเงิน2,590 บาท  

   คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เก้าอ้ีส านักงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 59 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 64 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 

95 ซม. 
- ผลิตด้วยหนัง pu อย่างดี 
- สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว 
- ปรับระดับสูง-ต่ าเก้าอ้ี ด้วยระบบ Gas Lifting 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
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เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม หรืออภิปราย  เชิญเลขานุการสภาฯ     
นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา  
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอมติที่ประชุม หากอนุมัติให้ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการ
ใหม่   หมวดค่ าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจั ดซื้ อตู้ เอกสาร               
บานเลื่อนกระจก จ านวน 1 หลัง  และค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1 ตัว ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20      
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ     
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 หลัง  และค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 
1 ตัว  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที ่20  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
1. รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 

 2. รายการโต๊ะท างาน  จ านวน 1 ชุด 
 3. รายการชุดรับแขก  จ านวน 1 ชุด 
ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด , รายการโต๊ะท างาน  จ านวน 1 ชุด  , รายการ  
ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลสันทราย 

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

ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน         

(ฝุายประจ า)  ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 
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3,412,800 บาท คงเหลือก่อนโอน 643,772.46 บาท  โอนลด 24,890 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 618,882.46 บาท 

2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้ 1 ,481 ,400 บาท คงเหลือก่อนโอน 217 ,943.23 บาท โอนลด  
13,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 204,943.23 บาท 

   รวมโอนลด จ านวนเงิน 37,890 บาท  
โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
13,000 บาท  

   ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ผ้าม่านแบบจีบ กันแสง 80 เปอร์เซ็นต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
ผ้าม่าน 1 ชุด ประกอบด้วย ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจ านวน 3 ขนาด ดังนี้ 
1. ขนาด 3.70 เมตร x 2.96 เมตร  จ านวน  2  ราง 
2. ขนาด 1.23 เมตร x 0.95 เมตร  จ านวน  1  ราง 
3. ขนาด 2.80 เมตร x 1.70 เมตร  จ านวน  1  ราง 

 

2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โต๊ะท างาน จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 14,900 บาท 

   โต๊ะท างาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
โต๊ะท างาน วัสดุไม้ แข็งแรง ทนทาน 1 ชุด ประกอบด้วย  
1. โต๊ะไม้ขนาด กว้าง 160 เซนติเมตร ลึก 80 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 
2. ตู้ข้างไม้ ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร  สูง 75 เซนติเมตร  จ านวน 1 ใบ 
3. ตู้ลิ้นชักไม้ ขนาด กว้าง 40 เซนติเมตร ลึก 48 เซนติเมตร สูง 58 เซนติเมตร  จ านวน  1  ใบ    

3. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด  รวมเป็นเงิน 9,990 บาท  

   ชุดรับแขก 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ชุดรับแขกโครงไม้ เบาะหนัง คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ทันสมัย สวยงาม จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย  
1. ที่นั่งโครงไม้ เบาะหนัง  กว้าง  63  ซม.  ลึก  65  ซม.  สูง  74  ซม.  จ านวน  1  ตวั 
2. ที่นั่งโครงไม้ เบาะหนัง  กว้าง  110  ซม.  ลึก  65  ซม.  สูง  74  ซม.  จ านวน  1  ตัว 
3. ที่นั่งโครงไม้ เบาะหนัง  กว้าง  162  ซม.  ลึก  65  ซม.  สูง  74  ซม.  จ านวน  1  ตัว 
4. โต๊ะกลางไม้ ขนาดกว้าง  105  ซม. ลึก  53  ซม. สูง  45  ซม.  จ านวน  1  ตัว 

 รวมโอนเพิ่ม จ านวนเงิน 37,890 บาท  
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เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย        
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป     
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม หรืออภิปราย  เชิญเลขานุการสภาฯ     
นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา  
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอมติที่ประชุม  หากอนุมัติให้ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็น     
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด , รายการโต๊ะท างาน  จ านวน 1 ชุด , รายการ  ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด    
ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20     
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด , รายการโต๊ะท างาน  จ านวน 1 ชุด  , รายการ       
ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที่ 20  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1 ตัว  และค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 1 หลัง 

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

ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1 ตัว  และค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 1 หลัง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสันทราย 

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

ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน 

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

    โอนลด  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน      
(ฝุายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  2,770,080  บาท งบประมาณคงเหลือ  
ก่อนโอน  601,845.16  บาท  โอนลด  8,490  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  
593,355.16  บาท 

    โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว  ราคา  4,900.- บาท  ดังนี้ 
   - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เก้าอ้ีส านักงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.  ลึกไมน่้อยกว่า 70 ซม. สูงไม่น้อยกว่า       
  110 ซม. 
- ผลิตด้วยหนัง pu อย่างดี 
- สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว 
- ปรับระดับสูง-ต่ าด้วยระบบ Gas Lifting 
- รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม 
- ผลิตภายในประเทศไทย 

 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 หลัง  ราคา  3,590.-  บาท  
ดังนี้ 

   - ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกจ านวน 1 หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก เก็บเอกสารได้ 3 ชั้น 
-  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 88 ซม. 
-  ผลิตจากเหล็กหนาพิเศษ มีความแข็งแรง 
-  แผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 
-  รางเลื่อนแข็งแรงใช้ได้สะดวกไม่ฝืด 
-  มือจับแบบฝังรูปแบบทันสมัย 

            -  ผลิตภายในประเทศไทย 
 

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

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม หรืออภิปราย  เชิญเลขานุการสภาฯ     
นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา  
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอมติที่ประชุม  หากอนุมัติให้ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็น     
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
จ านวน 1 ตัว  และค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 หลัง  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20    
เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ     
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1 ตัว  และค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน   
1 หลัง  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ครั้งที ่20  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ 
โครงการปรับปรุงที่ดินเทศบาลต าบลสันทราย หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง  บริเวณอาคาร    
สันทรายรวมใจ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 

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

ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ 
โครงการปรับปรุงที่ดินเทศบาลต าบลสันทราย หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง  บริเวณอาคารสันทราย
รวมใจ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย          
ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

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

ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ครั้งที่  20  เนื่องด้วย กองช่าง  เทศบาลต าบลสันทราย มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   กรณีไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไปด าเนินการ       
ในโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน เพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนที่ที่ใช้บริการศูนย์บริการ
ประชาชนเทศบาลต าบลสันทราย โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
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 โครงการปรับปรุงที่ดินเทศบาลต าบลสันทราย  หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง บริเวณ
อาคารสันทรายรวมใจ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย  งบประมาณ  500,000  
บาท 

   โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
-  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝุายประจ า)  1.1.2  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  

24,000  บาท  ค าชี้แจงหน้า  148  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,450  บาท  โอนลด  
15,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  5,450  บาท     

-  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝุายประจ า)  1.1.3  เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน  
60,000  บาท  ค าชี้แจงหน้า  148  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  35,000  บาท  โอนลด  
27,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  8,000  บาท     

-  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝุายประจ า)  1.1.4  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  
1,048,920  บาท  ค าชี้แจงหน้า  149  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  316,516.94  
บาท  โอนลด  220,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  96,516.94  บาท   

-  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝุายประจ า)  1.1.5  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   
จ านวน  79,560  บาท  ค าชี้แจงหน้า  149  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  19,870  บาท  
โอนลด  10,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  9,870  บาท   

-  งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน   2.1.2  ค่าเช่าบ้าน   จ านวน  234,000 บาท     
ค าชี้แจงหน้า  149  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  77,500  บาท  โอนลด  60,000  บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอน  17,500  บาท     

-  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย   2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       
(1) ค่ารับรอง  จ านวน  10,000  บาท  ค าชี้แจงหน้า  150  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
10,000  บาท  โอนลด  10,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  -  บาท     

-  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย   2.2.3  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  30,000  บาท  
ค าชี้แจงหน้า  151  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  16,188  บาท  โอนลด  10,000  บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอน  6,188  บาท    

-  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย   2.2.3  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  จ านวน  25,000  บาท    
ค าชี้แจงหน้า  151  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  16,400  บาท  โอนลด  10,000  บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอน  6,400  บาท    

-  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย   2.2.3  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   (1) ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน  จ านวน  424,150  บาท  ค าชี้แจงหน้า  151  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  197,571.64  บาท  โอนลด  72,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  
125,571.64  บาท    

แผนงานเคหะและชุมชน   งานสวนสาธารณะ 
-  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย   11.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (1)  ค่าจ้างเหมา

บริการ  จ านวน  300,000  บาท  ค าชี้แจงหน้า  135  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
17,200  บาท  โอนลด  16,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  1,200  บาท    
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-  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย   1.1.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (1) โครงการบ ารุงและดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  
จ านวน  50,000  บาท  ค าชี้แจงหน้า  135  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  50,000  บาท  
โอนลด  50,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  -  บาท    
รวมโอนลดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  500,000  บาท 

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

ปรับปรุงที่ดินเทศบาลต าบลสันทราย  หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง บริเวณอาคารสันทรายรวมใจ 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงที่ดินเทศบาล
ต าบลสันทราย  หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง บริเวณอาคารสันทรายรวมใจ และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลสันทราย  โดยการ ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารอาคารพร้อมมุงหลังคาเหล็ก      
Metal sheet ขนาด 2.00 x 20.00 เมตร , วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร , ปรับพ้ืนที่ลานจอดรถ   
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่นตามสภาพ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,400  ตารางเมตร,  ติดตั้งโคมไฟฟูา
ถนน  Solar Light LED  ขนาดไม่ต่ ากว่า  250 วัตต์ พร้อมเสาเหล็ก จ านวน  4  ชุด,  
ปรับปรุงพ้ืนที่ระหว่างอาคารศูนย์ฟ้ืนฟูกับห้องน้ าโดยการท าพ้ืน คสล.  หนา 0.10 พ้ืนที่      
ไม่น้อยกว่า 10  ตารางเมตร   เป็นเงินทั้งสิ้น  500,000  บาท  ตามประมาณราคาของ
เทศบาลต าบลสันทราย  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565   เพ่ิมเติม ครั้งที่  7  หน้าที่ 12  ล าดับที่ 3  

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

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม หรืออภิปราย  เชิญเลขานุการสภาฯ     
นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา  
เทศบาลต าบลสันทราย 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอมติที่ประชุม  หากอนุมัติให้ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการ
ใหม่  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ โครงการปรับปรุงที่ดินเทศบาลต าบล
สันทราย หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง  บริเวณอาคารสันทรายรวมใจ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
สันทราย  ขอให้ยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม  - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 20     

เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ โครงการ
ปรับปรุงที่ดินเทศบาลต าบลสันทราย หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง  บริเวณอาคารสันทราย    
รวมใจ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  
1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ 

12.1 ก าหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลสันทราย 
นายกเทศมนตรีฯ - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอแจ้งก าหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลสันทราย ดังนี้   

1. วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565  ศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ เทศบาลต าบลหนองหล่ม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา และ 
เทศบาลต าบลแม่ทา  อ.เมือง  จ.พะเยา  

2. วันที่ 31 สิงหาคม 2565  โครงการซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาอัคคีภัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ โรงเรียนวัดนันทาราม 

3. การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 10 แห่งในอ าเภอ
ฝาง  ซึ่งเทศบาลต าบลสันทรายเป็นเจ้าภาพนั้น  คาดว่าจะเริ่มแข่งขันช่วงกลางเดือนตุลาคม 

ทั้งนี้ กระผมจะเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 8  ระหว่างวันที่ 
11 - 25  กันยายน  2565  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง    
จ .ปทุมธานี   ซึ่ ง ระหว่ า ง เข้ ารั บการอบรม จะมอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี               
รักษาราชการแทน   

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
   12.2 การด าเนินงานการจัดระบบความปลอดภัยทางถนน 
ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายสมนึก  เดชโพธิ์   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย          
ขอแจ้งเกี่ยวกับ การด าเนินงานการจัดระบบความปลอดภัยทางถนน ของศูนย์ประสานงาน
เทศบาลต าบลสันทราย ว่า  สืบเนื่องจากคณะท างานจัดระบบความปลอดภัยทางถนนต าบล  
สันทราย ได้มีมติเรื่องการจัดระเบียบถนนสาย 107 และถนนสายบ้านห้วยงู  ตั้งแต่ปากทาง
หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย และหมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ จนถึง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน  ซึ่งก็ได้
ด าเนินการจัดระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะท างาน เช่น  
หมวดทางหลวงชนบท  เจ้าหน้าที่ต ารวจจากตู้ยามชุมชนต าบลสันทราย และ สภ.ฝาง       
เป็นอย่างด ี  
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ทั้งนี้ การด าเนินการในเบื้องต้น เป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ ตัดแต่งกิ่ง /
โค่นต้นไม้ที่รุกล้ าเข้ามาในเขตทาง  ซึ่งท าให้ถนนโล่ง กว้างขึ้น  ส่วนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่สามารถ   
ตัดได้ ก็อาจจะน าสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไปติด เพ่ือให้มองเห็นได้ในตอนกลางคืน  ส่วนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมาย หรือปูายจราจรต่าง ๆ ก็จะด าเนินการในระยะต่อไป 

ส าหรับโครงการจัดระเบียบถนนสาย 107  ก็คงจะจัดเจ้าหน้าที่ไปท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการในเขตรับผิดชอบตั้งแต่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ถึงโค้งแม่มาว  ซึ่งคงต้องขอความ
ร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบไปร่วมท าความเข้าใจด้วย   

ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล มีจุดเสี่ยงค่อนข้างมาก เช่น จุดกลับรถหน้าทางเข้า
เทศบาลต าบลสันทราย  อาจเสนอให้มีการปิดจุดกลับรถบริเวณนี้ 

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

ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย    
เขต 2  ขอเรียนว่า หากปิดจุดกลับรถหน้าทางเข้าเทศบาล จะต้องไปกลับรถไกล  จึงเห็นว่า    
ไม่ควรปิดจุดกลับรถบริเวณนี้  จึงขอฝากให้พิจารณาด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

12.3 ติดตามความคืบหน้าการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่     
เพื่อด าเนินการซ่อมแซมถนน 

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

ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายชาญ  อินขัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย    
เขต 2  ขอเรียนว่า ตามที่ได้ท าหนังสือแจ้งมายังเทศบาลเพ่ือขอให้ประสานไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน ดังนี้ 

1. ถนนสายหลักตั้งแต่สี่แยกไฟแดง หมู่ 2  บ้านสันปุาก่อ ต.แม่คะ  ผ่านมาทางหมู่ 8 
บ้านสันต้นดู่ ต.สันทราย และเชื่อมต่อไปยังบ้านปางผึ้ง ต.เวียง  เกิดถนนคอนกรีตทรุดตัว
บริเวณรอยต่อหลายจุด  และผิวถนนบริเวณทางโค้งหลายจุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ฝากกองช่าง
ด าเนินการส ารวจพื้นที่ แล้วประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้วย 

2. บริเวณซอย 4 หมู่ที่ 8 ซึ่งมีลักษณะเป็นทางลาด ท าให้น้ าไหลกัดเซาะถนน      
เป็นหลุมลึกหลายแห่ง  ฝากกองช่างด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ แล้วประสานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วย 

3. ท่อระบายน้ าบริเวณทางเชื่อมระหว่างหมู่ 2 บ้านสันปุาก่อ ต.แม่คะ และหมู่ 8 
บ้านสันต้นดู่  ต.สันทราย  มีขนาดเล็ก ท าให้น้ าไหลไม่ทัน จนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน  ซึ่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ ได้ แจ้งขอให้ประสานกองช่าง 
เทศบาลต าบลสันทราย ร่วมส ารวจพื้นที่เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

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

ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายวันชัย  หงษ์อ่อนสา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอเรียนว่า  
เทศบาลต าบลสันทรายได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการซ่อมแซมถนน
สายหลักตั้งแต่สี่แยกไฟแดง หมู่ 2 บ้านสันปุาก่อ ต.แม่คะ ผ่านมาทางหมู่ 8 บ้านสันต้นดู่       






