
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่  30  มิถุนายน  2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

 
ผู้มาประชุม  
1. สิบเอกประเสริฐ กันธิยะ  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
2. นายสุวิทย์  สุริยะ  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย   
3. นางนิตยา  สามล้าน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
4. นายอดิศักดิ ์  ศรีทา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
5. นายคนึง  ปัญญาดา ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
6. นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
7. นายอุทิศ  บุญตัน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
8.  นางอรุณ ี  ศรีมูล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
9.  นายชาญ  อินขัต ิ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 2 
10.  นายภาณุพงศ์ บังคมเนตร ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  

  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสนิท  ศจิพงศ์พันธุ์กิจ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
2. นายปรีชา  อินต๊ะปัญญา ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
3. นายเสฐียรพงษ์ ปันตา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายบุญรัตน์  จันทร์แสง ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
2. นางทิพย์วิภา  จรัสสกลภัทร์ ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
3. นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
4. นายวัชระ  เสริฐสมใจ ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
5. นางสาวอรชร รัตนธรรม ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  
6. นางพลอยไพลิน กาใจ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
7. นางสาววรลักษณ์ ซาวศักดิ ์ ต าแหน่ง  ครูช านาญการ รักษาราชการแทน 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 
8. นายขวัญชัย  ธรรมบุญ ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน (แทน) ผู้อ านวยการกองช่าง 
9.  นางสาวอรพิน ดวงต๋า  ต าแหน่ง  นักวิชาการคลังช านาญการ 
10. นางสาวณิชกมล เหล่าชาติ ต าแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ 
11. นายมีสุข  สุขม ี  ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
12. นายเกษฎาพงษ์ ค าอินตา  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

  ปฏิบัติงานจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นางสาวจารุวรรณ หาชัยภูม ิ ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. นายศรีทน  ค าภีระ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
2. นายสมชัย  ใจค า  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
3. นายสมศักดิ ์  ดวงวาด  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
4. นางสาวนรากร แก้วใจบุญ ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

        ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ 
จ านวน 3 ท่าน ที่ไม่สามารถมาประชุมในวันนี้ได้ เนื่องจากตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่มาประชุมแล้ว           
เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม  จึงเปิดการประชุมโดยได้แจ้งประกาศอ าเภอฝาง 
เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ของสภาเทศบาลต าบล      
สันทราย  ประกาศ ณ วันที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ให้ที่ประชุมทราบ       
ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1 แนะน าพนักงานเทศบาล ซึ่งโอนย้ายมา จ านวน 3 ราย และบรรจุใหม่ จ านวน 1 ราย 
1.  นายวัชระ  เสริฐสมใจ  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 

โอนย้ายมาจาก เทศบาลต าบลสันโป่ง  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เชิญรองปลัดเทศบาลต าบลสันทราย  แนะน าตัวต่อที่ประชุม 
รองปลัดเทศบาล - นายวัชระ  เสริฐสมใจ  รองปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายวัชระ  เสริฐสมใจ  ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  โอนย้ายมาจาก
เทศบาลต าบลสันโป่ง  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2565  ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ดูแล รับผิดชอบกองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

      2. นางสาวอรพิน  ดวงต๋า  ต าแหน่ง  นักวิชาการคลังช านาญการ  โอนย้ายมาจาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญนักวิชาการคลังช านาญการ  แนะน าตัวต่อที่ประชุม 

นักวิชาการคลัง  - นางสาวอรพิน  ดวงต๋า  นักวิชาการคลังช านาญการ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวอรพิน  ดวงต๋า  ต าแหน่ง นักวิชาการคลังช านาญการ  โอนย้าย
มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2565   

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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      3. นางสาวณิชกมล  เหล่าชาติ  ต าแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ  โอนย้ายมาจาก   
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญนิติกรปฏิบัติการ  แนะน าตัวต่อที่ประชุม 

นิติกร   - นางสาวณิชกมล  เหล่าชาติ  นิติกรปฏิบัติการ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวณิชกมล  เหล่าชาติ  ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  โอนย้ายมาจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2565   

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

      4. นายมีสุข  สุขมี  ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟาาปฏิบัติงาน (บรรจุใหม่) 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เชิญนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  แนะน าตัวต่อที่ประชุม 
นายช่างไฟฟาา  - นายมีสุข  สุขมี  นายช่างไฟฟาาปฏิบัติงาน 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายมีสุข  สุขมี  ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  บรรจุเข้ารับ
ราชการ ณ เทศบาลต าบลสันทราย  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2565   

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  สมัยประชุมสามัญ   

สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2565 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2565  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลสันทราย  ซึ่งได้ส่งให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ   
ท่านใด  จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ เชิญแก้ไขเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้แก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เมื่อไม่มีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม  หากรับรอง รายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสันทราย สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565        
เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2565  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2565  เ ม่ือวันที่   12  พฤษภาคม  2565  ด้วยคะแนน 8 เสียง งดออกเสียง                 
1  เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  
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ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ครั้ งที่  14/2565  โอนลด  แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้ า ง              
หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพ่วงลากจูง ขนาด 6 ล้อ 

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

ครั้งที่ 14/2565  โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพ่วงลากจูง ขนาด 6 ล้อ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี         
ต าบลสันทราย ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

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  14  เนื่องด้วย  กองช่าง เทศบาลต าบลสันทราย  มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   กรณีไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไปด าเนินการ        
ในโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน  เพ่ือใช้ในการด าเนินการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ต่างๆ   และด าเนินการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในต าบล เพ่ือแก้ไขปัญหา       
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

   โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รายการ  รถพ่วงลากจูง  ขนาด 

6  ล้อ  จ านวน  1  คัน ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ครั้งที่ 3  อนุมัติเมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2564   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
200,000  บาท  โอนลด  200,000.-  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  -  บาท     

   โอนเพิ่ม   
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
-  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  2.2.1  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (1)  ค่าจ้างเหมา

บริการ  ค าชี้แจงหน้า  150  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  29,596.71  บาท  โอนเพ่ิม  
200,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  229,596.71  บาท  

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

    จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 
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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 14/2565  โอนลด  แผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ        
รถพ่วงลากจูง ขนาด 6 ล้อ  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14/2565  
โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ    
และขนส่ง รายการ รถพ่วงลากจูง ขนาด 6 ล้อ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง  งดออกเสียง    
1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ครั้งที่ 14/2565  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
และหมวดค่าครุภัณฑ์ส ารวจ 

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

ครั้งที่ 14/2565  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
และหมวดค่าครุภัณฑ์ส ารวจ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายได้น าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลสันทราย 

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  14  เนื่องด้วย  กองช่าง เทศบาลต าบลสันทราย  มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรณีไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไปด าเนินการ        
ในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  และ จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส ารวจ  เพื่อใช้รองรับการปฏิบัติราชการ  โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ  เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ      

   โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1.1.5  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   

จ านวน  79,560  บาท ค าชี้แจงหน้า 149  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 43,753.55  
บาท  โอนลด  7,383  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  36,370.55  บาท     
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   โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รายการ เครื่องบันทึกข้อมูลการ

เดินทางของรถ  จ านวน 1 ชุด  เพ่ือใช้ส าหรับติดติดตั้งและตรวจสอบการท างานของรถบรรทุก
ท้ายลาด  หมายเลขทะเบียน 83-2309  เชียงใหม่  เป็นเงิน  7,383  บาท  (รายละเอียด
ตามรายงานผลการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้  
ในบัญชีราคามาตรฐานแนบท้าย)  
2. ครุภัณฑ์ส ารวจ  รายการ  ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม 

   โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1.1.5  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   

จ านวน  79,560  บาท  ค าชี้แจงหน้า  149  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  36,370.55  
บาท  โอนลด  12,500  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  23,870.55  บาท     

   โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง  
งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์ส ารวจ   รายการ  ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม  จ านวน  

1  ตัว  เป็นเงิน  12,500  บาท   เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  (รายละเอียด       
ตามรายงานผลการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้  
ในบัญชีราคามาตรฐานแนบท้าย)  

ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

    จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าวมานั้น  ขอให้ชี้แจง
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ให้ที่ประชุมทราบ   

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

ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอให้นายช่างโยธา เป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญนายช่างโยธา ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 

นายช่างโยธาฯ  - นายขวัญชัย  ธรรมบุญ  นายช่างโยธาช านาญงาน 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายขวัญชัย  ธรรมบุญ  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  ขอชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เป็น GPS ที่จะติดตั้งในรถบรรทุกพ้ืนเรียบ
ท้ายลาด ที่ใช้บรรทุกรถแบ็คโฮ  ซึ่งเป็นข้อบังคับของกรมการขนส่งที่ก าหนดให้รถบรรทุกตั้งแต่ 
10 ล้อขึ้นไป ต้องติดตั้ง GPS  มิเช่นนั้น จะไม่สามารถต่อภาษีได้ 
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ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ขอบคุณนายช่างโยธา ที่ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ
สอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  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 14/2565  เพ่ือน าไปตั้งเป็น
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ  และหมวดค่าครุภัณฑ์ส ารวจ  รายการ ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม   ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้ งที่ 
14/2565  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รายการ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  และหมวดค่าครุภัณฑ์ส ารวจ  รายการ     
ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม  ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ 
ประธานสภาเทศบาล  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ครั้งที่ 14/2565  เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ส านักงาน 

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

ครั้งที่ 14/2565 เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายได้น าเสนอ         
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

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 14  เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

 แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน      
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  2,770,080  บาท งบประมาณคงเหลือ  
ก่อนโอน  1,029,025.16  บาท โอนลด  28,900  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
1,000,125.16  บาท 

    โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง ราคา  22,000  บาท  ดังนี้ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ       

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน

เสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 

   1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาด     
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง     
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด     
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 

   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์     
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้า 22 ข้อ 50) 
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2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  จ านวน 1 ตัว ราคา 6,900  
บาท  ดังนี้ 

    - ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  จ านวน 1 ตัว ราคา 6,900  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 70 ซม.    

สูงไม่น้อยกว่า 70 ซม. 
- ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนาไม่ต่ ากว่า 0.5 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกัน

สนิม  
- ลิ้นชักด้านซ้ายและขวา ด้านละ 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก

ลิ้นชัก 3 ชุด 
- กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ล้อไนลอน แข็งแรง ทนทาน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ  จึงขอ
อนุ มั ติ จั ดซื้ อตามราคา ในท้ องถิ่ น ด้ วยความประหยั ด  โดยถือปฏิบั ติ ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ดังนี้  

1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ในการรองรับการปฏิบัติราชการ 
2) เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอ เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการ 

 (ตามราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2565 ลงวันที่ 
24 ธันวาคม 2564) 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ      
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ  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 14/2565 เพ่ือน าไปตั้งเป็น
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  และครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด     
5 ฟุต  ขอให้ยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 

14/2565 เพื่อน าไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  และครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง    
คือ ประธานสภาเทศบาล  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้โชว์ จ านวน 2 หลัง   
ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้โชว์ จ านวน      
2 หลัง  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 ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้โชว์ จ านวน      
2 หลัง  

ตามที่ นางสาวรุ่งสุดา  สมมิตร  มีความประสงค์บริจาคตู้โชว์ จ านวน 2 หลัง  มูลค่า
หลังละ 5,500 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จ านวน 11,000 บาท  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป นั้น 

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ายังสามารถใช้งานได้ 
และไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน แต่เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีการเสื่อมสภาพ และหากรับโอน
มาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลแล้ว หากมีการช ารุดจะต้องใช้งบประมาณของเทศบาลในการ
บ ารุงรักษา ประกอบกับ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ. 2560 มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่             
ในครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่ เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์            
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  มาตรา 113 การด าเนินการตามมาตรา 112 ให้เป็นไปตามที่
รฐัมนตรีก าหนด  โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้วินิจฉัย      
ข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย กรณีการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น มีความเห็นว่า 
กรณีท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น   

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 112 และ 113  และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2561  กรณีการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือ        
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มีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ       
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น   

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าวมานั้น  ขอให้ชี้แจง
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับบริจาคครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้โชว์ ให้ที่ประชุมทราบ   

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

ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย  ขอชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า การเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการตู้โชว์ครั้งนี้  สืบเนื่องจากทางเทศบาลต าบลสันทรายได้รับบริจาคครุภัณฑ์  โดยก่อนที่
จะรับบริจาคครุภัณฑ์เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในเทศบาลหรือบริการประชาชนนั้น  หากครุภัณฑ์
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อน  เมื่อสภา
เทศบาลเห็นชอบให้รับบริจาคแล้ว  ก็จะได้ด าเนินการเพ่ิมข้อมูลไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ของ
เทศบาล  และหากในอนาคตมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา ก็จะสามารถใช้
งบประมาณของเทศบาลด าเนินการได้  

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ

สอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม หรืออภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ      

นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา  

เทศบาลต าบลสันทราย 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบในการรับบริจาค

ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้โชว์ จ านวน 2 หลัง มูลค่าหลังละ 5,500 บาท รวมเป็นมูลค่า
ทั้งสิ้น จ านวน 11,000 บาท  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - เห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้โชว์ จ านวน 2 หลัง มูลค่าหลังละ 
5,500 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จ านวน 11,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง      
งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้น าเสนอ            
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

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

ประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบในการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามที่ เทศบาลต าบลเวียงฝาง ได้จัดประชุมเพ่ือร่วมมือกันในการก าจัดขยะมูลฝอย               
และได้มีการจัดการท าบันทึกข้อตกลง (MOA)   เพ่ือสร้างความร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า ระหว่างเทศบาลต าบลเวียงฝาง 
กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) กลุ่มที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเทศบาล
ต าบลสันทรายร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น  

เพ่ือให้การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่  22 พฤษภาคม 2558  ข้อ 2 การท าความตกลงร่วมมือกัน    
ในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพ้ืนที่
ติดต่อกัน และประชาชนในพ้ืนที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (2) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมมือกันเ พ่ือเกิดประโยชน์ แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ในการจัดท าบันทึกข้อตกลง              
ตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยจัดท าบันทึก
ข้อตกลงร่ วมกันเป็นหนั งสือ และน า เสนอต่อสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่ ง พิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท า
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  ได้เสนอญัตติดังกล่าวมานั้น  ขอให้ชี้แจง

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ที่ประชุมทราบ   
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นายกเทศมนตรี - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ - นางพลอยไพลิน  กาใจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางพลอยไพลิน  กาใจ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
เนื่องจากเทศบาลต าบลสันทรายได้ท าความตกลงร่วมกันในการจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาล
ต าบลเวียงฝาง  โดยได้ท าความตกลงในการน าขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ไปทิ้งที่ศูนย์ก าจัดขยะ      
มูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลต าบลเวียงฝาง  แต่ในปัจจุบันประสบปัญหา คือ ขยะใช้เวลา
ในการย่อยสลายนาน ท าให้พ้ืนที่ในการจัดเก็บขยะของเทศบาลต าบลเวียงฝางไม่เพียงพอ    
ทางเทศบาลต าบลเวียงฝางซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอ าเภอฝาง 
แม่อาย ไชยปราการ  จึงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยการเข้าร่วมโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะ  ซึ่งมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น  3  อ าเภอ    
เพ่ือจะท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดท าโครงการดังกล่าว  โดยเนื้อหาในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระบุว่า ก าหนดให้เทศบาลต าบลเวียงฝางเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตามโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะ  และให้เทศบาลต าบลเวียง
ฝางเป็นผู้จัดหาเอกชนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะมีระยะเวลา 
25 ปี โดยในระยะเวลา 25 ปีนี้ เทศบาลต าบลสันทรายจะต้องน าขยะไปทิ้งที่ศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต าบลเวียงฝาง  โดยอัตราค่าก าจัดขยะตันละ 400 บาท  ทั้งนี้ ประโยชน์   
ที่เทศบาลต าบลสันทรายจะได้รับก็คือ มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยระยะยาว และค่าก าจัดขยะ   
ถูกลง เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลสันทรายต้องจ่ายค่าก าจัดขยะตันละ 600 บาท      

รองปลัดเทศบาล - นายวัชระ  เสริฐสมใจ  รองปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  กระผม นายวัชระ  เสริฐสมใจ  ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลสันทราย    
ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การบริหารจัดการขยะของจังหวัดเชียงใหม่นั้น จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. กลุ่มที่ 1 (โซนกลาง) บริหารจัดการขยะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
มีบ่อก าจัดขยะอยู่ที่อ าเภอดอยสะเก็ด 

2. กลุ่มท่ี 2 (โซนเหนือ)  บริหารจัดการขยะโดยเทศบาลต าบลเวียงฝาง 
3. กลุ่มที่ 3 (โซนใต้)  บริหารจัดการขยะโดยเทศบาลต าบลบ้านหลวง อ.จอมทอง 
โดยท้องถิ่นท่ีมีที่ตั้งอยู่ใกล้กลุ่มใด ก็จะน าขยะไปทิ้งที่บ่อก าจัดขยะของกลุ่มนั้น  แต่ก็มี

ท้องถิ่นหลายแห่งที่ไม่ได้เข้าร่วมทั้ง 3 กลุ่ม เช่น อ าเภอแม่แจ่ม  อ าเภอกัลยาณิวัฒนา อ าเภอ
ฮอด อ าเภออมก๋อย  ซึ่งเป็นอ าเภอที่อยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้างห่างไกล  ก็จะมีบ่อก าจัดขยะของ
ตนเอง   
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ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วย
การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนด
ว่า การท าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้าม
เขตจังหวัดได้หากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกัน และประชาชนในพ้ืนที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดท า
บริการสาธารณะนั้นโดยตรง  ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ขอบคุณรองปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ชี้แจง

ข้อมูลเพิ่มเติม  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม หรืออภิปรายเชิญเลขานุการสภาฯ      

นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา  

เทศบาลต าบลสันทราย 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายแล้ว ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เมื่อตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบในการท าความ  

ตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม - เห็นชอบในการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น  ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 
   8.1 การซ่อมแซมถนนหมู่ 11 ซอย 6 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ถนนหมู่  11 ซอย 6 มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข            

ซึ่งในเบื้องต้นนายภูวนัย  สิทธิราช  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  ได้ประมาณการราคา
ค่าวัสดุ จ าพวกไวร์เมช และปูนมิกซ์  คิดเป็นเงินงบประมาณ ประมาณ 30,000 กว่าบาท  
โดยใช้แรงงานชาวบ้านในการด าเนินการ  จึงขอฝากกองช่างตรวจสอบงบประมาณในการ
ซ่อมแซมด้วย 
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 8.2 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นดู่ 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ขณะนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นดู่ ปิดท าการเป็นเวลา 10 วัน เนื่องจากครูติดเชื้อ

โควิด-19 และมีเด็กป่วยอีก 2-3 คน  ขอให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
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ผอ.กองสาธารณสุขฯ - นางพลอยไพลิน  กาใจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางพลอยไพลิน  กาใจ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอชี้แจงว่า ในส่วนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนั้น ก่อนท าการเปิดเรียนก็ได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันโควิด -19  เพ่ือให้
คณะกรรมการโรคติดต่อระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด พิจารณาอนุญาตให้เปิดการเรียน   
การสอน  ดังนั้น เมื่อมีการพบผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นครูหรือเด็กนักเรียน ก็จะต้อง
ด าเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนที่ก าหนดไว้  ในล าดับแรกคือ สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แล้วท าความสะอาดภายในศูนย์ฯ  ส าหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ให้สังเกตอาการอยู่ที่บ้าน
จนกว่าจะครบตามระยะเวลา 
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 8.3 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
  ตามที่ได้ไปร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย เกี่ยวกับ 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  โดยเป็นโครงการที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ า  
ซึ่งมีเงื่อนไขคือต้องมีการรวมกลุ่มกัน จ านวนตั้งแต่ 3-4 คน  และมีพ้ืนที่นา จ านวน 15 ไร่  
ขึ้นไป  จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้  ทั้งนี้ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ จึงขอฝาก
กองช่างประสานข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ จากผู้อ านวยการกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งน้ าร้อน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวเช่นกัน  ส าหรับกลุ่มเกษตรกรใดที่มีความสนใจ
เข้าร่วมโครงการ ต้องติดต่อประสานงานผ่านทางเทศบาล  โดยเทศบาลต้องแต่งตั้งตัวแทนจาก
กองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับกรมพลังงาน    
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 8.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดบริการสาธารณะ เทศบาลต าบลสันทราย 
นายกเทศมนตรี - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเรียนว่า ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสันทราย และปลัดเทศบาลต าบลสันทราย        
มีนโยบายมุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการที่ดี        
แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ       
ของบุคลากรในการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน           
โดยส่วนรวม โดยเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น เทศบาล
ต าบลสันทราย จึงได้มีค าสั่งที่ 588/2565 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานจัดบริการสาธารณะ เทศบาลต าบลสันทราย  โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง      
ให้ที่ประชุมทราบ     
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ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ 
ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย  ขอชี้แจง
ว่า  เป้าหมายของการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดบริการสาธารณะนั้น  
เพ่ือให้พนักงานเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างเทศบาลกับหมู่บ้าน เช่น หากเจอกิ่งไม้ขว้างถนน   
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  หรือไฟฟ้าส่องสว่างดับ ก็ให้พนักงานที่รับผิดชอบหมู่บ้านนั้น ๆ แจ้งเรื่อง
แก่เทศบาลเพ่ือด าเนินการทันที  เพ่ือให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ 
หากชาวบ้านสอบถามข้อมูลต่าง ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะต้องสามารถตอบค าถามหรือ       
ให้ข้อมูลในเบื้องต้นได ้
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   8.5 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2565 
นายกเทศมนตรี - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้เทศบาลต าบลสันทรายจะจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป     
ณ อาคารสันทรายรวมใจ  จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว          
โดยแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม  ทั้งนี้ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันที่    
12 กรกฎาคม 2565 

ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย  ขอชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นั้น     
ทางเทศบาลจะจัดเตรียมรถตู้ไว้ให้สมาชิกสภาฯ  โดยจะตั้งขบวนที่ส านักงานเทศบาลต าบล   
สันทราย แล้วเคลื่อนขบวนไปถวายเทียน จ านวน 9 วัด ตามล าดับดังนี้ 

1. วัดศรีบุญเรือง หมู่ 7  
2. วัดต้นส้านสามัคคี หมู่ 17 
3. วัดศรีมงคล หมู่ 3 
4. วัดศรีถ้อย หมู่ 12  
5. วัดโสตยาราม หมู่ 4 
6. วันสุนทราราม หมู่ 9 
7. วัดโสภณาราม หมู่ 5 
8. วัดนันทาราม หมู่ 2 
9. วัดสันต้นดู่ หมู่ 8 
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รองปลัดเทศบาล - นายวัชระ  เสริฐสมใจ  รองปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายวัชระ  เสริฐสมใจ  ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลสันทราย    
ขอแจ้งเพ่ิมเติมว่า สืบเนื่องจากการที่เทศบาลต าบลสันทรายเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่าย
เฉพาะประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน  ดังนั้น กิจกรรมหล่อ เทียนพรรษา           
ในวันพรุ่งนี้  จะมีกิจกรรมปฏิญาณตนของอาสาปลอดเหล้า ร้านค้าปลอดเหล้า โรงเรียน
ปลอดภัย คนต้นแบบไม่ดื่ม  ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็น  
โดยนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายจะเป็นผู้กล่าวน าปฏิญาณตน ก่อนจะมีพิธีเปิดโครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2565     

ที่ประชุม  - รับทราบ  
 
   8.6 แจ้งเลื่อนก าหนดการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 
นายกเทศมนตรี - นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอแจ้งว่า โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  
ณ ลาดตลาดนัดวัดสุนทราราม (ห้วยงูกลาง)  จะเลื่อนไปจัดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
    

8.7 ปัญหาน้ าท่วมขังบนถนนสาย 107 ช่วงพื้นที่ หมู่ 16 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 - นางนิตยา  สามล้าน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1  

  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางนิตยา  สามล้าน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย     
เขต 1  ขอสอบถามว่า สืบเนื่องจากการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนในการด าเนินงานของ        
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน  ซึ่งได้เคยแจ้ง
หมวดการทางฝางเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขังบนถนนสาย 107 ช่วงพ้ืนที่ หมู่ 16 ไปแล้วนั้น  
อยากทราบว่าทางหมวดการทางฝางจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร และขณะนี้ด าเนินการอย่างไร
แล้วบ้าง   

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  
ขอเรียนว่า ได้ประสานหัวหน้าหมวดการทางฝางแล้ว ทราบว่าขณะนี้ได้รับงบประมาณในการ
ด าเนินการแล้ว ประมาณ 4 -5 แสนบาท  ซึ่งหมวดการทางฝางอยู่ระหว่างด าเนินการ          
หาผู้รับจ้าง  คาดว่าน่าจะด าเนินการเร็วๆ นี้ 

ที่ประชุม  - รับทราบ   
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   8.8 ปัญหาทางต่างระดับหมู่ 16 ซอย 4 (ซอยศาลาอเนกประสงค์) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 - นางนิตยา  สามล้าน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย เขต 1  

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางนิตยา  สามล้าน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย     
เขต 1  ขอให้เทศบาลต าบลสันทราย ช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณปากซอย 4 (ซอย
ศาลาอเนกประสงค์) หมู่ 16 ด้วย  เนื่องจากบริเวณปากซอยจะมีตะแกรงบ่อพัก  ท าให้มี    
ทางต่างระดับบริเวณไหล่ทางค่อนข้างลึก   แต่บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตของทางหลวง          
ในเบื้องต้นได้ท าหนังสือแจ้งมายังกองช่างแล้ว   

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

ประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญรัตน์  จันทร์แสง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
ขอเรียนว่า จะตรวจสอบข้อมูลและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   8.9 โครงการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย           
ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากการประชุมโครงการจัดการความปลอดภัยทางถนน ได้รับข้อเสนอว่า 
สาเหตุของการเกิดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน คือ เรื่องของสิ่งกีดขวาง ซึ่งอาจท าให้บดบัง
ทัศนียภาพในการมอง รวมถึงการจอดรถและการขายของติดถนนด้วย  ทั้งนี้  ที่ประชุม          
มีความเห็นร่วมกันว่า จะจัดระเบียบถนนสาย 107 ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
สันทราย และถนนสายห้วยงู ตั้งแต่บ้านสันป่าข่า – บ้านห้วยงูใน  โดยในเบื้องต้นจะจัดประชุม
คณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลต าบลสันทราย หมวดการทางฝาง ต ารวจ และชุมชน    
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน โดยเฉพาะป้ายต่าง ๆ ที่เกิน    
เสาไฟฟ้าออกมา  ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการย้ายป้ายของเทศบาลที่เกินเสาไฟฟ้าออกก่อน แล้วจึง
ค่อยขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ริมถนนด าเนินการย้ายป้ายของตนเองต่อไป  

ส่วนถนนสายห้วยงู จะก าหนดวัน Big Cleaning Day ท าความสะอาด จัดระเบียบ
ตั้งแต่ปากซอยจนถึงบ้านห้วยงูใน และจะหารือร่วมกับหมู่บ้าน เพ่ือส ารวจว่าถนนตรงไหนเป็น
จุดเสี่ยง หรือมีต้นไม้/ต้นหญ้า ที่บดบังทัศนวิสัยในการมอง  เพ่ือด าเนินการท าให้เป็นถนน
ปลอดภัยต่อไป  

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  ขอเสนอเพ่ิมเติมว่า ถนนสายบ่อน้ ามัน – บ้านสันต้นดู่ – โรงเรียนฉือจี้  เป็นถนน     
ในชุมชนซึ่ งมีรถสัญจรค่อนข้างมาก  อยากให้ออกส ารวจป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ           
เพ่ือซ่อมแซมหรือท าป้ายเตือนเพ่ิม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป 
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   8.10 การปาองกันโรคไข้เลือดออก 
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  ขอสอบถามกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่า มีน้ ายาพ่นยุงแจกให้ชาวบ้านน าไป    
ฉีดพ่นเองหรือไม ่

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
เชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตอบข้อซักถาม 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ - นางพลอยไพลิน  กาใจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางพลอยไพลิน  กาใจ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอเรียนว่า ตามที่เคยแจ้งว่า
หากมีเหตุร าคาญ ให้แจ้งมายังกองสาธารณสุขฯ แล้วเจ้าหน้าที่จะออกไปพ่นให้  จะไม่มีการ
แจกน้ ายาให้ชาวบ้านน าไปพ่นเอง   

ประธานสภาฯ  - สิบเอกประเสริฐ  กันธิยะ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
อยากทราบว่าเทศบาลจะมีการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือไม่ 

ปลัดเทศบาล  - นายสมนึก  เดชโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมนึก  เดชโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย  ขอเรียน
ว่า ตามที่ได้หารือร่วมกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 2 แห่ง จะฉีดพ่น
เฉพาะพ้ืนที่ที่เกิดเคสผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยพ่นในรัศมี 100 เมตร จ านวน 6 ครั้ง  เพ่ือฆ่าตัว
แก่ที่มี เชื้อ เพ่ือจะหยุดยั้ งการแพร่ระบาด  ส่วนการพ่นปูพรมคงต้องให้ทาง รพ.สต.            
เป็นผู้พิจารณา  เนื่องจาก จากผลการวิจัยพบว่าการพ่นแบบปูพรมมีผลกระทบมากกว่าผลดี 
และอาจท าให้ยุงดื้อยา  ดังนั้น ขอฝากสมาชิกสภาฯ ช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจด้วย           

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
   8.11 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
หัวหน้าส านักปลัดฯ - นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     
ขอเรียนว่า  จากการประชุม สสส. เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุม
ในวันนั้น มีการพูดถึงเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)      
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565  ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยงานราชการ ถือเป็น        
นิติบุคคล และส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างมาก เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นต้น  
ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
หมายเลขโทรศัพท์ รูปภาพใบหน้า เป็นต้น  ต้องได้รับความยินยอมจากคนที่เราไปเก็บข้อมูล
ก่อน  หากมีการน าภาพถ่ายใบหน้าโพสต์ในสื่อออนไลน์โดยเจ้าตัวไม่อนุญาต แล้วมีบุคคล       
ที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์น าภาพไปใช้จนเกิดผลกระทบหรือสร้างความเสียหายแก่บุคคล 






