
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

สมัยสามัญ   สมัยทีส่าม   ครั้งที ่ 2   ประจำปี  พ.ศ. 2565 
วันที่   24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   เวลา   09.30 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
    

ผู้เข้าประชุม 
1. นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
2. นายสมชาย โมราเลิศ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง    
3. นายจุมพล กันจนิะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
4. นายประหยัด เปรมธนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
5. นายชัชวาร ใจจรรย์ทึก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
6. นางพรรณี พันธ์พร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
7. นางวาสนา กันจินะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
8. นายอดิเรก ขุนคงมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
9. นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
10. นางสุภาพ สุริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
11. นายอนุวัตร คำมามูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
12. นายเล็ก ไชยวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
13. นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลฯ / เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ผู้ไม่ได้เขา้ร่วมประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที ่ร.ต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
2. นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
3. นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
4. นายสังวร ลานยศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
5. นายสมชาติ มหาวงศ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
6. นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 
7. นางพรรณิภา สุนทรนันท์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 
8. นายวิศณุ มันตะสูตร ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นายประภากร ถวิลประวัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
10. นางรุจินันต์ สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาววรากร พาจรทิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
12. นางพาณี สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
13. นางญาศิกาญจน์ สัยพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา  
ลงชื่อเข้าประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกสภา
เทศบาลเข้านั่งประจำที่แล้ว เลขานุการสภาเทศบาลกล่าวเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2565     
“สันกำแพงเกมส์” วันอาทิตย์จะมีพิธี เปิดและพิธีปิดภายในวันเดียว          
จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมงานในวันอาทิตย์ ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอการตอบรับจาก อบจ.เชียงใหม่  ว่านายกองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะมาเป็นประธานในพิธีปิดหรือไม่ เพราะว่าในการ
จัดการแข่ งขันกีฬามี  อปท.เข้ าร่วมการแข่ งขันทั้ งหมด 10 อปท.            
และเทศบาลตำบลสันกำแพงได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ประกอบ
กับนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงเป็นประธานชมรม อปท.อำเภอ           
สันกำแพง ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้เข้าชิงหลายรุ่น     
หลายประเภท ขอเชิญมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเทศบาล 

ที่ประชุม -   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม         
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับแจ้งว่ายังจัดทำ
ไม่แล้วเสร็จ จึงขอผ่านวาระนี้ และจะเสนอให้รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

ทีป่ระชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3 การพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 วาระท่ี 2 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 วรรค 1 ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ  วาระที่  2 ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ      
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม     
สภาทอ้งถิน่จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญ  นายสุทัศน์  ตาแสงร้อย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ              
ร่างเทศบัญญัติฯ ได้ เสนอรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลรบัทราบ 

 ขออนุญาตให้... 
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นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

- ขออนุญาตให้ นางพรรณี พันธ์พร เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ       
ร่างเทศบัญญัติฯ เป็นผู้ เสนอรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลรับทราบ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญ  นางพรรณี  พันธ์พร  เลขานุ การคณ ะกรรมการแปรญั ตติ               
ร่างเทศบัญญัติฯ  ได้ เสนอรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียงตามลำดับข้อที่
มีการแปรญัตติ 

นางพรรณี  พันธ์พร 
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

- ตามที่สภาเทศบาลได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นับแต่สภาเทศบาล      
มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 
2565 เวลา 16.30 น. นั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมและมี
มติเลือกให้ นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
และเลือกให้ นางพรรณี พันธ์พร เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
และในกำหนดระยะเวลารับเสนอคำแปรญัตติ นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับ
หลักการ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 
2565 เวลา 16.30 น. มีผู้ยื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2566 จำนวน 1  ท่ าน  คือ
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง โดยเสนอขอแปรญัตติ  รวม 3 ข้อ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้พิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติ
ที่นายกเทศมนตรีได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ รวม 3 ข้อแล้ว มีมติเห็นว่าการ
เสนอขอแปรญัตติดังกล่าวถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2           
พ.ศ. 2554 ข้อ 60  ดังนี้ 

 ข้อที่  1 . ขอปรับตั วเลขงบประมาณที่ ตั้ งจ่ าย  โดยปรับตัว เลข            
ให้เป็นจำนวนเต็มให้ถูกต้องตามวิธีการงบประมาณและข้อแนะนำของ
อำเภอสันกำแพง  ดังนี้ 

 - ค่าสาธารณูปโภค หน้า 21/140 รวม 1,335,381 บาท       
ปรับเพิ่มตัวเลขงบประมาณ เป็น 1,335,390 บาท 

 - หน้า 22/140 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 
119,481 บาท ปรับเพิ่มตัวเลขงบประมาณเป็น 119,490 บาท 

 - หน้า 65/140 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา จำนวน 1,452,175 บาท ปรับเพ่ิมตัวเลขงบประมาณ        
เป็น 1,452,180 บาท 

 - หน้า 66/140 (3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ต้ังไว้  311,025 บาท ปรับเพิ่ม ตัวเลข
งบประมาณเป็น 311,030 บาท และค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 200,655 บาท ปรับเพิ่มตัวเลขงบประมาณ เป็น 200,660 บาท 

- หน้า 67/140... 
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- หน้า 67/140 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,836,508 บาท 
ปรับเพ่ิมตัวเลขงบประมาณเป็น 5,836,510 บาท และค่าอาหารเสริม 
(นม ) จ ำน วน  5 ,7 9 6 ,5 0 8  บ าท  ป รับ เพ่ิ มตั ว เลขงบ ป ระมาณ               
เป็น 5,796,510 บาท 

- หน้า 75/140 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,747,765 บาท 
ปรับลดตัวเลขงบประมาณเป็น 2,747,760 บาท 

- หน้า 76/140 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 599,621 บาท 
ปรับลดตัวเลขงบประมาณเป็น 599,610 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  ที่ประชุมเห็นชอบกับการเสนอขอแปรญัตติขอปรับตัวเลขงบประมาณ     
ที่ตั้งจ่าย โดยปรับตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มให้ถูกต้องตามวิธีการงบประมาณ   
และข้อแนะนำของท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง ในข้อที่ 1 หรือไม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบการขอปรับตัวเลขงบประมาณที่ตั้งจ่าย โดยปรับตัวเลขให้เป็น
จำนวนเต็มให้ถูกต้องตามวิธีการงบประมาณและข้อแนะนำของอำเภอ      
สันกำแพง ในข้อที่ 1 ดังนี้ 

1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน   1     เสียง 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญ  นางพรรณี  พันธ์พร เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง           
เทศบัญญัติฯ ได้เสนอรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อที่ 2 ขอเพ่ิมเติมคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง  

นางพรรณี  พันธ์พร 
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

- ข้อ 2. ขอเพ่ิมเติมคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์       
และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

(2.1)  ค่าครุภัณฑ์ 
 - หน้า 35/140 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 

จำนวน  130,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย........... มีความ

จำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือใช้ในปฏิบัติงานประจำกองคลั ง    
แก้ไขเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลฐานภาษีของประชาชน
ระบบดิจิตอล ฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิ น  GIS       
พร้อมภาพถ่ายทางอากาศ และฐานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ระบบ GIS) ประจำฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 

 (2.2)  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หน้า 28/140 
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 11 บ้านป่าเส้า       

ห มู่ ที่  1  ต ำบ ลสั น ก ำแพ ง อ ำ เภ อสั น ก ำแพ ง  จั งห วั ด เชี ย ง ให ม่              
จำนวน 100,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เลขที ่1/2566 

2. โครงการก่อสร้าง... 
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2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. 
บริ เวณจากปากซอย 10 ถึงแยกลำเหมืองบ้ านนางมาลัย  ชุ่ มแพง          
บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 280,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
สันกำแพง เลขที ่ 2 /2566 

 หน้า 129/140 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน       

นายสมจิตร ชุ่มใจ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 48,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตาม     
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที ่3/2566 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทาง       
หินคลุกบดอัดแน่นทั้ งสองข้าง บริเวณซอย 2 บ้ านป่าเห็ ว  หมู่ที่  2       
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120,000 
บาท เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง 
เลขที ่4/2566 

5. โครงการก่ อสร้ างถนนแอส ฟัลท์ ติ กคอนกรีต  (Overlay)        
บริเวณตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนายวิฑูรย์  อินถา      
ห มู่ ที่  3  ต ำบ ล สั น ก ำแพ ง  อ ำ เภ อสั น ก ำแพ ง  จั งห วั ด เชี ย ง ให ม่              
จำนวน 160,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เลขที ่5/2566 

 หน้า 130/140 
6. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณตั้งแต่ถนน      

ค.ส.ล. เดิมถึงบ้านนางสาวสุทิน แก้วดวงดี  หมู่ที่  3 ตำบลสันกำแพง     
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 300,000 บาท  เพิ่ มคำชี้แจง     
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 6/2566 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่ซอย 5/3 ถึง ซอย 5/4 บ้านคำซาว     
ห มู่ ที่  4  ต ำบ ลสั น ก ำแพ ง  อ ำ เภ อสั น ก ำแพ ง  จั งห วั ด เชี ย ง ให ม่              
จำนวน 350,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เลขที ่7/2566 

8. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณตั้ งแต่หน้าบ้าน        
นายสมหวัง ไชยศรี ไปทางกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่  5 ตำบลสันกำแพง    
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 8/2566 

 หน้า 131/140 
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.     

พร้อมขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 6 (หน้าปั๊มน้ำมัน Esso ต่อจาก
ของเดิม ) บ้านสันเหนือ หมู่ที่  6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง      
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 320,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตาม    

แบบแปลน... 
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แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที ่9/2566 
10. โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า งรางระบ ายน้ ำค อน กรี ต เส ริ ม เห ล็ ก             

บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์กลางหมู่บ้าน ต่อเชื่อมโครงการเดิม     
ไป ท างสุ ส าน สั น ติ วั น  บ้ าน สั น เห นื อ  ห มู่ ที่  6  ต ำบ ลสั น ก ำแพ ง             
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 600,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 10/2566 

 หน้า 132/140 
11. โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์  

ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 (ต้ังแต่ปากซอยข้างสำนักงานสาธารณสุข     
อำเภอสันกำแพงไปจนถึงรอยต่อถนน ค.ส.ล. กับถนนแอสฟัลท์ของเดิม)     
บ้านตลาด หมู่ ท่ี  7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 600,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เลขที่ 11/2566 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยรวมพร 5 (ฝั่งตรงข้ามวิวัฒน์ทัวร์เชื่อมต่อลำเหมืองสาธารณประโยชน์รอยต่อ 
หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 600,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 12/2566 

 หน้า 133/140 
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.     

บริเวณซอย 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านสุนทร คำเป็ง เชื่อมต่อลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบล
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 280,000 บาท    
เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 
13/2566 

14. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ  (Overlay)        
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายสันไร่-บ้านน้อย (หมู่ที่  10 
เชื่ อมต่ อถนนแอส ฟัลท์ ติ กของเดิ ม ) หมู่ ที่  1 0  ตำบลสั น กำแพ ง           
อำเภอสั นกำแพง จั งห วัด เชี ยงใหม่  จ ำนวน  1 ,000 ,000  บ าท             
เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 
14/2566 

15. โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งส ะพ าน  ค .ส .ล . (ท ดแท น ของเดิ ม )         
บริ เวณปากทางเข้า ซอย 7 บ้ านน้อย หมู่ที่  11  ตำบลสันกำแพง        
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 750,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 15/2566 

 หน้า 134/140 
16. โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. บริ เวณถนน อบจ. เชียงใหม่               

สายบ้านน้อย - สันต้นบง ช่วงหน้าตลาดบ้านน้อยไปจนถึงสวนหม่อน บ้านออน          
หมู่ที่ 14  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 380,000 บาท             

เพิ่มคำชี้แจง... 
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เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 
16/2566 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อโครงการเดิม)          
ไหล่ทางหินคลุก บริเวณในซอย หน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง    
บ้ านดอนมู ล หมู่ ที่  1 ตำบลทรายมู ล อำเภอสั นกำแพง จั งหวัดเชี ยงใหม่                  
จำนวน 180,000 บาท  เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
สันกำแพง เลขที ่17/2566 

18. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริ เวณบ้ านสันโค้ งใหม่  ซอย 1  หมู่ ที่  2 ตำบลทรายมู ล อำเภอสันกำแพง              
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 970,000 บาท  เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที ่18/2566 

 หน้า 135/140 
19. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3)         

พร้อมบ่อพักพร้อมถมดิน และหินคลุกบดอัดแน่น  บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ริมทาง บ้านป่าเป้า ซอย 2 หมู่ที่  3 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 250,000 บาท  เพิ่มคำชี้แจง 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 19/2566 

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาปิด ค.ส.ล. เชื่อมต่อ
โครงการเดิม บริเวณปากทางบ้านสันโค้งเก่าซอย 2 ถึงลำเหมืองบริเวณ   
บ้ านสั น โค้ ง เก่ า  ซอย  6  บ ริ เวณ ริมถนนบ้ านสั น โค้ ง เก่ าข้ า งขวา            
ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 1,300,000 บาท เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตาม     
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที ่20/2566 

 หน้า 136/140 
21. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณริมทางหลวง ชม.ถ.     

70 -001 ช่วงบ้านหัวทุ่ ง หมู่ที่  5 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง     
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  400,000 บาท  เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที ่21/2566 

22. โครงการก่อสร้างรั้ วรอบ  และประตูทางเข้ าชุมชนบ้ าน         
สันก้างปลา พร้อมรั้ว และประตูทางเข้า บนที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที ่6 
ตำบล  ทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  350,000 บาท                
เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 
22/2566 

23. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม บริเวณฌาปนสถานบ้านทรายมูล    
หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  200,000 
บาท  เพิ่มคำชีแ้จง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 
23/2566 
 

หน้า 137/140... 
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 หน้า 137/140 
24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. 

บริเวณซอย 3 เชื่อมลำเหมืองค้าง บริเวณหลังศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่า
ไผ่ เหนือ หมู่ที่  6  ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่         
จำนวน  240,000 บาท  เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
สันกำแพง เลขที ่24/2566 

25. โครงการก่อสร้างพนังกันดิน  ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำแม่ออน      
ช่วงกอเดื่อถึงหลังศาลาเก็บของ SML (ต่อจากของเดิม) บ้านป่าไผ่กลาง     
หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  500,000 
บาท  เพิ่มคำชี้แจง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 
25/2566 

26. โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต (Overlay)  บริ เวณซอย 1  บ้ านป่ าไผ่กลาง หมู่ ที่  7  ตำบลแช่ช้ าง            
อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  295,000 บาท  เพิ่มคำชี้แจง     
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 26/2566 

 หน้า 138/140 
27. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับแอสฟัลท์ติก   

คอนกรีต (Overlay) บริเวณซอย 5 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  130,000 บาท  เพิ่มคำชี้แจง 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 27/2566 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  ที่ประชุมเห็นชอบกับการเสนอขอแปรญัตติขอเพ่ิมเติมคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในข้อที่ 2 หรือไม่ 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบการขอเพ่ิมเติมคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน          
ค่าครุภัณฑ์และค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ในข้อที่ 2  ดังนี้ 

1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน   1     เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญ  นางพรรณี  พันธ์พร  เลขานุ การคณ ะกรรมการแปรญั ตติ               
ร่างเทศบัญญั ติฯ  ได้ เสนอรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อที่ 3 ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

นางพรรณี  พันธ์พร 
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

- ข้อที ่3. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
- หน้า 47/140 ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อ

เครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคลและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน 
140,000 บาท จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เป็น จำนวน 1 ชุด 

- หน้า 57/140 ค่าจัดซื้อชุดโซฟา 3+1+1 พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 
16,700 บาท แก้ไขเป็น  ค่าจัดซื้อชุดโซฟาแบบบุนวม พร้อมโต๊ะกลาง 

เพ่ือจ่ายเป็น... 
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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟาแบบบุนวม พร้อมโต๊ะกลาง........... 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา 
แก้ไขเป็น ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ภาคสนามประจำ
กองการศึกษา 

 - หน้า 58/140 ค่าจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร รูปแบบรถรางบริการ
ชนิด 4 ล้อ จำนวน 500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร รูปแบบรถรางบริการ     
ชนิด 4 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งปกติ ไม่รวมคนขับ และคนนั่ง
ด้านซ้ายคนขับ สำหรับบริการประชาชน จำนวน 1 คัน เพ่ือใช้ในการ   
ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาของกองการศึกษา  ครุภัณฑ์ดั งกล่าว         
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้บริการประชาชน แก้ไขเป็น เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก
โดยสาร รูปแบบรถรางบริการชนิด 4 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง
ปกติ ไม่รวมคนขับ และคนนั่งด้านซ้ายคนขับ เครื่องยนต์เบนซินระบบ
หัวฉีด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1800 ซีซี ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 
ระบ บ เกี ย ร์ อั ต โน มั ติ  4  จั งห วะ  จ ำน วน  1  คั น  งบ ป ระม าณ       
500,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาลประจำกองการศึกษา 

 - หน้า 70/140 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 80 x 75 ซม. 
จำนวน 5,400 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน........... เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนา       
เด็ก   วัดสันโค้งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดกิจกรรมประจำ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง แก้ไขเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 80 x 75 ซม. สีเชอรี/
ดำ จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 5,400 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดสันโค้ง 

 - หน้า 71/140 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้   จำนวน  14,670  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้............ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดสันโค้ง จำนวน 3 ชุด ๆละ 4,890 บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กวัดสันโค้ง
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดกิจกรรมประจำอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง แก้ไขเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
เก้าอี้สำหรับนักเรียนอนุบาล 6 ที่นั่ง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 
จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,890 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับ
การจัดการเรียนการสอนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

- หนา้ 74/140... 
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 - หน้า 74/140 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  จำนวน 
102,800 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี..............     
ใช้ในการปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา แก้ไขเป็น สำหรับใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งาน ป ระจำ โรง เรี ยน อนุ บ าล เทศบา ลตำบ ลสั น ก ำแพ ง              
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  ที่ประชุมเห็นชอบกับการเสนอขอแปรญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ในข้อที ่3 หรือไม ่โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบการขอปรับตัวเลขงบประมาณที่ตั้งจ่าย โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในข้อที่ 3 ดังนี้ 

1.   เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2.  ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3.  งดออกเสียง              จำนวน   1     เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ในวาระที่ 2  ดังนี้ 

1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน   1     เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 ประธานสภาเทศบาลให้ที่ประชุม  
พักการประชุมสภาเทศบาล เป็นเวลา 5 นาท ี  

ระเบียบวาระท่ี  4 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  ในวาระท่ี 3 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ. 2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณา      
ร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 - ท่านใดเห็นควรให้มีการอภิปรายหรือไม ่
มติทีป่ระชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอให้มกีารอภิปราย  
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - มีมติให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2566 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566  ดังนี้ 
 

1. เห็นชอบ... 
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1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน   1     เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่ 5 ญัตติขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการรับมอบพัสดุครุภัณฑ์
จากบริษัทบริหารสินทรัพย์มอบให้เทศบาลตำบลสันกำแพง และหมู่บ้าน
ขวัญเวียง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านขวัญเวียง หมู่ที่ 11 ตำบลสัน
กำแพง ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 60,000 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการรับมอบ
พัสดุครุภัณฑ์ จากบริษัทบริหารสินทรัพย์มอบให้เทศบาลตำบลสันกำแพง 
และหมู่บ้านขวัญเวียงเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านขวัญเวียง หมู่ที่ 11 
ตำบสันกำแพง ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องจากเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้รับหนังสือจากบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเชียงใหม่ (แก้วนวรัฐ) ที่  ชม.ก.
729/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ว่าได้รับงบประมาณให้
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นเด็ก มอบให้เทศบาล
ตำบลสันกำแพง และชุมชนหมู่บ้านขวัญเวียง หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง 
เพ่ือสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้ง
สิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการประเมินราคา    
และตรวจสอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรณีได้รับบริจาค      
ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และทุกรายการไม่มีการ
รับประกันสินค้า จะมีภาระงบประมาณภายหน้าในการบำรุงรักษาให้มี
สภาพใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ ซึ่งมีรายการครุภัณฑ์ ดังนี้ 

 1. อุปกรณ์บริหารสะโพก – หัวไหล่ (แบบโยกเดินสลับเท้า) ขนาด 
1.00 x 1.00 x 1.60 เมตร จำนวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท 

2. อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.80 
เมตร จำนวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท 

3. อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขา (แบบย่ำเท้า) ขนาด 1.00 x 1.00 
x 1.50 เมตร จำนวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท 

4. อุปกรณ์บริหารแขน- หัวไหล่ - มือ (แบบสปริงยืด) ขนาด 1.00 x 
1.00 x 1.60 เมตร จำนวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท 

 คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการมอบครุภัณฑ์ให้เทศบาลตำบล
สันกำแพง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านขวัญเวียง หมู่  10 ตำบลสัน
กำแพง นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะเป็นส่วนรวมกับประชาชนในพื้นท่ี
โดยตรง ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลขอรับความเห็นชอบรับมอบ
ครุภัณฑ์ท่ีบริษัทบริหารสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) มอบให้เทศบาลตำบล     
สันกำแพง และหมู่บ้านขวัญเวียง สำหรับใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ระเบีบ กฎหมาย... 
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 ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 

1624 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำ
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืน            
ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้ว จะต้องดำเนินการ        
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง        
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม - ไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลผู้ใดเห็นชอบให้รับมอบพัสดุครุภัณฑ์จากบริษัท
บริหารสินทรัพย์มอบให้เทศบาลตำบลสันกำแพง และหมู่บ้านขวัญเวียง 
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านขวัญเวียง หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง      
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 60,000 บาท      
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับมอบพัสดุครุภัณฑ์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์
มอบให้เทศบาลตำบลสันกำแพง และหมู่บ้านขวัญเวียง เพ่ือให้ประชาชน     
ในชุมชนหมู่บ้านขวัญเวียง หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 60,000 บาท ดังนี้ 

1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน   -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน   1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่ 6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเลคทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Injet จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
95,000 บาท 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

 ข้าพเจ้าขอเสนอ... 
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วา่ที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา      
งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet จำนวน 1 
เครือ่ง งบประมาณ 95,000 บาท ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องพิมพ์ที่สามารถ
รองรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่สูงสุด AO เพ่ือใช้ในการพิมพ์งานที่มีความ
ซับซ้อนแยกชั้นเลเยอร์ของวัตถุ เช่น งานโปสเตอร์ งานป้ายโฆษณา        
งานสติ๊กเกอร์ และสื่อการเรียนการสอน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานศิลป์
ประจำกองการศึกษา แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณจัดซื้อพิมพ์ดังกล่าว ไว้ในเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายใน    
กองการศึกษาของเทศบาลตำบลสันกำแพงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      
จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

 โอนลด   (จำนวน 95,000 บาท) 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 
2,556,100 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 95,000 บาท 

 โอนเพิ่ม   (จำนวน 95,600 บาท)  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเลคทรอนิกส์ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 95,000 บาท เพ่ือค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Inkjet      
ค ว าม ล ะ เอี ย ด สู งสุ ด ใน ก าร พิ ม พ์  Inkjet 2 4 0 0  x 1 2 0 0  dpi,                
มีหน่วยความจำ (Memory) 1 GB, รองรับสัญญาณการเชื่อมต่อ Gigabit 
Ethernet (1000Base-T) Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi 802.11 ครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์        
แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานศิลป์ประจำกองการศึกษาเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการ
ด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    พ .ศ . 2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอไดโ้ปรด... 



 14 

 ขอได้ โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง        
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม -  ไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลผู้ใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Injet จำนวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 95,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเลคทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Injet จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
95,000 บาท ดังนี้ 

1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน   -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน   1   เสียง 

ระเบียบวาระประชมุที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

นายสมชาย  โมราเลิศ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ในวันนี้การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาลตำบล         
สันกำแพง ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านมติเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบล       
สันกำแพงเรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายในการบริหารงาน              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และผู้อำนวยการกองทุกกองจะได้ทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพ่ือพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงต่อไป และขอฝากให้ทาง     
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกกอง 
เช่น กองช่าง กองคลัง ขอให้จัดเตรียมโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้
ดำเนินการก่อสร้างหรือก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งมีโครงการของปี พ.ศ. 2564      
อีกหลายโครงการ ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 4 – 5 โครงการ เป็นโครงการ     
ที่มีส่วนสำคัญ และโครงการของปี พ.ศ. 2565 อีกหลายโครงการ เพ่ือกัน
เงินงบประมาณโครงการต่าง ๆ ไว้ ไม่ให้ตก และขอเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลคงต้องเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2565 เพ่ือกันเงินงบประมาณ เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน
โครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่นในเขต... 
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