
        บันทึกการประชมุสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที่ 29  พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่ เวลา 13.30  น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

รายชื่อผูม้าประชมุ 
 

ลำดับท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

๑ นายขยัน     เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
2 นายถาวร     จินานาง รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายประชัน  ทาอินทร ์ เลขานุการสภาฯ 
4 นายศรีธร    บุญจันต๊ะ สท. เขต.1 
5 นายชลอ     อุปคำ ส.ท. เขต.1 
6 นายสม       ทาเกิด ส.ท. เขต.1 
7 นายเดช        บุญทวี ส.ท. เขต.1 
8 นายอัครเดช   กวีชาญวิเชียร ส.ท. เขต.1 
9 นายประเวท  จินาจันทร ์ ส.ท. เขต.2 

10 นายเสาร์คำ     นันตาล ส.ท. เขต.2 
11 นายสายเพชร  ทาโปปิน ส.ท. เขต.2 
12 นายเอนก   อินมุตโต ส.ท. เขต.2 

ผู้ลาการประชุม 
ลำดับท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 

- - - 
ผู้ขาดการประชุม 
ลำดับท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 

- - - 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะผูบ้ริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย 

1 นายวัยศักดิ์     ใจเทพ นายกเทศมนตร ี
2 นายชาคริต      ธิสา รองนายกเทศมนตร ี
3 นายสมพงษ์     กีไสย รองนายกเทศมนตร ี
4 นายอุทัย          ชัยบุญเรือง ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
5 นายสุวัฒน์      อรินแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตร ี

พนักงานเจ้าหนา้ท่ี 
1 นายจีรพงค์    เต็มจิตร ์ ปลัดเทศบาล 
2 นางดรุณี       แก้วโพธา ผู้อำนวยการกองคลงั 
3 นายถนอม     ปัญโญ ผู้อำนวยการกองช่าง 
4 นายสันติ       ดาวเวียงกัน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
5 นายกิติศักดิ์   สุวรรณพันธ์ุโสภา นิติกรชำนาญการ 
6 นางจีระนัน     เป็งเรือน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

จำนวนผู้มาประชุม    12  คน    ผู้ลาการประชุม – คน ผู้ขาดการประชุม – คน จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม   11  คน   
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เริ่มประชุมเวลา   เวลา 13.30 น. 
                               - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  คณะผู้บริหาร  และพนักงานเจ้าหน้าที่           

พร้อมแล้ว นายขยัน เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี        
พ.ศ.2563 วันศุกร์ ที่ 29  พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
 

นายขยัน   เป็งเฟย เริ่มเข้าระเบียบวาระที่ 1  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1.การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 
เครื่อง ๆ ละ 2,900.-บาท รวมเป็นเงิน 14,500.-บาท ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.4/ว 10854 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เรื่อง 
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
27 เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิค -19 ได้แก่  
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องพ่นยาฆ่าเช้ือ เป็นต้น ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น จึงอาศัย
อำนาจตามคำสางกระทรวงมหาดไทย ที่  393/2541 ลงวันที่  19 สิงหาคม 
2541 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ยกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 โดยให้เป็น
อำนาจของนายกองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการอนุมัติโอนงบประมาณในรายการ
ที่ยังไม่จำเป็นหรือจำเป็นน้อยกว่า เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำหรับครุภัณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อถึงสมัยเปิดประสภาท้องถ่ิน ให้นำเรื่องดังกล่าวแจ้งในที่
ประชุม จึงแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป ครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

นายขยัน   เป็งเฟย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ได้ตรวจแล้ว 
(ประธานสภาฯ) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เดือน

มีนาคม พ.ศ.2563 เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมสภาฯ มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข 
ถือว่าสภาฯ แห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครับ  

 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
นายขยัน  เป็งเฟย ต่อไประเบียบวาระที่ 4 
(ประธานสภาฯ)   
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 

      /ระเบียบวารที่ 5... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่พิจารณา 
   5.1.ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยขอลดงบประมาณ  จำนวน  

217,170.-บาท จากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                  
งบบุคลากร หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

นายขยัน    เป็งเฟย เชิญ ผู้บริหารช้ีแจ้ง ครับ  
 (ประธานสภาฯ)  
นายวัยศักดิ์  ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการ 
(นายกเทศมนตรีฯ) กองคลัง เป็นคนช้ีแจ้ง ครับ 
นายขยัน    เป็งเฟย เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ  
 (ประธานสภาฯ)  
นางดรุณี แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1. 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยขอลดงบประมาณ จำนวน 

217,170.-บาท จากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
บุคลากร หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน แยกเป็น
รายละเอียดดังนี้ 
-แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา หมวด ครุภัณฑ์
สำนักงาน  ตามแผนพฒันาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 232                                                                
*โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/นักวิชาการศึกษา) จำนวน 2 
โต๊ะๆละ 4,950.-บาท รวมเป็นเงิน 9,900.-บาท  
 *เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/นักวิชาการศึกษา) จำนวน 2 ตัวๆ
ละ 1,390.-บาท รวมเป็นเงิน 2,780.-บาท 
-แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ครุภัณฑ์
สำนักงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 232                                               
*โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 5 โต๊ะๆละ 4,950.-
บาท  รวมเป็นเงิน 24,750.-บาท              
*เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 8 ตัวๆละ 1,390. -บาท                       
รวมเป็นเงิน 11,120.-บาท              
-แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  พ.ศ.  2561  -   2565   หน้า  224    
*เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 1 
เครื่องๆละ 4,300.-บาท รวมเป็นเงิน 4,300.-บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ์
สำนั กงาน  ตามแผนพัฒนาท้อง ถ่ินห้าปี  พ .ศ.2561 -2565 หน้ า 223                                                    
*เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่องๆละ 
17,000.-บาท รวมเป็นเงิน 34,000.-บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เดือน ธันวาคม 2562 
รวมขอโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น  86,850.-บาท  (แปดหม่ืนหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
       /นายขยัน เป็งเฟย... 
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นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครบั 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ของแผนงานการศึกษา จำนวนเงิน 86,850.- บาท ด้วยโปรดยกมือข้ึน                
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่
ของแผนงานการศึกษา จำนวนเงิน 86,850.- บาท ด้วยโปรดยกมือข้ึน 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1   เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของแผนงานการศึกษา 
จำนวนเงิน 86,850.- บาท ต่อไป ข้อ 5.2. ขอโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

นายขยัน    เป็งเฟย เชิญ ผู้อำนวยการกองคลังครับ 
 (ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี   แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้อ 5.3. แผนงาน
(ผู้อำนวยการกองคลัง) บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด ครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนพัฒนา                             

ท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 227                                                    
*โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ (นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/
เจ้าพนักงานประชาสมัพันธ์)จำนวน 3 โต๊ะๆละ 4,950.-บาท รวมเป็นเงิน 
14,850.-บาท           
*เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ (นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/เจ้า
พนักงานประชาสมัพันธ์) จำนวน 3 ตัวๆละ 1,390.-บาท รวมเป็นเงิน 4,170.-
บาท   
*โต๊ะทำงานหัวหน้าสำนักปลัดฯและรองปลัดฯ จำนวน 2 โต๊ะๆละ 3,850.-บาท                  
รวมเป็นเงิน 7,700.-บาท  
* ตู้ เสริมข้างโต๊ะทำงานหัวหน้าสำนักปลัดฯและรองปลัดฯ จำนวน 2 ตู้ๆละ 
2,860.-บาท  รวมเป็นเงิน  5,720.-บาท 
*เก้าอี้หัวหน้าสำนักปลัดฯและรองปลัดฯ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,190.-บาท                        
รวมเป็นเงิน 6,380.-บาท 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 228 
*เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน (หัวหน้าสำนักปลัด/รองปลัดฯ/
บริหาร)จำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 48,000.-บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
*เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังานสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                    
(นักทรพัยากรบุคคล) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000.-บาท รวมเป็นเงิน  
17,000.-บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
       /ระบบคอมพิวเตอร์... 
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ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 
 รวมขอโอนลดเป็นเงินท้ังสิ้น 103,820.-บาท (หนึ่งแสนสามพันแปดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครบั        
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ของแผนงานบรหิารงานทั่วไป จำนวนเงิน 103,820.- บาท ด้วยโปรดยกมอืข้ึน                   
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่
ของแผนงานบรหิารงานทั่วไป จำนวนเงิน 103,820.- บาท ด้วยโปรดยกมอืข้ึน 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1   เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป จำนวนเงิน 103,820.- บาท ต่อไป ข้อ 5.3. ขอโอนลดงบประมาณเพื่อ             
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข 

นายขยัน    เป็งเฟย เชิญ ผู้อำนวยการกองคลังครับ 
 (ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯคณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาฯทกุท่าน ข้อ5.3.แผนงานสาธารณสุข 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 233   
*เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                    
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000. -บาท รวมเป็นเงิน 
17,000.-บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 รวมขอโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครบั       
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ของแผนงานสาธารณสุขจำนวนเงิน 17,000.- บาท ด้วยโปรดยกมือข้ึน                   
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่
ของแผนงานสาธารณสุขจำนวนเงิน 17,000.- บาท ด้วยโปรดยกมือข้ึน 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1   เสียง 
 
       /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของแผนงานสาธารณสุข 
จำนวนเงิน 17,000.- บาท ต่อไป ข้อ 5.4. ขอโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน 

นายขยัน    เป็งเฟย เชิญ ผู้อำนวยการกองคลังครับ 
 (ประธานสภาฯ)         
 

นางดรุณี แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้อ 5.4. แผนงานเคหะ 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 221 
*เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,500.-บาท รวมเป็นเงิน 
9,500.-บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2562 
          รวมขอโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น 9,500.-บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมเป็นจำนวนเงินท้ังสิ้นท่ีตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 217,170.-บาท                         

    (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครบั       
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ของแผนงานเคหะและชุมชน  จำนวนเงิน 9,500.- บาท ดว้ยโปรดยกมอืข้ึน                   
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่
ของแผนงานเคหะและชุมชน จำนวนเงิน 9,500.- บาท ด้วยโปรดยกมือข้ึน 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1   เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของแผนงานเคหะและ
ชุมชน จำนวนเงิน 9,500.- บาท  ต่อไป ข้อ 5.5. 

นายขยัน    เป็งเฟย เชิญ ผู้อำนวยการกองคลังครับ 
 (ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี  แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน ข้อ 5.5.สำนักงานเทศบาล 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทรายได้รับบริจาคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์   

จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มอบเครื่องตรวจอุณหภูมิ 
(สำหรับวัดไข้)  จำนวน    4    เครื่อง  มอบครุภัณฑ์ ให้แก่เทศบาลตำบลห้วยทราย  
เนื่องจากมีการบริจาคครุภัณฑ์สำนักงานให้กับเทศบาลตำบลห้วยทราย   การที่จะ
รับบริจาคสิ่งให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย ต้องมีระเบียบและกฎหมาย
รองรับตามนี้   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ  หรือมอบให้เป็นผู้ดูแล 
              /พัสดุน้ัน... 
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พัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ                   
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับประกาศ 
ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง 
พระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ
กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไดก็ดี
หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหาร
พัสดุ” ต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ทางสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายพิจารณาเห็นชอบใน
การรับมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามรายการดังกล่าว ด้วยค่ะ  

นายขยัน เป็งเฟย  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย / ครับ เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์ 
(ประธานสภาฯ)   
นายประเวท จินาจันทร์   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอทราบรายละ 
(สท.เขต.2) เกี่ยวกับเครื่องตรวจอุณหภูมิ (สำหรับวัดไข้) ซึ่งขณะนี้เรามีเครื่องตรวจอุณหภูมิ 

(สำหรับวัดไข้) ทั้งหมด 9 เครื่อง ใช้หรือไม่ครับ/เราสามารถยืมเพื่อนำไปใช้งานใน
พื้นที่ได้หรือเปล่าครับ 

นางดรุณี   แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ใช้ค่ะตอนน้ีเรา มเีครื่อง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)  ตรวจอุณหภูมิ (สำหรับวัดไข้) ทั้งหมด 9 เครื่องค่ะ รวมกับที่เราได้จัดซื้อค่ะ เราได้

จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ทีหลังค่ะ/สามารถยืมได้ที่
พัสดุค่ะ ขอบคุณค่ะ      

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครบั 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบรบัมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  

ให้กับเทศบาลตำบลห้วยทราย ด้วยโปรดยกมือข้ึน 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรบัมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์  ให้กับ
เทศบาลตำบลห้วยทราย ด้วยโปรดยกมือข้ึน 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
 
                /เห็นชอบ... 
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 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1   เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ให้กับเทศบาลตำบลห้วยทราย   
ต่อไป ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เชิญ ฝ่ายบริหารช้ีแจง ครับ 

นายวัยศักดิ์  ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน ข้อ 6.1.รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นายกเทศมนตรีฯ) ก่อสร้างของเทศบาลตำบลห้วยทราย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                               พ.ศ.2563 / งบจ่ายขาดเงินสะสมและงบเงินทุนสำรองเงินสะสม 

แยกจากงบประมาณต่างๆ ได้ดังนี้  
จ่ายจากงบเงินสะสม 
1.โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป  บริเวณข้างร้าน ท.วัสดุ
ก่อสร้างหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
1,000,000.- บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) 
2.โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 
8  งบประมาณ 420,000.- บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
3.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย 70,000.- บาท (ดำเนินการแล้ว
เสร็จ) 
จ่ายจากงบเงินทุนสำรองสะสม 
1.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแสะ กว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 
500,000.- บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) 
2.โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป  บริเวณข้างร้าน ท.วัสดุ
ก่อสร้างหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
570,000.- บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) 
3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรตีเสรมิเหลก็ พร้อมบ่อพัก ซอยหลังบา้น
นางฟองคำ  อุดคำ  หมู่ที่ 4 ท่อขนาด0.80 เมตร จำนวน 160 ท่อนพร้อมวางท่อ
บ่อพัก 16 บ่อ งบประมาณ 650,000.- บาท (อยู่ระหว่างทำสัญญา) 
4.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่วัดหนองแสะ-ป่าช้า หมู่ที่ 2 ท่อขนาด
0.80 เมตร จำนวน 163 ท่อน บ่อพัก 17 บ่อ งบประมาณ 675,000. - บาท  
(อยู่ระหว่างทำสัญญา) 
5.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (แบบ Over Lay) ซอย 10 หมู่ที่ 3 
กว้าง 4 เมตร ยาว 435 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร 
งบประมาณ 550,000.- บาท (อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง) 
6.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (แบบ Over Lay) หมู่ที่ 6 เริ่มจาก
สามแยกบ้านเพชรสันกำแพง (บ้านดอยซิว) ไปบ้านป่าตึง  กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร งบประมาณ 369,000.- บาท 
(อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง) จ่ายจากงบประมาณในเทศบัญญัติประจำปี2563 
1.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยหลังบ้าน
นางฟองคำ  อุดคำ  หมู่ที่ 4 ท่อขนาด 0.80 เมตร จำนวน 59 ท่อน พร้อมวางท่อ
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 6 บ่อ งบประมาณ 220,000.- บาท                      
              /อยู่ระหว่างทำสัญญา... 
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(อยู่ระหว่างทำสัญญา) 
นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์         
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอสอบถาม โครงการพื้นฐาน 
(สท.เขต.2)  ที่สภาเทศบาลได้อนุมัติ โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่นพื้นสำเรจ็รปู  บริเวณ 

ข้างร้าน ท.วัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,000,000 บาท และ งบประมาณ 
570,000.-บาท ตอนนี้ได้ทำสัญญาไปทั้ง 2 โครงการหรือยังครับ  

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ ผู้อำนวยการกองคลังช้ีแจง ครับ 
 (ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอช้ีแจ้ง โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน 
(ผอ.กองคลัง)  พร้อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริเวณข้างร้าน ท.วัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย  

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ 1,000,000.-บาท และจ่ายจากงบ
เงินทุนสำรองสะสม 570,000.-บาท ทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 
ดังนั้นจึงได้เอาทั้ง 2 โครงการมารวมกัน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ที่สภาเทศบาลฯ               
ได้อนุมัติ 1,570,000.-บาท เพื่อทำการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พอทำ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับเหมาได้เสนอราคาต่ำสุด 
750,000.-บาท ทั้ง 2 โครงการฯ 750,000.-บาท เท่ากับว่าเงินสะสมที่เราได้                
ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท ใช้เพียง 750,000.-บาท คงเหลือ 250,000.- รวมกับ
และเงินทุนสำรองที่เราตั้งไว้ 570,000.-บาท เราไม่ได้ใช้เลย คงเหลือรวมทั้ง 2 
โครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 820,000.-บาท ทั้งที่เราต้ังราคากลางไว้ 1,100,000.-
บาท ผู้รับเหมาได้เสนอราคาต่ำสุด 750,000.-บาท ตอนนี้ได้ทำสัญญาแล้วและเริ่ม
ลงงานแล้วด้วย ค่ะ 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์         
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน การที่เราประมาณการราคา  ทำไมเราถึง 
(สท.เขต.2)  ประมาณการราคาสูง จึงทำให้แล้วเงินที่เหลือเราสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ครับ 
นางดรุณี แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอช้ีแจ้ง เงินเหลือจากโครงการฯ 
(ผอ.กองคลัง)  ทั้ง 2 โครงการฯ เงินที่เหลือกต็้องเป็นเงินสะสมและเงินทนุสำรอง ค่ะ ซึ่งถ้าเราจะใช้ 

ต้องเริ่มต้นใหม่ ค่ะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ ค่ะ ตกเป็นเงินสะสมและเงนิทุนสำรอง ค่ะ 
ถ้าจะใช้ต้องผ่านสภาฯ ใหม่ค่ะ 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์         
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน ประมาณการราคาโครงการสูงเกินไป ต่อไป 
(สท.เขต.2) กระผมขอให้การประมาณการราคาโครงการให้เหมาะสมกับโครงการด้วยนะครับ 

เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลา และเสียดายเงินต้องตกเป็นเงินสะสม ส่วนเงินที่เหลือเราก็
สามารถนำไปทำโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายโครงการฯอยู่ ครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอช้ีแจ้งเพิ่มเติม เราต้ังงบประมาณ                                   
(ผอ.กองคลัง)   
          /ไว้ 1,750,000... 
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ไว้ 1,750,000.-บาท มีการแข่งขันสูงมาก มีบริษัทมาซื้อซองอยู่  4  ราย แต่มาย่ืน 
เสนอราคา 3 ราย มีการแข่งราคากัน จาก ราคากลางตั้งไว้ 1,100,000.-บาท               
ซึ่งเป็นราคากลางลดลงรายต่ำสุดเหลือ 750,000.-บาท รายช่ือผู้เสนอราคามี ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ข วัญ เรือนการก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงินทั้ งสิ้ น 
970,000.-บาท / บริษัท มาร์ค ซีวิว เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 
750,000.-บาท  /   ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ทิพยส์วรรค์   เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  
840,000.-บาท ตามระเบียบพัสดุ ต้องได้ทำหนังสือช้ีแจงว่าทำไมถึงเสนอราคาต่ำ
กว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ทางกองคลังได้ให้ผู้รับเหมาทำหนังสือแจ้งมาเพื่อช้ีแจงให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าทางผู้รับเหมามีความพรอ้มในการทำโครงการก่อสร้าง
ฯ นี้มากเพียงใด ทางผู้รับเหมาได้ทำหนังสือช้ีแจงมาให้ทางเทศบาลฯเรียบร้อยแล้ว 
ว่าทางผู้รับเหมามีศักยภาพพอในการทำโครงการฯนี้ มีร้านวัสดุก่อสร้างเป็นของ
ตัวเอง มีลูกจ้าง มีพร้อมทุกอย่าง ค่ะ ดังนั้นทางกองคลังได้รายงานให้ทางสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / เชิญ สท.สม    ทาเกิด         
(ประธานสภาฯ) 
นายสม  ทาเกิด  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน งบประมาณที่เหลือ กระผมขอให้ทาง 
(สท.เขต.1) ฝ่ายบริหาร พิจารณาการทำป้ายซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย ทางกระผม

ไดแ้จ้งมายังเทศบาลฯหลายครั้งแล้ว ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ถ้าเกิด
ว่างบประมาณที่เหลือ 750,000.-บาท เอาทำประโยชน์ให้แก่หมู่บ้าน ทั้ง หมู่ที่ 1 
– หมู่ที่ 8 จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ครับ ขอบคุณครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ ฝ่ายบริหารช้ีแจ้ง ครบั 
 (ประธานสภาฯ) 
นายวัยศักดิ์ ใจเทพ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน ผมขอช้ีแจง้ให้ทางสมาชิกสภาทราบ 
(นายกเทศมนตรีฯ) งบประมาณ  และโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่าง มาจากความต้องการของประชาชน                 

ไม่ใช้มาจากความต้องการของผู้บริหารหรือสมาชิกสภา มาจากความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด ทางถนนของหมู่ที่ 8 เป็นทางโค้งมีการเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง จึงทำให้มีการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากหมู่ที่ 8 ถนนชำรุดมากกว่าและ
ทำให้เกิดอันตรายมากกว่า งบประมาณอยู่ตรงทีว่่ามีปัญหามากหรือไม่มาก เงินเหลือ
จ่ายมีหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่  8  ถ้าจะเลือกเอาลงไหนเราก็สามารถมานั่งคุยกันได้ 
กระผมอยากให้ทางสมาชิกสภาใจเย็นๆ ฝ่ายบริหารจะทำโครงสร้างพื้นฐานให้ทุก
หมู่บ้าน ครับ ขอบคุณ ครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์         
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่น 
(สท.เขต.2)  พื้นสำเร็จรูป มีเสาเข็มด้วยหรือเปล่าครับ 
นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ครบั 
 (ประธานสภาฯ) 
นายถนอม ปัญโญ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน แบบเสาเข็ม 5 เมตร ทางช่างได้คุยกับ
(ผอ.กองช่าง)  ผู้รับเหมาแล้วว่าจะใช้เจาะลงไป ขนาดเสาเข็ม 22*22  ลึก  5  เมตร  ระยะห่าง 2  

เมตร วางแผ่นพื้นด้านข้าง จะใช้เหล็ก 6 เส้น พอเสร็จจะเทคานให้เป็นรูปตัวแอล  
                   /วางพื้น...]  






