
(ส ำเนำ)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

สมัยวิสามัญที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
วัน ศุกร์ ที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
 **************************** 

ผู้มำประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นำยขวัญชัย  สุวรรณปัญญำ ประธำนสภำฯ 
๒ นำยสมบูรณ์  ปัญญำธิ รองประธำนสภำฯ 
๓ นำยสุนทร  ปงกันมูล เลขำนุกำรสภำ อบต. 
๔ นำยทรงเดช  สุตินกำศ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓  
๕ นำงสำวทิพย์วัลย์  เกเย็น สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖ 
๖ นำยสนั่น  จี๋มะลิ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗ 
๗ นำยนรินทร์  จันปุก สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗ 
๘ นำยบุญส่ง สันทะบุตร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒ 
๙ นำยอ ำนวย  แก้วแจ้ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙ 

๑๐ นำยศรีหมื่น  ขันจันแสง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘ 
๑๑ นำยสมบูรณ์  ค ำหล้ำทรำย สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘ 
๑๒ นำยพร  จันทำพูน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓ 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นำงสุธำวรรณ  ค ำแสน รองปลัด อบต.สันทรำย 
๒ นำงธัญญกช  ธรรมตำล นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 
   

 

 

 

 

 

 

 



                                                       -๒- 

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุม สมัยสามัญที่  ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖๒ 
    (เม่ือวันที่ ๒๒  สิงหำคม  ๒๕๖๒) 
ประธำนฯ - เป็นกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    

สันทรำย สมัยสำมัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ 
สิงหำคม ๒๕๖๒ ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร 

 

ที่ประชุม   - มีมติรับรอง  จ ำนวน ๑๑ เสียง  ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง  
     

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม  (ไม่มี) 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  

ประธานฯ - ขอเชิญ นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง   - เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย ท่ำนรองประธำน  
นักวิเครำะห์ฯ ท่ำนรองปลัดปฏิบัติหน้ำที่นำยก และท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

สันทรำยทุกท่ำนครับ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย  จะด ำเนินกำร
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรายจ่าย แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ ตำม
โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยและเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 
งบประมำณตั้งไว้ ๑๒๐,๓๐๐ บำท และขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมำณ(ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๒) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ จ ำนวน ๖๖,๐๕๗ บำท โดย
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำยได้มีมติอนุมัติในครำวประชุมสมัยสำมัญ 
สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหำคม  ๒๕๖๒ รวมเป็นงบประมำณ 
๑๘๖,๓๕๗ บำท และประกอบกับบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  โดยสภำ 

 



                                                                                  -๓- 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย  ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่  ๑๒  ตุลำคม  ๒๕๖๑ 
ในครำวประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒    โดยจัดซื้อเครื่องออก  
ก ำลังกำยในที่ร่ม จ ำนวน  ๓ ชุด  และเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ๔  ชุด  จุด
ด ำเนินกำร  บริเวณศำลำอเนกประสงค์บ้ำนจอมจันทร์  หมู่ที่  ๒ ต ำบลสันทรำย  
อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

ในกำรนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะพัสดุและก ำหนดรำคำกลำงตำมพระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มำตรำ  ๔ วรรค ๑๒  
ประกอบระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ  ๒๑  ประกอบหนังสือบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที่ กค. 
๐๔๐๕.๓/ส ๔๕๓  ลงวันที่  ๓ ตุลำคม  ๒๕๖๑  เรื่องแนวทำงกำรประกำศ
รำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและค ำนวณรำคำกลำงเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของหน่วยงำนรัฐ  เพ่ือท ำหน้ำที่รับผิดชอบค ำนวณรำคำกลำงให้ถูกต้องตำม
หลักกำรค ำนวณรำคำกลำง  โดยมีหน้ำที่ พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะพัสดุและรำคำกลำงวัสดุและอุปกรณ์ในกำรจัดซื้อและรำยกำร
ได้ให้เกณฑ์ ระเบียบ กฎหมำย  โดยยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ   

จำกนั้นคณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำรำยละเอียดคุณลักษณะตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และตำม
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  
๒๕๖๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ  โครงกำรจัดซื้อเครื่อง
ออกก ำลังกำยและเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง  แล้วเห็นว่ำรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์  โดยไม่มี การตั้ง
งบประมาณราคาต่อหน่วยของเครื่องออกก าลังกายแต่ละชิ้น ซึ่งเป็นที่มาของ
ราคารวมของงบประมาณที่ตั้งไว้   และรายละเอียดคุณสมลักษณะบางรายการ
ก าหนดไว้แคบหรือเฉพาะเจาะจงมากเกินไป  ตลอดจนไม่ได้มีการก าหนด
มาตรฐานทั่วไปในการจัดหาครุภัณฑ์  เช่น  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เป็นต้น  ดังนั้น  คณะกรรมการจึงมีมติก าหนดร่างขอบเขตรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุและก าหนดราคากลาง (โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายและ
เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง) ในการประชุมครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  18  
กันยายน  2562   โดยด าเนินการตามตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา  4 วรรค 12  ประกอบระเบียบ 



                                     -๔- 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  
2560  ข้อ  21  และก่อนที่จะด าเนินการจัดหาพัสดุ  คณะกรรมการจึงแจ้งให้
ส านักงานปลัดด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการ
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ พร้อมทั้งรำยงำนขออนุมัติต่อผู้บริหำร
เพ่ือเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย พิจำรณำอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ก่อนที่จะด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบฯ ต่อไป  

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำม
ขั้นตอนของระเบียบกฎหมำย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำยจึงเสนอต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจำกกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมำณในครั้งนี้อยู่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙  แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ ตำมโครงกำร
จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยและเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้  

 
ข้อความตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี ๑ (เดิม) ข้อความใหม่ 

๑. เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลัง
กำยในที่ร่ม จ ำนวน ๓ ชุด  
ประกอบด้วย  
๑.๑ ลู่วิ่งไฟฟ้ำ โดยมีคุณสมบัติเฉพำะดังนี้ 
- เป็นระบบดิจิตอล ขนำด ๒.๒๕ แรงม้ำคงที่ 
- สำมำรถตั้งโปรแกรมในกำรวิ่งได้ 
- หน้ำจอ LED  
- หน้ำจอแสดงค่ำของเวลำ ควำมเร็ว ควำมชัน 
ระยะทำง ระดับแคลอรี่ และโปรแกรมวัดระดับชีพ
จร 
-สำมำรถปรับควำมชันด้วยระบบไฟฟ้ำ 
-มีระบบกันกระแทก 

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
ในที่ร่ม จ านวน 3 ชุด  
ประกอบด้วย  
1.1 ลู่วิ่งไฟฟ้า ราคา 35,000 บาท   โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะดังนี้  
- เป็นระบบดิจิตอล ขนาดมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า 2.25 
แรงม้า 
- สามารถตั้งโปรแกรมในการวิ่งได้ 
- หน้าจอ LED  
- หน้าจอแสดงค่าของเวลา ความเร็ว ความชัน 
ระยะทาง ระดับแคลอรี่ และโปรแกรมวัดระดับชีพจร 
- สามารถปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า 



 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ ลู่เดินกึ่งสเต็ป โดยมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังนี้ 
- หน้ำจอแสดงผลแบบ LCD  
- สำมำรถแสดงผล ควำมเร็ว เวลำ ระยะทำง ค่ำ
อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 
- ระบบเบรกแบบแม่เหล็ก 
- สำมำรถปรับระดับควำมหนืดได้ ๘ ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ ม้ำซิทอัพ โดยมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังนี้ 
- ควำมหนำของเบำะ ๕ เซนติเมตร 
- ควำมหนำของฟองน้ ำขนำด ๙  
เซนติเมตร 
-สำมำรถปรับระดับได้ ๓ ระดับ 
จุดด ำเนินกำรติดตั้ง บริเวณ  ศำลำเอนกประสงค์
บ้ำนจอมจันทร์ หมู่ที่ ๒ บ้ำนจอมจันทร์  
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดปัจจุบัน  ทั้งนี้เนื่องจำกไม่
ปรำกฏตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก
งบประมำณ  
๒. เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลัง
กำยกลำงแจ้ง จ ำนวน ๔ ชุด ประกอบด้วย  
๒.๑ เครื่องออกก ำลังดึงแขนและดันอก 
โดยมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังนี้ 
- เสำหลักเป็นท่อเหล็กกลม ขนำด ๑.๐๐ มม. และ 
๕๐, ๓๐ มม. หนำ ๒.๓ มม. 
-ฐำนท่อเหล็กเหลี่ยม ๓๕x๗๐ มม.หนำ๒.๓  
มม. สวมยำงรองฐำน 

- มีระบบกันกระแทก 
- สามารถรับน้ าหนักตัวผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม 
- ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน  
-ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
หรือผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพรองรับ
มาตรฐาน มอก. หรือ ISO  
1.2 ลู่เดินกึ่งสเต็ป ราคา 16,000 บาท  โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD  
- ระบบเบรกแบบแม่เหล็ก 
- สามารถแสดงผล ความเร็ว เวลา ระยะทาง ค่าอัตรา
การเต้นของหัวใจ 
- สามารถปรับระดับความหนืดได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ 
- สามารถรับน้ าหนักตัวผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม 
- ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน  
-ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
หรือผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพรองรับ
มาตรฐาน มอก. หรือ ISO  
1.3 ม้าซิทอัพ ราคา 2,900 บาท  โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
- สามารถปรับระดับขาได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
- สามารถรับน้ าหนักตัวผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม 
- ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน  
-ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
หรือผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพรองรับ
มาตรฐาน มอก. หรือ ISO  
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง จ านวน 4 ชุด 
ประกอบด้วย  
2.1 เครื่องออกก าลังดึงแขนและดันอก ราคา32,500 
บาท 
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
- เสาหลักเป็นท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 100 มม. และ 50, 30 มม. และมีความ
หนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 



- เคลือบสีระบบ Power Coating 
-มีเบำะนั่งบริหำร มีพนักพิง อุปกรณ์มือจับใช้วัสดุ 
P.V.C 
-มีฝำครอบเหลี่ยมหัวน็อต 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ เครื่องบริหำรเหวี่ยงข้อสะโพกคู่ 
โดยมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังนี้ 
- เสำหลักเป็นท่อเหล็กกลม ขนำด ๑.๐๐ มม. และ 
๕๐, ๓๐ มม. หนำ ๒.๓ มม. 
-ฐำนท่อเหล็กเหลี่ยม ๓๕ x ๗๐ มม.   หนำ ๒.๓ 
สวมยำงรองฐำน 
- เคลือบสีระบบ Power Coating 
- มีฝำครอบเหลี่ยมหัวน็อต 
- มีฐำนรองเท้ำ ใช้วัสดุโลหะแผ่นหล่ออัดหุ้มด้วยยำง
ธรรมชำติชนิดนุ่ม  
- อุปกรณ์มือจับใช้วัสดุ P.V.C. 
- ชุดกระบอกอัดลูกปืน จุดหมุนประกอบด้วยท่อ
เหล็กรีดร้อนทรงกระบอก 
 
 
 
 
๒.๓ ชุดบริหำรกล้ำมเนื้อหน้ำท้อง 
โดยมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังนี้ 
- เสำหลักท่อเหล็กกลม ขนำด ๗๕, ๕๐  และ ขนำด 
๒๕ หนำ ๒.๓ มม. 
-ฐำนท่อเหล็กเหลี่ยม ๓๕ x ๗๐ มม.  หนำ ๒.๓ 
สวมยำงรองฐำน 
- เคลือบสีระบบ Power Coating 
-เบำะนอนแผ่นยำง ผลิตจำกโลหะแผ่นหล่ออัดหุ้ม
ด้วยยำงธรรมชำติ 

-ฐานท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 35X70 มม.
หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.  
- มีป้ายแสดงวิธีการใช้งาน 
- เคลือบสีระบบ Power Coating 
-มีเบาะนั่งบริหาร มีพนักพิง อุปกรณ์มือจับใช้วัสดุ PVC 
หรือ PE  
- ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน  
-ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
หรือผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพรองรับ
มาตรฐาน มอก. หรือ ISO  
 
2.2 เครื่องบริหารเหวี่ยงข้อสะโพกคู่ ราคา31,500 
บาท 
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
- เสาหลักเป็นท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 100 มม. และ 50, 30 มม. และมีความ
หนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 
-ฐานท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 35x70 มม.
หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.   
- มีป้ายแสดงวิธีการใช้งาน 
- เคลือบสีระบบ Power Coating  
- มีฐานรองเท้า 

- อุปกรณ์มือจับใช้วัสดุ P.V.C. หรือ PE  
- ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน  
-ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
หรือผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพรองรับ
มาตรฐาน มอก. หรือ ISO  
2.3 ชุดบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ราคา 29,500 
บาท 
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
- เสาหลักท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 75, 50,   25 และหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 
-ฐานท่อเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 70 มม.  
หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.   
- มีป้ายแสดงวิธีการใช้งาน 
- เคลือบสีระบบ Power Coating  



-อุปกรณ์รองข้อเท้ำ และข้อพับเข่ำ ผลิตจำกท่อ
โลหะทรงกลม หล่ออัดหุ้มด้วยยำงธรรมชำติ 
-ยำงรองฐำนเหล็กเหลี่ยม ใช้วัสดุยำงธรรมชำติ 
-อุปกรณ์มือจับใช้วัสดุ P.V.C. 
- มีฝำครอบเหลี่ยมหัวน็อต 
 
 
๒.๔ จักรยำนนั่งปั่น บริหำรน่อง 
โดยมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังนี้ 
- เสำหลักท่อเหล็กกลม ขนำด ๕๐, ๔๐,๓๐ หนำ 
๒.๓ มม. 
- ฐำนท่อเหล็กกลมขนำด ๓๕ x ๗๐ มม.หนำ ๒.๓ 
สวมยำงรองฐำน 
- เคลือบสีระบบ Power Coating 
- มีเบำะนั่งบริหำรผลิตจำกโลหะแผ่นอัดหุ้มด้วยยำง
ธรรมชำติชนิดนุ่ม 
-อุปกรณ์มือจับใช้วัสดุ P.V.C. 
-มีฝำครอบเหลี่ยมหัวน็อต 
จุดด ำเนินกำรติดตั้ง บริเวณ  ศำลำเอนกประสงค์
บ้ำนจอมจันทร์ หมู่ที่ ๒ บ้ำนจอมจันทร์  
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดปัจจุบัน  ทั้งนี้เนื่องจำกไม่
ปรำกฏตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก
งบประมำณ 
 

- มีเบาะนอน 
- ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน  
-ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
หรือผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพรองรับ
มาตรฐาน มอก. หรือ ISO  
 
2.4 จักรยานนั่งปั่น บริหารน่อง 26,800 บาท 
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
- เสาหลักท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 50, 40,30 หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 
- ฐานท่อเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 70 มม.
หนาไม่น้อยกว่า 2.3  มม. 
- มีป้ายแสดงวิธีการใช้งาน 
- เคลือบสีระบบ Power Coating  
- มีเบาะนั่งบริหาร 
- ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน  
-ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
หรือผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพรองรับ
มาตรฐาน มอก. หรือ ISO  
ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
- ราคาเครื่องออกก าลังกายทั้งหมดเป็นราคาที่รวมค่า
ด าเนินการติดตั้ง 
- ราคาเครื่องออกก าลังกายทั้งหมดเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
จุดด าเนินการติดตั้ง บริเวณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้าน
จอมจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทั้งนี้เนื่องจากไม่
ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 
(2561-2565)  ล าดบัที ่6 หน้าที ่255 

      

  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          -๘- 
ประธำนฯ   - มีท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  
 

4.2 การพิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานฯ - ขอเชิญ นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจง

รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง   - เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย ท่ำนรองประธำน 
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ  ท่ำนรองปลัดปฏิบัติหน้ำที่นำยก และท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สันทรำยทุกท่ำนครับ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย ได้ตั้งข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงำนสำธำรณสุข งำน
บริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์กีฬำ รำยกำรโครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยและเครื่องออกกก ำลัง
กำยกลำงแจ้ง  งบประมำณตั้งไว้ ๑๒๐,๓๐๐.- บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นสำมร้อย
บำทถ้วน) และตำมบันทึกขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบ
ลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ รำยกำรโครงกำรจัดซื้อเครื่องออก
ก ำลังกำยและเครื่องออกกก ำลังกำยกลำงแจ้ง  งบประมำณก่อนโอน ๑๒๐,๓๐๐.- 
บำท ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมำณ จ ำนวน ๖๖,๐๕๗ บำท โดยสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสันทรำยอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๒ ในครำวประชุม
สำมัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ และประกำศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น  
ข้อเท็จจริงคือ ส ำนักงำนปลัด จะขอด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬำ รำยกำร
จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยในที่ร่ม จ ำนวน ๓ ชุด และเครื่องออกก ำลังกำย
กลำงแจ้ง จ ำนวน ๔ ชุด จุดด ำเนินกำรติดตั้ง บริเวณ ศำลำเอนกประสงค์บ้ำนจอม
จันทร์ หมู่ที่ ๒ ต ำบลสันทรำย อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย งบประมำณ 
๑๘๖,๓๕๗.- บำท ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดจ้ำงและยังไม่ได้ผู้รับจ้ำง จึง
ไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนปลัด
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี เป็นอ ำนำจของสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 



                                           -๙- 
  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทรายขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย เพ่ือ
พิจารณาการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปอีกหนึ่งปีงบประมาณ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๘๖,๓๕๗ 
บาท  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายดังนี้ ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
 ข้อ ๓๙ การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะใน
ปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ที่มิต้องจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เว้นแต่ 
(๑) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น  และ
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบแล้ว 
(๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
(๓) กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่มิต้องจัดท า
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายใน
สิ้นปีงบประมาณท่ีผ่านมา และได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว 
 ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก                                     
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้อง
มีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 
 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
  
 



                                     -๑๐- 
 ในกำรนี้กระผมจึงขอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำยร่วมกัน
พิจำรณำและอนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไว้เบิกจ่ำยในปีถัดไปอีกหนึ่งปีงบประมำณ จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๘๖,๓๕๗ บำท  (หนึ่ง
แสนแปดหมื่นหกพันสำมร้อยห้ำสิบเจ็ดบำทถ้วน) ขอบคุณครับ 
  

ประธำนฯ   - มีท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  
 
   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   
 - ไม่มี 
 
ประธำนฯ                 - มีท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงกล่ำวขอบคุณและปิดประชุม 

เวลำ   ๑๕.๐๐   น. 

 
 

                  (ลงชื่อ)   สุนทร  ปงกันมูล     ผู้บันทึกกำรประชุม 
      ( นำยสุนทร  ปงกันมูล ) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

 


