๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย
******************************
ผู้มาประชุม
1. นายอุดม มูลใจทราย ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย
2. นายเอนก มูลคาหล้า รองประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย
3. นายเสถียร เตชะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
4. นายอนุวัตร มะโนคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
5. นายจรัญ สันทะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
6. นายศิล คาหล้าทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
7. นายนัณฐกริช นวนพนัส สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
8. นายเฉลิม อรินต๊ะทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
9. นางศรีนวล จันทาพูน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
10. นางวิไล ชาวไชย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
11. นางลัดดา ปรารมภ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
12. นางอรพรรณ ปันปูนทราย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธนพล เมืองคา นายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
2. นางสุปราณี มาละดา รองนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
3. นายทนงศักดิ์ กิตยานุรักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
4. นายประสิทธิ์ สอนราช เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
5. นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย
6. นางนนทรส อิ่นคา หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
7. นางกรณิศ จีมะวงษ์ ผู้อานวยการกองคลัง
8. นายพฤหัส แก้วหล้า ผู้อานวยการกองช่าง
9. นางสาวทิชากร อรินต๊ะทราย หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
10. นางวนิดา จันทะบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุม (เวลา 09. 00 น.) แล้ว นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลสันทราย ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทรายผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย ได้กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทรายเข้าห้อง
ประชุม
ประธานสภาฯ
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เห็นชอบการ
กาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.๒๕62 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕62 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.๒๕62
ตั้งแต่วันที่ ๑ - 30 สิงหาคม ๒๕62 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

๒
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62
ลงนาม นายอุดม มูลใจทราย ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย
และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว และหากสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสันทรายท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ขอได้โปรดนาแจ้งต่อที่
ประชุม ขอเรียนเชิญครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดแล้ว และไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
๒๕62 โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว ขอได้โปรด
นาแจ้งต่อที่ประชุม…
นายอนุวัตร มะโนคา ขอทบทวนรายงานการประชุม ในหน้าที่ 2 เทศบาลได้ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
750 ปี เมืองเชียงราย หมู่ที่ 1 แล้วหรือไม่
นายพฤหัส แก้วหล้า กองช่างได้ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารฯ หมู่ที่ 1 รวมกับอาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตาบลสันทราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้กระเบื้องขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จานวน
21 แผ่น งบประมาณจานวน 18,900.-บาท แต่เนื่องจากอาคารมีความสูงมาก จึงยังไม่มี
ผู้รับจ้างมาดาเนินการ
ประธานสภาฯ สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วอีก
หรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ
ถ้าไม่มี ก็ถือว่าได้พิจารณาในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเข้าสู่วาระถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่

เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการบาบัดความ
เดือดร้อนของบประชาชน โครงการขุดลอกลาเหมืองในเขตเทศบาลตาบลสันทราย จานวน
8 จุด จานวน 194,800.- บาท
ประธานสภาฯ ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลสันทรายได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม
เพื่อดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลสันทราย ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ...

๓
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทรายและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ทุกท่าน
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช้เงินสะสม จานวน 194,800.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อย
บาทถ้วน) เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกลาเหมืองในเขตเทศบาลตาบลสันทราย จานวน 8 จุด
จานวน 194,800.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลาเหมืองในเขตเทศบาลตาบลสันทราย จานวน 8 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณฝายหมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม ถึง หลังวัดสันทราย หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,980 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 2 บริเวณหลังสวนยางพารา ถึง ฝายกั้นน้า หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ขนาด
กว้าง 3.00-8.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.50 - 1.00 เมตร หรือปริมาณงานดินขุด
ไม่น้อยกว่า 587 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 3 บริเวณสี่แยกหมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ถึง สี่แยกหลังโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา
และสวนกล้วย หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ถึง หลังสานักงานเกษตรอาเภอแม่จัน ขนาดกว้าง
0.80-1.50 เมตร ยาว 1,580 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า
547 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 4 บริเวณสี่แยกหน้าสานักงานเทศบาลตาบลสันทราย ถึง หนองบัว หมู่ที่ 4
บ้านเด่น ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,270 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาณงานดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 502 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 5 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง ถึง หลังสานักงานเทศบาล
ตาบลสันทราย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 820 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาณงาน
ดินขุดไม่น้อยกว่า 324 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 6 บริเวณถนนสายแม่จัน - เชียงแสน หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ถึง ถนนหน้าสนาม
กีฬา หมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 430 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือ
ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 425 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 7 บริเวณข้างอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 5.00-8.00 เมตร
ยาว 110 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 778 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 8 บริเวณทุ่งนา หมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 319 เมตร
ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 148 ลูกบาศก์เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256 5)
หน้าที่ 37 ลาดับที่ 9

๔

เลขานุการสภาฯ

เหตุผล
1. เทศบาลตาบลสันทรายได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกร ผู้ใช้ น้าในเขตเทศบาล
ตาบลสันทราย ว่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากลาเหมืองส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน ทาให้
น้าไหลเข้านาข้าวของเกษตรกรไม่เพียงพอ และขอให้เทศบาลตาบลสันทรายดาเนินการขุด
ลอกลาเหมืองในเขตเทศบาลตาบลสันทราย ตามหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ.2562
2. ตามที่ได้เกิด ปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางหลาย
จังหวัด รวมถึงจังหวัดเชียงราย ทาให้ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นจานวนมาก ในการนี้ ผู้นาท้องถิ่น ท้องที่ และตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้า
ตาบลสันทราย ได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลสันทราย
ซึ่งที่
ประชุมได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้า
ในภาคการเกษตร (ทานา) โดย ให้ เทศบาลตาบลสันทราย ดาเนินการขุดลอกลาเหมืองใน
เขตเทศบาลตาบลสันทราย ที่ตื้นเขินโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพื่อให้มีน้า
เพียงพอต่อการทาการเกษตร
จากการสารวจของกองช่างพบว่า ลาเหมืองสาธารณะสายต่างๆ ในเขตเทศบาล
ตาบลสันทราย มีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากมีเศษดินหญ้า และวัชพืชกีดขวางการไหลของน้า
และลาเหมืองส่วนใหญ่ไม่ได้รับการขุดลอกเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้าไหลเข้าสู่แปลงนาข้าว
ไม่เต็มที่ ประกอบกับ ขณะนี้ได้เกิดปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางหลายจังหวัด รวมถึงจังหวัดเชียงราย และสถานการณ์
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทาให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็น
จานวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรและประชาชนใน
พื้นที่โดยเร่งด่วน ประกอบกับ เทศบาลตาบลสันทรายไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้
และไม่อาจรอจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไปได้
จึงมีความจาเป็นในการ
ดาเนินโครงการดังกล่าว โดยใช้จ่ายเงินสะสม
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย เพื่อพิจารณาต่อไป
- ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
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(2) ได้ส่งเงินสบทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทเรียบร้อยแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่ามช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ ใช้ จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
ในการนี้ กองคลังได้จัดทาบัญชีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลตาบลสันทราย ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลเงินสะสม/สาราองรายจ่ายที่จาเป็น ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
- เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จานวน 36,159,137.02 บาท
- สารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว จานวน
187,000.00 บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ จานวน 35,972,137.02 บาท
- สารองงบบุคลากร จานวน 4,565,190.00 บาท
- สารองรายจ่ายประจา จานวน 1,255,200.00 บาท
- เงินสะสมคงเหลือ จานวน 30,151,747.02 บาท
- สารองกรณีสาธารณภัย จานวน 3,015,174.70 บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ จานวน 27,136,572.32 บาท
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลสันทรายใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถาม ขอเรียนเชิญ...
นายจรัญ สันทะบุตร ขณะนี้ลาเหมืองบางจุดตามญัตติที่ได้เสนอไปนั้น ไม่สามารถดาเนินการขุดลอกได้ เนื่องจาก
ชาวนาได้ทานาแล้ว
นายพฤหัส แก้วหล้า เบื้องต้นมีอยู่ 4 จุดที่ไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนี้
นายกเทศมนตรีฯ เนื่องจากการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2562 ที่ผ่านมา ขณะนั้นฝนได้ทิ้งช่วง ส่งผลให้ชาวนาไม่มีน้าในการทานา ซึ่งกว่าจะถึง
ขั้นตอนการประชุมพิจารณาใช้เงินสะสมในวันนี้ มีขั้นตอนตั้งแต่การสารวจพื้นที่ จัดทา
ประมาณราคา จนถึงการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุม ัติใช้เงิน
สะสมัต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง และช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ชาวนาบางส่วนได้มีการสูบน้าบาดาล
เพื่อใช้ในการทานา และขณะนี้มีฝนตกมาบ้างแล้ว จึงทาให้ลาเหมืองบางจุด รถแบคโฮไม่
สามารถเข้าไปดาเนินการขุดลอกได้
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย เนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของเกษตรกร จึงขอเสนอให้มีการพิจารณา
อนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อขุดลอกลาเหมืองทั้ง 8 จุด โดยแยกจุดที่สามารถขุดลอกได้ให้
ดาเนินการก่อน สาหรับจุดใดที่ไม่สามารถขุดลอกได้ในขณะนี้ ให้ดาเนินการขุดลอก
หลังจากเสร็จสิ้นฤดูทานาประมาณเดือนธันวาคม
นายกเทศมนตรีฯ ตามระเบียบไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากสัญญาจ้างงานมีการกาหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงาน หากเว้นระยะห่างออกไปโดยไม่ดาเนินการต่อเนื่องไม่สามารถทาได้
เลขานุการสภาฯ เนื่องจาการประมาณราคาของกองช่าง ได้แยกประมาณราคาค่าขุดลอกลาเหมืองในแต่ละ
จุดไว้แล้ว ขอให้กองช่างได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ด้วย
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นายพฤหัส แก้วหล้า

จุดที่ 1 บริเวณฝายหมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม ถึง หลังวัดสันทราย หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,980 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 72,000.- บาท
จุดที่ 2 บริเวณหลังสวนยางพารา ถึง ฝายกั้นน้า หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ขนาดกว้าง
3.00-8.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.50 – 1.00 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่
น้อยกว่า 587 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 21,600.- บาท
จุดที่ 3 บริเวณสี่แยกหมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ถึง สี่แยกหลังโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา และสวน
กล้วย หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ถึง หลังสานักงานเกษตรอาเภอแม่จัน ขนาดกว้าง 0.801.50 เมตร ยาว 1,580 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 547
ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 20,000.- บาท
จุดที่ 4 บริเวณสี่แยกหน้าสานักงานเทศบาลตาบลสันทราย ถึง หนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,270 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 502 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 18,400.- บาท
จุดที่ 5 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง ถึง หลังสานักงานเทศบาลตาบลสัน
ทราย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 820 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่
น้อยกว่า 324 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 11,900.- บาท
จุดที่ 6 บริเวณถนนสายแม่จัน – เชียงแสน หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ถึง ถนนหน้าสนามกีฬา หมู่
ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 430 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือปริมาณงาน
ดินขุดไม่น้อยกว่า 425 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 15,600.- บาท
จุดที่ 7 บริเวณข้างอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 5.00-8.00 เมตร ยาว
110 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 778 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ 28,600.- บาท
จุดที่ 8 บริเวณทุ่งนา หมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 319 เมตร ลึก
0.30 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 148 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ
5,400.- บาท
และจากการสารวจพบว่ามีชาวนาบางส่วนได้เริ่มปลูกนาข้าวเรียบร้อยแล้ว จึงทาให้บางจุด
รถฯไม่สามารถเข้าได้ ซึ่งจุดที่ไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนี้ ประกอบด้วย จุดที่ 1 , 3 ,
6 และ 8
สาหรับจุดที่สามารถดาเนินการขุดลอกได้ มีจานวน 4 จุด ประกอบด้วย
จุดที่ 2 บริเวณหลังสวนยางพารา ถึง ฝายกั้นน้า หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์
งบประมาณ 21,600.- บาท
จุดที่ 4 บริเวณสี่แยกหน้าสานักงานเทศบาลตาบลสันทราย ถึง หนองบัว หมู่ที่ 4
บ้านเด่น งบประมาณ 18,400.- บาท
จุดที่ 5 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง ถึง หลังสานักงานเทศบาล
ตาบลสันทราย งบประมาณ 11,900.- บาท
จุดที่ 7 บริเวณข้างอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ 7 บ้านดง งบประมาณ 28,600.- บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,500.- บาท
นายอนุวัตร มะโนคา จุดที่ 3 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากเป็นลาเหมืองสองสาย สายหนึ่งเป็นสายหลัก
คือเส้นตั้งแต่บ้านลุงเฉลิมเป็นต้นมา ซึ่งสามารถขุดลอกได้เนื่องจากอยู่ติดถนน และอีกเส้น
เป็นสายรอง ขอให้แยกการประมาณราคาการขุดลอกออกเป็นสองจุดให้ด้วย
นายพฤหัส แก้วหล้า จุดที่ 3 เป็นลาเหมืองสองสายที่เชื่อมกัน จึงได้รวมเป็นจุดเดียวกัน
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นายธนพล เมืองคา เนื่องจากเป็นปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไข
โดยเร่งด่วน จึงขอเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสมเฉพาะจุดที่สามารถ
ดาเนินการได้ไปก่อนในการประชุมวาระนี้ สาหรับจุดอื่นที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย เห็นด้วยกับขอเสนอของนายกเทศมนตรีฯ
นายอนุวัตร มะโนคา ก่อนที่จะมีหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ ผู้บริหารหรือช่าง ควรแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้
สมาชิกสภารับทราบ หรือปรึกษาหารือกันก่อนจะนาเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
นายกเทศมนตรีฯ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทางจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประกอบกับขณะนั้น ฝนไม่ตกและทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และในห้วงเวลาที่กองช่างได้ไป
สารวจพื้นที่ จัดทาประมาณราคา และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล ชาวนาได้ทา
นาไปบ้างแล้ว โดยการสูบน้าบาดาล ทั้งนี้ หากเทศบาลไม่ดาเนินการใดๆเลย ก็จะถือเป็น
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งกาชับ
มาว่า หากประชาชนมีการร้องเรียนเรื่องใดๆ แต่หน่วยงานของรัฐเพิกเฉยไม่ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนนั้น ๆ ของประชาชน จะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ใน
กรณีของเทศบาลตาบลสันทราย ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เงินสะสม ในการขุดลอก
ลาเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ถือว่าได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ หากเกิดปัญหา
สามารถชี้แจงได้ว่า เนื่องจากชาวนาบางส่วนได้ปลูกข้าวแล้ว โดยการสูบน้า และฝนได้ตก
ลงมาบ้างแล้ว
นายนัณฐกริช นวนพนัส จุดที่ 1 บริเวณฝายหมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม ถึงหลังวัดสันทราย เบื้องต้นทราบมาว่า
มีเจ้าของบ้านบางรายไม่ยินยอมให้ขุดดินไว้ข้างบ้านของเจ้าของบ้าน จึงขอให้มีการคานวณ
ค่าขนย้ายดินเพิ่มด้วย
นายพฤหัส แก้วหล้า ลาเหมืองจุดที่ 1 บางจุดรถฯไม่สามารถเข้าไปขนย้ายดินออกจากลาเหมืองได้ เนื่องจาก
ลาเหมืองอยู่ในระหว่างบ้านของชาวบ้าน หรือไม่มีถนนเข้าไปถึงลาเหมือง
นายเอนก มูลคาหล้า จุดที่ 8 ระยะทางขาดอีกประมาณสามร้อยกว่าเมตร ขอให้สารวจและประมาณราคา
เพิ่มให้ด้วย
นายศิล คาหล้าทราย ขอเสนอขุดลอกจุดที่ 1 เฉพาะตรงหน้าฝาย ส่วนลาเหมืองที่ผ่านในบ้านของประชาชน
ไม่ต้องดาเนินการขุดลอกก็ได้
นายพฤหัส แก้วหล้า จากการสารวจพบว่าจุดที่ 1 ลาเหมืองตื้นเขินตลอดสาย ไม่สามารถขุดลอกเฉพาะบางจุดได้
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใด ต้องการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ... เมื่อไม่มีท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น เนื่องจาก
ญัตติที่เสนอให้มีการขุดลอกลาเหมืองจานวน 8 จุด ไม่สามารถดาเนินการทั้ง 8 จุดได้
เนื่องจากรถแบคโฮไม่สามารถเข้าได้ และบางจุดต้องมีการประมาณราคาใหม่ โดยที่ประชุม
เห็นว่าให้มีการลงมติเพื่อพิจารณาจุดที่สามารถดาเนินการได้ จานวน 4 จุดไปก่อน
ประกอบด้วย จุดที่ 2 จุดที่ 4 จุดที่ 5 และจุดที่ 7 รวมงบประมาณทั้ง 4 จุด เป็นเงิน
80,500.-บาท สมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ... ถ้าไม่มี กระผมจะ
ขอมติที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมัติ ให้ใช้เงินสะสม จานวน 80,500.- บาท (แปดหมื่นห้า
ร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการโครงการขุดลอกลาเหมืองในเขตเทศบาลตาบลสันทราย ดังนี้
จุดที่ 2 บริเวณหลังสวนยางพารา ถึง ฝายกั้นน้า หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์
งบประมาณ 21,600.- บาท
จุดที่ 4 บริเวณสี่แยกหน้าสานักงานเทศบาลตาบลสันทราย ถึง หนองบัว หมู่ที่ 4
บ้านเด่น งบประมาณ 18,400.- บาท

๘
จุดที่ 5 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง ถึง หลังสานักงานเทศบาล
ตาบลสันทราย งบประมาณ 11,900.- บาท
จุดที่ 7 บริเวณข้างอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ 7 บ้านดง งบประมาณ 28,600.- บาท
หรือไม่ โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานฯ สาหรับจุดที่ไม่สามารถดาเนินการขุดลอกได้ในขณะนี้ ประกอบด้วย จุดที่ 1 , 3 , 6 และ 8
ให้กองช่างได้ดาเนินการสารวจ และประมาณราคาใหม่ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ
กรณีจุดที่ 1 หากต้องดาเนินการให้เจ้าของบ้านยินยอมก่อนก็ให้ดาเนินการก่อนนาเสนอให้
สภาเทศบาลพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด มีเรื่องนาแจ้งต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ.....
นายกเทศมนตรีฯ - ตามที่อาเภอแม่จัน ได้พิจารณาคัดเลือกสวนสาธารณะหนองบัว เทศบาลตาบลสันทราย
เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ระดับอาเภอ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และได้กาหนดจัดพิธีเปิด ( Kick off) การดาเนินโครงการสวนสาธารณะ ให้แก่
ชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา ณ สวนหย่อม/สวนสาธารณะหนองบัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม
2562 ที่ผ่านมานั้น กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน ทั้งนี้ เทศบาลตาบลสันทราย จะมีการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในอนาคตต่อไป
- เทศบาลตาบลสันทราย ได้กาหนดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแม่
ตัวอย่าง เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจาปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562
ขอให้สมาชิกสภาฯร่วมพิจารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างแต่ละหมู่บ้านด้วย
นายเอนก มูลคาหล้า ขอเสนอให้เทศบาลตาบลสันทราย พิจารณาจัดซื้อรถระเช้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะและตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องจากบางครั้งหากรถตักหน้าขุดหลังชารุด ทาให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถซ่อมแซมไฟฟ้าได้
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย ขอสอบถามโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้าบริเวณหน้าบ้าน ผญบ.อนันต์ สมศรีดา และ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บริเวณหน้าบ้านนางจันฟอง คาปัน หมู่ที่ 4 ดาเนินการถึง
ขั้นตอนใดแล้ว
นายกเทศมนตรีฯ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้า หน้าบ้าน ผญบ.อนันต์ อยู่ในระหว่างหาผู้รับจ้าง ส่วน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หน้าบ้านนางคาปันฯ ผู้รับจ้างได้มาทาสัญญาแล้ว
นายอนุวัตร มะโนคา ตามที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็น
จานวนมาก เกษตรอาเภอแม่จันได้มีการสารวจและลงทะเบียนเกษตรกรผู้ทานาปรัง ขณะนี้
ยังไม่ได้รับค่าชดเชยความเสียหาย ขอให้ฝ่ายป้องกันได้ตรวจสอบว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงรายได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้งแล้วหรือไม่ รวมทั้งความคืบหน้าหรือการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นอย่างไรบ้าง
นายกเทศมนตรี ฯ ขณะนี้จังหวัดเชียงรายยังไม่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้ง หากมีความคืบอย่างไร
หน้าจะแจ้งให้ทราบ
นางวิไล ชาวไชย ไฟกิ่งบ้านดง ชารุดบ่อยครั้ง ขอให้ทางเทศบาลพิจารณาแก้ไขให้ด้วย
นายกเทศมนตรีฯ ช่างไฟฟ้าเทศบาลได้พยายามค้นหาจุดที่ทาให้เกิดไฟฟ้าซ็อตแต่ยังไม่พบ เบื้องต้นได้แก้ไข
โดยหากไฟกิ่งดับ ช่างไฟฟ้าจะไปสับสวิทซ์คัตเอาท์ขึ้นเป็นครั้ง ๆ ไป
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ...

๙
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีท่านใดมีเรื่องที่จะนาแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 ณ บัดนี้…
เลิกประชุม เวลา 11.

20 น.

(ลงชื่อ)

จีรวรรณ อุดมครบ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจีรวรรณ อุดมครบ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
(ลงชื่อ) จรัญ สันทะบุตร
(นายจรัญ สันทะบุตร)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

ศิล คาหล้าทราย
(นายศิล คาหล้าทราย)
กรรมการฯ
กรรมการฯ

(ลงชื่อ) วิไล ชาวไชย
(นางวิไล ชาวไชย)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ) อนุวัตร มะโนคา
(นายอนุวัตร มะโนคา)

(ลงชื่อ) อรพรรณ ปันปูนทราย
(นางอรพรรณ ปันปูนทราย)
กรรมการและเลขานุการฯ

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
(ลงชื่อ)
(นายอุดม มูลใจทราย)
ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย

