๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕62 เวลา 09.30 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. นายเชาวลิต ลือศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
3. นางสุปราณี มาละดา รองนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
4. นายทนงศักดิ์ กิตยานุรักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
5. นายประสิทธิ์ สอนราช เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
6. นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย
7. นางนนทรส อิ่นคา หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
8. นางกรณิศ จีมะวงษ์ ผู้อานวยการกองคลัง
9. นายพฤหัส แก้วหล้า ผู้อานวยการกองช่าง
10. นางสาวทิชากร อรินต๊ะทราย หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
11. นายถนอม เทพสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
12. นางวนิดา จันทะบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
13. นายชาญชัย กันทากาศ นิติกรชานาญการ
เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุม (เวลา 09.30 น.) แล้ว นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลสันทราย ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทรายผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย ได้กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทรายเข้าห้อง
ประชุม
ประธานสภาฯ
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕62 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕62 เป็นต้นไป
มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น
/ อาศัย...

๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕62
ตั้งแต่วันที่ ๑ - 30 พฤษภาคม ๒๕62 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่
22 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 ลงนาม นายอุดม มูลใจทราย ประธานสภาเทศบาลตาบล
สันทราย และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว และหากสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสันทรายท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ขอได้โปรดนาแจ้งต่อที่
ประชุม ขอเรียนเชิญครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดแล้ว และไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ ๒๕62 โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว ขอได้โปรด
นาแจ้งต่อที่ประชุม…
นายอนุวัตร มะโนคา สอบถามถนนหน้าสานักงานเทศบาลตาบลสันทราย เกิดความชารุดเสียหายเป็นเวลานาน
จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร และอาคารอเนกประสงค์ 750 ปี หมู่ที่ 1 ที่เกิดความเสียหาย
ได้ดาเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว
นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนของถนนหน้าอาคารสานักงานเทศบาลตาบลสันทราย อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยดาเนินการก่อสร้าง และเป็นงบประมาณของอบจ.
เชียงราย เบื้องต้นเคยประสานทางวาจากับทางช่างโยธาของ อบจ.เชียงรายแล้ว อย่างไรก็
ตามจะให้ทางกองช่างเทศบาลตาบลสันทรายประสานไปอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของอาคาร
อเนกประสงค์ 750 ปี หมู่ที่ 1 จะได้ให้กองช่างประมาณราคาในการซ่อมแซมต่อไป
นายพฤหัสฯ แจ้งว่าได้ดาเนินการประมาณราคาซ่อมแซมอาคาร 750ปี แล้ว งบประมาณที่ใช้ประมาณ
2,500 บาท
ประธานสภาฯ สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วอีก
หรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ
ถ้าไม่มี ก็ถือว่าได้พิจารณาในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเข้าสู่วาระถัดไป
/ระเบียบวาระที่ 4...

๓
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินโครงการขุดลอกลาเหมืองหลวง หมู่ที่ 1 บ้าน
สันทราย
ประธานสภาฯ ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลสันทรายได้เสนอ ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินโครงการ
ขุดลอกลาเหมืองหลวง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้
นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ได้พิจารณา
ต่อไป ขอเรียนเชิญ...
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทรายและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ทุกท่าน
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ โครงการขุดลอกลาเหมืองหลวง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
ขนาดกว้าง 1.50-1.80 เมตร ยาว 1,394 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,380.06 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกาหนด) งบประมาณ 51,500 .- บาท
(ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
เหตุผล
ด้วยได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกร ชาวนา ผู้ใช้น้าสายลาน้าเมืองหลวงบ้าน
สันทราย ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากลาเหมืองหลวงมีสภาพตื้นเขิน น้าไหลเข้านาข้าว
ของเกษตรกรไม่เพียงพอ จึงขอให้เทศบาลตาบลสันทรายดาเนินการขุดลอกลาเหมืองหลวง
จากการสารวจของกองช่างพบว่า ลาเหมืองหลวงมีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากมีเศษ
ดินหญ้าวัชพืชกีดขวางการไหลของน้า ประกอบกับลาเหมืองสายดังกล่าวไม่ได้รับการขุด
ลอกเป็นเวลานาน ส่งผลให้ช่วงฤดูน้าหลาก ฤดูทานา น้าไหลเข้าสู่แปลงนาข้าวไม่เต็มที่
เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เห็นควรดาเนินการขุดลอกลาเหมืองหลวง
หมู่ที่ 1
บ้านสันทรายดังกล่าว
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
4) พ.ศ. 25 61 ข้อ 89 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตาบลสันทราย เพื่อพิจารณาต่อไป
และขอเรียนว่า เทศบาลตาบลสันทรายมีเงินสะสมเพียงพอที่จะดาเนินการใช้เงินสะสมใน
การนี้ได้ รายละเอียดขอให้เลขานุการฯชี้แจงเพิ่มเติม
/ เลขานุการฯ...

๔
เลขานุการสภาฯ
-ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสบทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทเรียบร้อยแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัย
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะการคลัง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
ในการนี้ กองคลังได้จัดทาบัญชีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลตาบลสันทราย ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว โดยรายงานยอดเงิน
สะสมคงที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
มีเงินสะสมที่สามารถ
นาไปใช้ได้ หลังจากหักเงินสะสมที่ต้องฝาก ก.ส.ท. แล้ว จานวน 36,210,637.02.-บาท
โดยสารองงบบุคลากร (ประมาณ 6 เดือน) จานวน 4,565,190 บาท และต้องเก็บ
สารองกรณีสาธารณภัย 10 % จานวน 3,020,324.70.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่
นาไปใช้จ่ายได้ 27,182,922.31.-บาท จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลสันทรายใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถาม ขอเรียนเชิญ...
นายอนุวัตร มะโนคา การขุดลอกลาเหมืองดังกล่าว ขุดลอก บริเวณใดบ้าง
นายกเทศมนตรีฯ จะมีการขุดลอกจุดเดียว คือ ลาเหมืองหลวงซึ่งเป็นลาเหมือง
สายหลัก
นายอนุวัตร มะโนคา เนื่องจากได้รับประสานจากชาวนาผู้ใช้น้า ว่ามีความประสงค์จะให้ เทศบาลตาบลสันทราย
ดาเนินการขุดลอกจานวน 3 สายและได้ส่งเอกสารให้กองช่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหตุใด
การขอใช้เงินสะสมในครั้งนี้จึงเหลือแต่ลาเหมืองหลวงเพียงจุดเดียว
นายพฤหัสฯ แจ้งว่าที่ได้รับเอกสารผ่านทางคุณอนุวัตรฯ สมาชิกสภาเทศบาลนั้น มีเพียงลายมือชื่อพร้อม
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก แต่ไม่มีหนังสือแจ้งว่ามีความประสงค์จะให้เทศบาลฯ
ดาเนินการขุดลอกลาเหมืองสายใดบ้าง จึงไม่ได้ดาเนินการขอใช้เงินสะสมในครั้งนี้
นายกเทศมนตรีฯ ตามหนังสือร้องเรียน
ที่ได้รับ ชาวนาผู้ใช้น้าระบุ ขอความช่วยเหลือ เพียงลาเหมืองหลวงจุด
เดียว แต่หากเป็นความเดือดร้อนของชาวนา ขอ ให้ชาวนา ผู้ใช้น้าได้ ทาหนังสือ แจ้งมาอีก
ครั้งหนึ่ง โดยให้ระบุจุดที่ ประสงค์จะให้เทศบาลฯ ดาเนินการขุดลอกให้ชัดเจน เพื่อทาง
เทศบาลตาบลสันทรายจะได้ดาเนินการต่อไป
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ...
/ ที่ประชุมฯ…

๕
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

- ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่าง
อื่น จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อ
ดาเนินโครงการขุดลอกลาเหมืองหลวง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตามที่นายกเทศมนตรีฯ
เสนอหรือไม่ โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
4.2 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประธานสภาฯ ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลสันทรายได้เสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียด
ให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ...
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทรายและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ทุกท่าน
ข้าพเจ้า ขอเสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอเสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (หน้าที่103) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ ดังนี้
ข้อความเดิม
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน
560,000.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ.2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 4
ข้อความใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน
497,500.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 6.13-8.50
เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 3.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ.2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 4
เหตุผล
โดยที่ได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7 บ้านดง ว่าสถานที่ก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างอาคารตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
เส้นทางของลาเหมืองตามที่กาหนดแนวทางการดาเนินงานก่อสร้างอาคารไว้ในเบื้องต้นได้
จึงมีความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงขนาดของอาคารส่งผลให้วงเงินการก่อสร้างลดลง
/ ทั้งนี.้ ..

๖
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 กาหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ ...
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่าง
อื่น...จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่ โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
4.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประธานสภาฯ ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลสันทรายได้เสนอญัตติขออนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้
นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ได้พิจารณา
ต่อไป ขอเรียนเชิญ...
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทรายและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทราย ทุกท่าน
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท อาคารต่างๆ
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน
560,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 4
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน - บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 2.80 เมตร ยาว 30 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม.(ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย เลขที่ E 003/2562
/ เป็นไปตาม...

๗
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่
65 ลาดับที่ 90
ขอโอนเพิ่มจานวน 41,900.- บาท
เหตุผล
เนื่องจากได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7 บ้านดง ว่า มีราษฎรใน
พื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านดง ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถนนทางเข้าบ้านเป็นถนนดินลูกรัง
มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การเดินทางสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวก จากการสารวจของ
กองช่างพบว่า ถนนดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรัง มีขนาดความกว้าง 2.80 เมตร ความยาว
30.00 เมตร สภาพขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็นคว ร
ดาเนินการก่อสร้างเป็นถนน คสล. ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบล
สันทราย เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ ...
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่าง
อื่น...จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะให้การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่ โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด มีเรื่องนาแจ้งต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ .....
นายกเทศมนตรีฯ ด้วยอาเภอแม่จันมีหนังสือถึงเทศบาลตาบลสันทราย โดยแจ้งเร่งรัดและสร้างความเข้าใจให้
สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ) อย่างน้อยอาเภอละ 1 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รายละเอียดของโครงการฯ ให้หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อไป
นายถนอม เทพสุรินทร์ แจ้งว่า อาเภอแม่จันได้ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สมัครเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อดาเนินการกิจกรรมต่างๆของ
โครงการจัดทาฐานทรัพยากร ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เพื่อที่จะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตาบลสันทรายอย่างยั่งยืนสู่
เศรษฐกิจพอเพียง โดยขั้นตอนการสมัคร ต้องได้รับความเห็นชอบการร่วมโครงการฯ 3
ฝ่าย ประกอบไปด้วย 1. ฝ่ายบริหาร 2. ฝ่ายนิติบัญญัติ 3. ฝ่ายผู้นาท้องถิ่น จึงได้นาเสนอ
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบล สันทรายเพื่อพิจารณาการเข้าร่วมโครงการต่อไป
เลขานุการสภาฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ) ได้รับการเน้นย้าจากจังหวัดเชียงรายและอาเภอแม่จันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งรัดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดาริ และเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และ
พัฒนาพันธุ์พืชและเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป
นายนัณฐกริช นวนพนัส เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวฯ เนื่องจากบ้านโพธนาราม หมู่ที่ 8 ก็ได้ดาเนินการในเรื่อง
อนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆแล้ว
/ นายจรัญ...

๘
นายจรัญ สันทะบุตร เห็นด้วย กับโครงการดังกล่าวอันจะเป็นการอนุรักษ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น และพันธุ์พืชต่างๆให้คนรุ่นหลังต่อไป
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ ...
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่าง
อื่น...จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ)
ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่ โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใด มีเรื่องที่จะนาแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ ...
นายกเทศมนตรีฯ - ขอประชาสัมพันธ์ข่างสารของเทศบาลตาบลสันทราย เนื่องด้วยเทศบาลตาบลสันทราย
จะได้จัดโครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาลาน้าจัน ในวันที่
6 มิถุนายน 2562 โดยการแผ้วถางกาจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางการระบายน้าของลาน้าจัน
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสันทราย เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกภัย
ในช่วงฤดูฝนที่กาลังจะมาถึง ทั้งนี้ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านในการนาประชาชนจิตอาสาและ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวแล้ว และได้ประสานขอรับการ
สนับสนุนรถแบคโฮจากเทศบาลตาบลสายน้าคา เพื่อดาเนินการแผ้วถางวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางลานาจันในบริเวณที่ประชาชนไม่สามารถเข้าไปดาเนินการได้ โดยเทศบาลตาบล
สันทรายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าขนย้ายรถแบคโฮ ในการนี้ ได้รับ
เกียรติจากนายอาเภอแม่จัน เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ สนามกีฬาบ้านเด่น
หมู่ที่ 4 รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านเห็นความสาคัญของธนาคารน้าใต้ดิน และช่วยกันดาเนินการ
เนื่องจากจะเป็นการแก้ปัญหาน้าแล้งและน้าท่วมได้ดี หลักการของธนาคารน้าใต้ดินคือการ
กักเก็บน้าฝนที่ตกมาแล้วไหลไปเสียเปล่าลงไปกักเก็บไว้ในใต้ดิน และเพื่อใช้ในหน้าแล้ง ซึ่ง
กระผมได้ประจักษ์ด้วยตนเอง เนื่องจากได้ดาเนินการแล้วที่บ้านจานวน 2 จุด ปรากฏว่า
ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งสูบน้าเท่าไหร่ก็ไม่หมด ไม่แห้ง จึงอยากผลัดดันและส่งเสริมให้มีการ
จัดทาธนาคารน้าใต้ดินในพื้นที่ให้มากที่สุด ขณะนี้ได้ดาเนินการไปแล้ว 2-3 จุด ที่หลัง
สานักงานเทศบาลฯ โรงเรียนสันทราย และจะดาเนินการที่วัดโพธนารามต่อไป และขอ
หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าการศึกษาดูงานในปีนี้กระผมขอเสนอให้มีการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับธนาคารน้าใต้ดิน สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
นางวิไล ชาวไชย เห็นด้วยกับนายกเทศมนตรีในการเสนอการศึกษาดูงานเกี่ยวกับธนาคารน้าใต้ดิน
นายนัณฐกริช นวนพนัส ในการไปศึกษาดูงานอยากให้นาผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการด้วย
นางนนทรส อิ่นคา เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานของ
เทศบาลตาบลสันทราย ผู้นาหมู่บ้านจึงไม่สามารถเข้าร่วมได้
นายกเทศมนตรีฯ เมื่อไม่สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น กระผมจะได้มอบหมายให้หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล ดาเนินการเขียนโครงการเพื่อนาเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย ขอเสนอให้มีการจัดซื้อรถกระเช้าและจัดสร้างเวทีเพื่อใช้ในงานต่างๆ ของเทศบาลตาบล
สันทรายต่อไป
นายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่า จะนาไปพิจารณาดาเนินการเร็วๆนี้ และเห็นว่าการจัดทาเวทีนั้นจะออกแบบอย่าง
ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่นมีนั่งร้าน มีแผ่นรองไม้ โดยให้มีการติดตั้งได้ง่าย ขนย้ายสะดวก
/ เลขานุการสภาฯ

๙
เลขานุการสภาฯ - ขอชี้แจงสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทรายทุกท่านว่า ในการดาเนินการต่างๆ ตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลสันทรายนั้น โครงการต่างๆ ต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ
ของเทศบาลตาบลสันทราย เช่น การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การใช้จ่ายเงิน
สะสม จะต้องมีการระบุว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าใด เป็นต้น เนื่องจากระเบียบ มท.
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กาหนดให้ใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสม การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ จะเริ่มจาก
โครงการหรือกิจกรรมนั้นบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่เป็นอันดับแรก หากไม่มี
บรรจุไว้ในแผนการดาเนินการนั้นๆ ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านได้เห็นความสาคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ ...
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ
ถ้าไม่มีท่านใดมีเรื่องที่จะนาแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 ณ บัดนี้…
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)

จีรวรรณ อุดมครบ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจีรวรรณ อุดมครบ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมือ่ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
(ลงชื่อ) จรัญ สันทะบุตร
(นายจรัญ สันทะบุตร)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) ศิล คาหล้าทราย
(นายศิล คาหล้าทราย)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ) วิไล ชาวไชย
(นางวิไล ชาวไชย)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ) อนุวัตร มะโนคา
(นายอนุวัตร มะโนคา)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ) อรพรรณ ปันปูนทราย
(นางอรพรรณ ปันปูนทราย)
กรรมการและเลขานุการฯ

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)

อุดม มูลใจทราย
(นายอุดม มูลใจทราย)
ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย

