๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย
*******************
ผู๎มาประชุม
1. นายอุดม มูลใจทราย ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย
2. นายเอนก มูลคําหล๎า รองประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย
3. นายเสถียร เตชะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
4. นายอนุวัตร มะโนคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
5. นายจรัญ สันทะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
6. นายศิล คําหล๎าทราย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
7. นายนัณฐกริช นวนพนัส สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
8. นายเฉลิม อรินต๏ะทราย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
9. นางศรีนวล จันทาพูน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
10. นางวิไล ชาวไชย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
11. นางลัดดา ปรารมภ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
12. นางอรพรรณ ปันปูนทราย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
1. นายธนพล เมืองคํา นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
2. นางสุปราณี มาละดา รองนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
3. นายทนงศักดิ์ กิตยานุรักษ๑ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
4. นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันทราย
5. นางนนทรส อิ่นคํา หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล
6. นางกรณิศ จีมะวงษ๑ ผู๎อํานวยการกองคลัง
7. นายพฤหัส แก๎วหล๎า ผู๎อํานวยการกองชําง
8. นางสาวทิชากร อรินต๏ะทราย หัวหน๎าฝ่ายอํานวยการ
9. นายถนอม เทพสุรินทร๑ หัวหน๎าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
10. นางวนิดา จันทะบุตร หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานคลัง
11. นายชาญชัย กันทากาศ นิติกรชํานาญการ
เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุม (เวลา 09.30 น.) แล๎ว นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบล
สันทราย ได๎ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายผู๎มาประชุมที่ได๎ลงชื่อไว๎ เมื่อมีผู๎มาประชุมครบองค๑
ประชุมแล๎ว นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันทราย ได๎กลําวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สันทรายเข๎าห๎องประชุม
ประธานสภาฯ
เมื่อที่ประชุมครบองค๑ประชุมแล๎ว กระผมขอ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบล
สันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.2562
ตาม ที่ สภาเทศบาลตําบลสันทราย ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2562 ได๎มีมติ
เห็นชอบกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 25 62
เริ่มตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต๎นไป มีกําหนดไมํเกิน 30 วัน นั้น

๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62
ตั้งแตํวันที่ 1 –30 ธันวาคม 2562 จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน และขอเข๎าสูํระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ๎งตํอที่ประชุม
- ไมํมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ประธานสภาฯ ขอให๎ที่ประชุมได๎ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล๎ว และหากสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายทํานใด ต๎องการแก๎ไขหรือเปลี่ยนแปลงข๎อความใด ขอได๎โปรดนําแจ๎งตํอที่
ประชุม ขอเรียนเชิญ
ที่ประชุม
- ไมํมี
ประธานสภาฯ
เมื่อไมํมีสมาชิกสภาฯ ทํานใดต๎องการแก๎ไขหรือเปลี่ยนแปลงข๎อความใด และไมํมีสมาชิก
สภาฯ ทํานใดเห็นเป็นอยํางอื่น จึงขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่
25 กันยาตุลาคม 2562 โดยการยกมือขึ้นพ๎นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
12 เสียง ไมํเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย สมัยวิสามัญ ที่ 1
ครั้งที่
1 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ประธานสภาฯ สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด ต๎องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล๎ว
ขอได๎โปรดนําแจ๎งตํอที่ประชุม
นายเฉลิม อรินต๏ะทราย ขอทบทวนหน๎า 15 ที่ขอเพิ่มไฟกิ่งบริเวณบ๎านนางสม ตันตลา ไมํทราบวําผลการพิจารณา
เป็นอยํางไร
นายพฤหัส แก๎วหล๎า บริเวณดังกลําวไมํมีจุดติดตั้งสายดับ ที่เป็นตัวตํอพํวงไฟกิ่งได๎ ถ๎าจะติดตั้งคงต๎องใช๎ไฟฟ้า
สํวนตัว
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมทํานใด ต๎องการทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว อีกหรือไมํ
ที่ประชุม - ไมํมี
ประธานสภาฯ
เมื่อไมํมีทํานใดต๎องการทบทวนแล๎ว จึงนําเข๎าสูํในระเบียบวาระตํอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหมํ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบายการ
บริหารงานของนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
ประธานสภาฯ
ด๎วยนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย ได๎ยื่นญัตติรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
รายละเอียดตามเอกสารที่ได๎แจกให๎สมาชิกสภาเทศบาลทุกทํานแล๎ว ขอให๎นายกเทศมนตรีได๎
แถลงรายละเอียดให๎สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย ได๎พิจารณาตํอไป ขอเรียนเชิญ...
นายกเทศมนตรีฯ
เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย ทุกทําน
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 วรรค 6 ให๎นายกเทศมนตรีต๎องแถลง
นโยบายตํอสภาเทศบาลกํอนเข๎ารับหน๎าที่ รวมทั้งให๎จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่

๓
แถลงไว๎ตํอสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผล
การปฏิบัติงานให๎ประกาศไว๎โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด๎วย นั้น
ในการนี้ กระผม นายธนพล เมืองคํา นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย ได๎มีการ
แถลงนโยบายการบริหารงานตํอสภาเทศบาลตําบลสันทราย ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555
จํานวน 8 นโยบาย ดังนี้
1. นโยบาย ด๎านการเมือง การบริหาร
2. นโยบาย ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
3. นโยบาย ด๎านการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม
4. นโยบาย ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว
5. นโยบาย ด๎านสังคม
6. นโยบาย ด๎านกีฬา
7. นโยบาย ด๎านสาธารณสุข
8. นโยบาย ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ดังนั้น เพื่อให๎การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แหํงพระราชบัญญัติดังกลําว
กระผมจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบาย
ที่ได๎แถลงไว๎ตํอสภาเทศบาลตําบลสันทราย ดังตํอไปนี้
1. นโยบายด๎านการเมือง การบริหาร ผลการดําเนินการ มีดังนี้
งบประมาณตั้งไว๎
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น
10,000
2 โครงการอบรมผู๎บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
180,000
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา และพนักงานจ๎าง
3 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย๑
25,000
ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอแมํจัน) ให๎แกํ องค๑การบริหารสํวน
ตําบลศรีค้ํา
4 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค๑กรปกครองสํวน
35,000
ท๎องถิ่น เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี
ท๎องถิ่นและวันสําคัญตํางๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ให๎แกํ ที่ทําการปกครองอําเภอแมํจัน
5 คําจ๎างสถาบันการศึกษา เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
12,000
ของเทศบาลตําบลสันทราย
6 โครงการประชาสัมพันธ๑เรํงรัดการจัดเก็บภาษี
5,000
7 โครงการปรับปรุงข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน
90,000
8 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น
20,000
9 โครงการอุดหนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูํบ๎าน (กม.) ประจําปี
5,000
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให๎แกํ ที่ทําการปกครองอําเภอแมํจัน
10 การจัดซื้อครุภัณฑ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล

เบิกจําย
(บาท)
6,620
156,880
21,364.83

35,000

11,000
2,702
87,420
15,702
5,000

๔
ที่

งบประมาณตั้งไว๎
เบิกจําย
(บาท)
(บาท)
- เก๎าอี้ทํางาน 1 ตัว
3,000
1,800
- เก๎าอี้ประชุม 100 ตัว
45,000
45,000
- ชั้นวางของอเนกประสงค๑ 3 ชั้น 1 ตัว
800
800
- ชั้นอเนกประสงค๑ ชนิด 3 ชํอง 1 ตัว
350
350
- โต๏ะพับอเนกประสงค๑ ขนาด 3 ฟุต (เหล็ก) 1 ตัว
650
650
- โต๏ะอเนกประสงค๑ ขนาด 6 ฟุต แบบพับได๎ 20 ตัว
26,000
26,000
- พัดสมติดผนัง ขนาดใบพัด 22 นิ้ว 6 ตัว
13,200
13,140
- เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
7,900
7,900
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องอํานบัตรแบบอเนกประสงค๑ (Smart Card Reader)
1,400
1,400
2 เครื่อง
- ชุดดับเพลิง 4 ชุด
200,000
200,000
กองชําง
- เวทีกลางแจ๎ง
93,700 อยูํระหวํางดําเนินการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
774,000
638,728.83
โครงการ/กิจกรรม

2. นโยบายด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
งบประมาณตั้งไว๎
เบิกจําย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑ หมูํที่ 7 บ๎านดง
560,000
497,000
2 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. หมูํที่ 2 บ๎านจอมจันทร๑
506,000
350,000
3 โครงการกํอสร๎างทํอลอด คสล. และขยายผิวจราจร หมูํที่ 8
137,000
136,500
บ๎านโพธนาราม
4 โครงการขยายผิวจราจรพร๎อมราวกันตก หมูํที่ 8 บ๎านโพธนาราม
151,500
146,000
5 โครงการขยายผิวจราจร หมูํที่ 8 บ๎านโพธนาราม ซอย 16
126,000
125,500
6 โครงการขยายผิวจราจร หมูํที่ 4 บ๎านเดํน
523,500
445,350
7 โครงการขยายผิวจราจร หมูํที่ 8 บ๎านโพธนาราม จํานวน 5 จุด
105,500
105,000
8 คําใช๎จํายในการจ๎างเหมาปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ตรอก
100,000
ซอยทางระบายน้ํา ทํอระบายน้ํา สะพาน พนังกั้นดินพัง และ
ไหลํทางที่ชํารุดเสียหาย และอื่น ๆ ในเขตเทศบาล
- ซํอมแซมอาคารป้องกันและอาคารสํานักงานเทศบาลฯ
40,200
- ซํอมแซมอาคารสมโภช 750 ปีฯ หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย
16,800
9 คําจ๎างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก ในการออกแบบ
70,000
39,480
หรือควบคุมงาน เพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง
10 โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย
7,500 อยูํระหวํางดําเนินการ
11 โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูํที่ 2 บ๎านจอมจันทร๑
55,600 อยูรํ ะหวํางดําเนินการ
12 โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูํที่ 2 บ๎านจอมจันทร๑ เชื่อมหมูํที่ 4
13,300 อยูรํ ะหวํางดําเนินการ
บ๎านเดํน

๕
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13
14
15
16

โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูํที่ 4 บ๎านเดํน
โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูํที่ 7 บ๎านดง
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2 บ๎านจอมจันทร๑
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูแบบไมํมีฝาปิด
และกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี พร๎อมถมดินลูกรัง
หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย
17 โครงการขุดลอกลําเหมืองรํองเขือแจ๎ หมูํที่ 7 บ๎านดง
18 โครงการจ๎างเหมาขุดลอกลําเหมือง หมูํที่ 7 บ๎านดง

งบประมาณตั้งไว๎
(บาท)
15,600
10,600
112,000
544,000
53,500
5,000

19 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมูํที่ 7 บ๎านดง

1,981,000

20 โครงการขุดลอกลําเหมืองหลวง หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย

51,500

21 โครงการขุดลอกลําเหมืองหมูํที่ 1 บริเวณหลังสวนยางพารา
21,600
ถึงฝายกั้นน้ํา หมูํที่ 2 บ๎านจอมจันทร๑
22 โครงการขุดลอกลําเหมืองบริเวณสี่แยกหน๎าสํานักงานเทศบาล
18,400
ถึงหนองบัว หมูํที่ 4 บ๎านเดํน
23 โครงการขุดลอกลําเหมืองบริเวณอาคารอเนกประสงค๑ หมูํที่ 7
11,900
บ๎านดง ถึงหลังสํานักงานเทศบาลฯ
24 โครงการขุดลอกลําเหมืองบริเวณอาคารพาณิชย๑ หมูํที่ 7
28,600
บ๎านดง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,209,600.00

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เบิกจําย
(บาท)
อยูํระหวํางดําเนินการ
อยูํระหวํางดําเนินการ
อยูํระหวํางดําเนินการ
อยูํระหวํางดําเนินการ

53,500
(เงินสะสม)
5,000
(เงินสะสม)
1,579,000
(เงินสะสม)
51,500
(เงินสะสม)
21,600
(เงินสะสม)
18,400
(เงินสะสม)
11,900
(เงินสะสม)
28,600
(เงินสะสม)
3,671,330

3. นโยบายด๎านการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
งบประมาณตั้งไว๎
เบิกจําย
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก อนุบาลและ
249,106
219,309.04
เด็กนักเรียน ป.1 – ป.6 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให๎แกํ โรงเรียนสันทราย ฯ
520,000
510,000
โครงการพัฒนาเด็กในสถานศึกษา
30,000
26,255
โครงการเสริมสร๎างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
10,000
5,796
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑สําหรับที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจําหมูํบ๎าน
15,000
14,600
อุดหนุนโครงการเข๎าคํายพัฒนาความเป็นเลิศทางด๎านทัศนศิลป์
50,000
50,000
ให๎แกํ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
อุดหนุนโครงการเข๎าคํายวงโยธวาทิต ให๎แกํ โรงเรียนสันทราย
50,000
50,000
(พรหมณีวิทยา)
อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
50,000
50,000

๖
ที่
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

โครงการ/กิจกรรม
ขั้นพื้นฐาน ให๎แกํ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
โครงการจัดงานประเพณีหลํอเทียนและถวายเทียนเข๎าพรรษา
ประจําปี พ.ศ.2562
โครงการเข๎ารํวมกิจกรรมงาน “ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแมํจัน”
ประจําปี พ.ศ.2561
โครงการวัด ประชา รัฐ สร๎างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส.
ที่ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม
อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง ให๎แกํ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
อุดหนุนโครงการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ของจังหวัดเชียงราย ให๎แกํ ที่ทําการปกครองอําเภอแมํจัน
อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย ให๎แกํ
สภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย ดังนี้
- โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร๎อน
- โครงการสรงน้ําพระธาตุประจําปี
- โครงการจัดงานประเพณีถวายทานสลากภัต
- โครงการเข๎าพรรษาหันหน๎าเข๎าวัดทําบุญตักบาตร
สวดกัมมัฏฐานเจริญภาวนา
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี
2561 ให๎แกํ คณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี
2561 ให๎แกํ คณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 2 บ๎านจอมจันทร๑
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี
2561 ให๎แกํ คณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 บ๎านเดํน
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี
2561 ให๎แกํ คณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 บ๎านดง
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี
2561 ให๎แกํ คณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 8 บ๎านโพธนาราม
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต๑ (รดน้ําดําหัว
ผู๎สูงอายุ) ประจําปี 2562 ให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน
หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต๑ (รดน้ําดําหัว
ผู๎สูงอายุ) ประจําปี 2562 ให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน
หมูํที่ 2 บ๎านจอมจันทร๑
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต๑ (รดน้ําดําหัว
ผู๎สูงอายุ) ประจําปี 2562 ให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน
หมูํที่ 4 บ๎านเดํน
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต๑ (รดน้ําดําหัว

งบประมาณตั้งไว๎
(บาท)

เบิกจําย
(บาท)

20,000

15,959

30,000

10,000

10,000

300

5,000

5,000

30,000

30,000

10,000
25,000
10,000
30,000

10,000
25,000
10,000
30,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

11,000

11,000

6,000

6,000

8,500

8,500

8,000

8,000

๗
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผู๎สูงอายุ) ประจําปี 2562 ให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน
หมูํที่ 7 บ๎านดง
24 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต๑ (รดน้ําดําหัว
ผู๎สูงอายุ) ประจําปี 2562 ให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน
หมูํที่ 8 บ๎านโพธนาราม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณตั้งไว๎
(บาท)

เบิกจําย
(บาท)

8,500

8,500

1,221,106

1,139,219.04

4. นโยบายด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
งบประมาณตั้งไว๎
เบิกจําย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกํอสร๎างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
233,000
218,500
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2 โครงการติดตั้งโคมไฟสํองสวํางพลังงานแสงอาทิตย๑
498,100
465,000
จํานวน 17 จุด
3 โครงการกํอสร๎างศาลาแปดเหลี่ยม
168,000 อยูํระหวํางดําเนินการ
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑รอบหนองบัว โดยการติดตั้งราวกันตก
494,000
493,000
พร๎อมเทถนน คสล จํานวน 3 จุด
(เงินสะสม)
5 โครงการสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชนและกลุํมตําง ๆ
13,000
11,300
ด๎านงานหัตถกรรม
6 โครงการรํวมงานของดีอําเภอแมํจัน ครั้งที่ 4 ประจําปี 2562
20,000
19,300
7 อุดหนุนโครงการสํงเสริมอาชีพการทําไส๎กรอกสมุนไพร ให๎แกํ
5,000
5,000
กลุํมพัฒนาสตรี หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย
8 อุดหนุนโครงการสํงเสริมอาชีพการทําไขํเค็ม ให๎แกํ
5,000
5,000
กลุํมพัฒนาสตรี หมูํที่ 2 บ๎านจอมจันทร๑
9 อุดหนุนโครงการสํงเสริมอาชีพการทําหมูหวาน ให๎แกํ
5,000
5,000
กลุํมพัฒนาสตรี หมูํที่ 4 บ๎านเดํน
10 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการทําหัตถกรรมจักสาน ให๎แกํ
7,500
7,500
กลุํมพัฒนาสตรี หมูํที่ 7 บ๎านดง
11 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการทําแปลญวนจากเศษผ๎า ให๎แกํ
5,000
5,000
กลุํมพัฒนาสตรี หมูํที่ 8 บ๎านโพธนาราม
12 โครงการสํงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
10,000
19,640
พอเพียง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,463,600
1,254,240
5. นโยบายด๎านสังคม ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
ที่
1
2

โครงการ/กิจกรรม
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู๎พิการ

งบประมาณตั้งไว๎
(บาท)
4,241,400
844,800

เบิกจําย
(บาท)
4,241,400
728,800

๘
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3
4

เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส๑
เงินสํารองจําย เพื่อการป้องกันและบรรเทาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตําง ๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลสําคัญ
โครงการสํงเสริมให๎ความรู๎เกี่ยวกับภัยพิบัติตําง ๆ แกํประชาชน
โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการร๎อยใจรักษ๑ใน
ระดับพื้นที่
โครงการชํวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชน
ตามอํานาจหน๎าที่
โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
โครงการยกยํองเชิดชูเกียรติผู๎ที่ทําคุณประโยชน๑ให๎แกํสังคม
เนื่องในโอกาสตําง ๆ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู๎ป่วยเอดส๑
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุํมผู๎พิการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู๎สูงอายุตําบลสันทราย
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย๑พัฒนาครอบครัว (ศพค.)
เทศบาลตําบลสันทราย
อุดหนุนโครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขํายสตรีอําเภอแมํจัน
ให๎แกํ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแมํจัน
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ ให๎แกํ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแมํจัน
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ตามยุทธศาสตร๑ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให๎แกํ ศูนย๑ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม ยาเสพติดอําเภอแมํจัน (ศป.ปส.อแมํจัน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

งบประมาณตั้งไว๎
(บาท)
210,000
403,198

เบิกจําย
(บาท)
199,000
16,160

10,000
10,000
55,000

5,080
3,975
21,300

100,000

9,000

29,000
19,500

9,150
13,000

10,000
20,000
80,000
10,000

7,020
9,850
41,145
6,550

20,000

20,000

10,000

10,000

30,000

30,000

6,102,898

5,371,430

งบประมาณตั้งไว๎
(บาท)
40,000

เบิกจําย
(บาท)
32,852

150,000

143,896

190,000

176,748

6. นโยบายด๎านกีฬา ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเปตองผู๎สูงอายุ และนันทนาการ
ประจําปี พ.ศ.2562
โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบล
สันทราย ประจําปี พ.ศ.2562
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2

7. นโยบายด๎านสาธารณสุข ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้

๙
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3
4

โครงการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาเอดส๑
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า
โครงการอบรมให๎ความรู๎การสร๎างสุขภาพให๎แกํผู๎สูงอายุ
(โรงเรียนขํวงผญ๐า)
5 อุดหนุนโครงการผําตัดทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่
เป็นสัตว๑พาหะของโรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัขและแมวไมํมีเจ๎าของใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให๎แกํ
สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดเชียงราย
6 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด๎านสาธารณสุข ให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน
หมูํที่ 1 ,2,4,7,8 หมูํบ๎านละ 20,000 บาท
7 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด๎านสาธารณสุข ให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 2
บ๎านจอมจันทร๑
8 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด๎านสาธารณสุข ให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 4
บ๎านเดํน
9 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด๎านสาธารณสุข ให๎แกํ คณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 7
บ๎านดง
10 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด๎านสาธารณสุข ให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 8
บ๎านโพธนาราม
11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลสันทราย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณตั้งไว๎
(บาท)
60,000
10,000
21,000
20,000

เบิกจําย
(บาท)
23,489
1,900
21,000
10,450

5,000

5,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

90,000

90,000

306,000

251,839

งบประมาณตั้งไว๎
(บาท)
12,000

เบิกจําย
(บาท)
98,000

10,000

10,000

8. นโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อม ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ด๎วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนา
ลําน้ําจัน
โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการจัดการขยะในชุมชน
โครงการธนาคารขยะโรงเรียนขํวงผญ๐า
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาขยะเทศบาลตําบล
สันทราย

2
3
4
5

20,000
19,550
40,000
16,692
565,500 อยูํระหวํางดําเนินการ

๑๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

647,500

144,242

รวมโครงการที่ได๎ดําเนินการตามนโยบายทั้ง 8 ด๎าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น
105 โครงการ งบประมาณตั้งไว๎รวม 15,914,704.- บาท ดําเนินการแล๎วเสร็จจํานวน 95 โครงการ
อยูํระหวํางดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณที่เบิกจํายแล๎วรวมทั้งสิ้น 12,647,776.87 บาท
จากการที่กระผม นายธนพล เมืองคํา นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย ได๎แถลงนโยบายตํอสภา
เทศบาลตําบลสันทราย และจากการนํานโยบายดังกลําวสูํการปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ นอกจากทําให๎เทศบาลตําบล
สันทราย มีความเจริญก๎าวหน๎าแล๎ว
ยังเกิดการมีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรมรํวมกันทุกภาคสํวน และสิ่งที่
สําคัญทําให๎พี่น๎องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันทราย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน
กระผม ในฐานะ คณะผู๎บริหารเทศบาลตําบลสันทราย
ขอขอบคุณทุกทํานที่ได๎มีสํวนรํวมกับ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่นของเรา
และพร๎อมที่จะมุํงมั่นรํวมกันพัฒนาเทศบาลตําบลสันทรายนี้ ให๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืนตลอดไป ขอขอบคุณครับ
นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตแก๎ไขหน๎าที่ 8 นโยบายที่ 8 ลําดับที่ 1
เบิกจําย 98,000 แก๎ไขเป็นเป็น 9,800
และในตารางชํองสุดท๎าย รวมงบประมาณ 144,242 แก๎ไขเป็น 56,042 และงบประมาณ
ตั้งไว๎รวม 15,914,704.- บาท แก๎ไขเป็น 12,599,576.87.- บาท
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมทํานใดต๎องการสอบถาม ขอเรียนเชิญ...
นายอนุวัตร มะโนคํา ขอสอบถามหน๎าที่ 3 ลําดับที่ 10 โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย และ
ลําดับที่ 16 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูแบบไมํมีฝาปิดและกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัววี พร๎อมถมดินลูกรัง หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย ข๎างบ๎านนางแสงเดือน ตํอม
ตุ๎ย ใชํหรือไมํ
นายกเทศมนตรีฯ โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย
จากการสอบถามกองชํางทราบวําเริ่มขุด
ลอกบริเวณบ๎านนายเฉลิม สอนราช ถึงสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย สํวนกรณีโครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูแบบไมํมีฝาปิดและกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววี
พร๎อมถมดินลูกรัง หมูํที่ 1 บ๎านสันทราย เป็นบริเวณข๎างบ๎านนางแสงเดือนฯ โครงการ
ดังกลําวฯ เทศบาลตําบลสันทรายได๎ดําเนินการจัดให๎มีการเสนอราคาแบบ
e-bidding
เนื่องจากงบประมาณเกิน 500,000 บาท โดยมีผู๎เสนอราคาเพียง 1 ราย คณะกรรมการฯ
จึงได๎ยกเลิกแล๎วเสนอให๎พิจารณาให๎มีการดําเนินการเสนอราคาอีกครั้งหนึ่ง คาดวําคงจะ
ประกาศให๎มีการเสนอราคาตํอไป
ประธานสภาฯ
สอบถามที่ประชุมทํานใดต๎องการซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือมีความเห็นเป็นอยํางอื่น
หรือไมํ
ที่ประชุม - ไมํมี
ประธานสภาฯ
ถ๎าไมํมีทํานใดเห็นเป็นอยํางอื่น จึงขอเข๎าสูํระเบียบวาระตํอไป
4.2 ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ การบริการสาธารณะ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม และเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ประธานสภาฯ ด๎วยนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
ได๎ยื่น ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ การบริการสาธารณะ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม
และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

๑๑
1. โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ํา หมูํที่ 4 บ๎านเดํน โดยการรื้อทํอระบายน้ําเดิม
ออกและทําการวางทํอระบายน้ํา คสล.พร๎อมบํอพักใหมํ ทํอระบายน้ําขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง
01.60 เมตร จํานวน 84 ทํอน พร๎อมบํอพัก คสล. จํานวน 9 บํอ ขนาดกว๎าง 1.04 เมตร
ยาว 1.24 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ
310,000 บาท
2. โครงการก่อสร้าง ประตูเปิด-ปิดนา หมูํที่ 7 บ๎านดง ขนาดกว๎าง 1.30 เมตร สูง
2.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ 35,400 บาท
3. โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดนา ฝายสีเสียด หมูํที่ 2 ขนาดกว๎าง 1.70 เมตร
สูง 3.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ 37,800 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได๎แจกให๎สมาชิกสภาเทศบาลทุกทํานแล๎ว ขอให๎นายกเทศมนตรีได๎แถลง
รายละเอียดให๎สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย ได๎พิจารณาตํอไป ขอเรียนเชิญ...
นายกเทศมนตรีฯ

ข๎าพเจ๎า ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช๎เงินสะสม เพือ่ ดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ การ
บริการสาธารณะ ด๎านบริการชุมชนและสังคม และเพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช๎เงินสะสม จํานวน 383,200.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสอง
ร๎อยบาทถ๎วน) เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ การบริการสาธารณะ ด๎านบริการชุมชน
และสังคม ดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
ประเภท คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ํา หมูํที่ 4 บ๎านเดํน จํานวน 310,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างทํอระบายน้ํา หมูํที่ 4 บ๎านเดํน โดยการรื้อทํอระบายน้ําเดิม
ออกและทําการวางทํอระบายน้ํา คสล.พร๎อมบํอพักใหมํ ทํอระบายน้ําขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง
01.60 เมตร จํานวน 84 ทํอน พร๎อมบํอพัก คสล. จํานวน 9 บํอ ขนาดกว๎าง 1.04 เมตร
ยาว 1.24 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แก๎ไข ครั้งที่ 2/2563
หน๎าที่ 3 ลําดับที่ 1
2. โครงการกํอสร๎างประตูเปิด-ปิดน้ํา หมูํที่ 7 บ๎านดง จํานวน 35,400.- บาท
- เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างประตูเปิด-ปิดน้ํา หมูํที่ 7 บ๎านดง ขนาดกว๎าง 1.30 เมตร
สูง 2.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 หน๎าที่ 4 ลําดับที่ 1
3. โครงการกํอสร๎างประตูเปิด-ปิดน้ํา ฝายสีเสียด หมูํที่ 2 บ๎านจอมจันทร๑ จํานวน
37,800.- บาท
- เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างประตูปิด-เปิดน้ํา ฝายสีเสียด หมูํที่ 2 บ๎านจอมจันทร๑
ขนาดกว๎าง 1.70 เมตร สูง 3.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน๎าที่ 51 ลําดับที่ 56
เหตุผล
1. ตามโครงการที่ 1 ด๎วยได๎รับการร๎องเรียนจากผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 4 บ๎านเดํน วํา
ได๎รับความเดือดร๎อน จากทํอระบายน้ําบริเวณข๎างตลาดสดบ๎านเดํน สํงกลิ่นเหม็นรบกวน

๑๒
ชาวบ๎าน (ตามหนังสือบันทึกการประชุมประจําเดือน หมูํที่ 4 บ๎านเดํน วันที่ 14 ธันวาคม
2561) จากการตรวจสอบของกองชํางพบวํา ทํอระบายน้ําบริเวณข๎างตลาดสดบ๎านเดํน หน๎า
บ๎านผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 4 ถึงหน๎าบ๎านนายกมล ใจผาวัง ระยะทางประมาณ 93 เมตร เป็นทํอ
ระบายน้ําขนาด 0.40 เมตร ไมํสามารถระบายน้ําได๎เนื่องจากมีเศษดินอุดตันอยูํในทํออีกทั้ง
ยังชํารุดแตกหัก จํานวนหลายจุด
2. ตามโครงการที่ 2 ตามที่ได๎มีการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย สมัยสามัญ
สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นายอนุวัตร มโนคํา สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันทราย แจ๎งวํา ได๎รับการร๎องเรียนจากผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 7 บ๎านดง วําประตูปิด-เปิดน้ํา
ฝายบ๎านดง เกิดการชํารุดไมํสามารถใช๎การได๎ จากการสํารวจของกองชํางพบวํา ประตูปิดเปิดน้ําฝายบ๎านดง มีสภาพเป็นสนิม และชํารุด ทําให๎มือหมุนและจุดอื่นๆของประตูปิดเปิดไมํ
สามารถใช๎งานได๎
3. ตามโครงการที่ 3 ด๎วยได๎รับการร๎องเรียนจาก ชาวนา กลุํมเกษตรกร หมูํที่ 2
บ๎านจอมจันทร๑ ขอให๎เทศบาลตําบลสันทราย สร๎างประตูระบายน้ําฝายป่าสีเสียด (ตาม
หนังสือร๎องเรียน ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561)
ดังนั้น เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ การบริการสาธารณะ ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม และเพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน ประกอบกับ เทศบาลตําบลสัน
ทรายไมํได๎ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว๎ ไมํสามารถโอนงบประมาณรายจํายประจําปี พ.ศ.
2563 เนื่องจากเป็นชํวงต๎นปีงบประมาณ และไมํอาจรอจัดทําเป็นงบประมาณรายจําย
ประจําปีตํอไปได๎ จึงมีความจําเป็นในการดําเนินโครงการดังกลําว โดยใช๎จํายเงินสะสม
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และแก๎ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข๎อ 89 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎จํายเงินสะสม
ได๎โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น ภายใต๎เงื่อนไขดังตํอไปนี้
1) ให๎กระทําได๎เฉพาะกิจการซึ่งอยูํในอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด๎านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได๎ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร๎อนของประชาชน ทั้งนี้ต๎อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
2) ได๎สํงเงินสมทบกองทุนสํงเสริมกิจการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แตํละ
ประเภทตามระเบียบแล๎ว
3) เมื่อได๎รับอนุมัติให๎ใช๎จํายเงินสะสมแล๎ว องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎อง
ดําเนินการกํอหนี้ผูกพันให๎เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมํเกินหนึ่งปีถัดไปหากไมํดําเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดให๎การใช๎จํายเงินสะสมนั้ นเป็นอันพับไป ขอได๎โปรดนําเสนอตํอที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย เพื่อพิจารณาตํอไป
นางจีรวรรณ อุดมครบ ในการนี้ กองคลังได๎จัดทําบัญชีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมของ
เทศบาลตําบลสันทราย ตามเอกสารที่ได๎แจกจํายให๎ทุกทํานแล๎ว โดยรายงานยอดเงินสะสม
คงที่นําไปใช๎ได๎คงเหลือ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใช๎ได๎
หลังจากหักเงินสะสมที่ต๎องฝาก ก.ส.ท. แล๎ว จํานวน 29,126,188.68.-บาท โดยสํารอง
งบบุคลากร จํานวน 4, 677 ,420 บาท และต๎องเก็บสํารองกรณีสาธารณภัย 10 %
จํานวน 3,000,000.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช๎จํายได๎ 29,126,188.68.-บาท
จึงเรียนมาเพื่อให๎สภาเทศบาลตําบลสันทรายใช๎เป็นข๎อมูลในการพิจารณาตํอไป

๑๓
ประธานสภาฯ
นายพฤหัส แก๎วหล๎า

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมวําทํานใดต๎องการสอบถาม หรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ...
ขอแก๎ไขญัตติ เดิมทํอระบายน้ําขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 01.60 เมตร แก๎ไขเป็น 00.60 เมตร
และเดิม (ตามแบบเทศบาลกําหนด) แก๎ไขเป็น (ตามแบบมาตรฐานในการกํอสร๎างของ
เทศบาลนครเชียงรายกําหนด เลขที่ E008/2562 )
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯทํานใด ต๎องการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ...
นายนัณฐกริช นวนพนัส ขณะดําเนินการกํอสร๎างขอให๎ดูระดับของการวางทํอซึ่งจะชํวยให๎น้ําไหลได๎เป็นอยํางดี
ประธานสภาฯ
สอบถามที่ประชุมทํานใดต๎องการซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือมีความเห็นเป็นอยํางอื่น
หรือไมํ
ที่ประชุม - ไมํมี
ประธานสภาฯ เมื่อไมํมีทํานใดประสงค๑จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล๎ว และไมํมีทํานใดเห็นเป็นอยํางอื่น
จึงขอตรวจสอบองค๑ประชุมวํามีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย อยูํในที่ประชุมครบจํานวน
เป็นองค๑ประชุมหรือไมํ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2 547 แก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข๎อ 76 ทั้งนี้ ได๎ตรวจสอบแล๎วเห็นวําอยูํ
ครบองค๑ประชุม จึงขอ มติที่ประชุมพิจารณาวํา จะอนุมัติ ให้ใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ การบริการสาธารณะ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม
และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยแยกเป็นโครงการ ดังนี้
1. โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ํา หมูํที่ 4 บ๎านเดํน โดยการรื้อทํอระบายน้ําเดิม
ออกและทําการวางทํอระบายน้ํา คสล.พร๎อมบํอพักใหมํ ทํอระบายน้ําขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง
01.60 เมตร จํานวน 84 ทํอน พร๎อมบํอพัก คสล. จํานวน 9 บํอ ขนาดกว๎าง 1.04 เมตร
ยาว 1.24 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ
310,000 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ
12 เสียง ไมํเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

2. โครงการก่อสร้าง ประตูเปิด-ปิดนา หมูํที่ 7 บ๎านดง ขนาดกว๎าง 1.30 เมตร สูง
2.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ 35,400 บาท
12 เสียง ไมํเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
3. โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดนา ฝายสีเสียด หมูํที่ 2 ขนาดกว๎าง 1.70 เมตร
สูง 3.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 37,800 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไมํ โดยการยกมือขึ้นพ๎นศีรษะ
12 เสียง ไมํเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ๎ามี)
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมทํานใด มีเรื่องที่จะนําแจ๎งตํอที่ประชุมหรือไมํ ขอเรียนเชิญ...
นางจีรวรรณ อุดมครบ เนื่องจากตามหนังสืออําเภอแมํจัน ดํวนที่สุด ที่ ชร 0023.15 / ว 1437 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย๑เพื่อนใจ
TO BE
NUMBER ONE เพื่อใช๎ในกิจการดังกลําวในห๎วงระยะเวลา วันที่ 2 – 13 มกราคม 2563
เทศบาลตําบลสันทรายจึงมีเหตุจําเป็นที่จะต๎องขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย
สมัยวิสามัญ เพื่อขอความเห็นชอบจํายเงินอุดหนุนโครงการศูนย๑เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ให๎แกํโรงเรียนแมํจันวิทยาคม จํานวน 35,000.-บาท โดยจะขอเปิดประชุม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแตํวันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต๎นไป
มีกําหนดไมํเกิน 15 วัน ทั้งนี้จะมีหนังสือแจ๎งสมาชิกฯ อีกครั้งหนึ่ง

๑๔
นายอนุวัตร มะโนคํา แจ๎งความชํารุดของถนนบริเวณสายหน๎าวัดสันทราย หมูํที่ 1 และถนนสายบ๎านเดํน
–
หนองบึ๋ง ขอดําเนินการสํารวจและซํอมแซมด๎วย
นายกเทศมนตรีฯ จะให๎เจ๎าหน๎าที่ดําเนินการสํารวจและซํอมแซม ขอแจ๎งสมาชิกสภาฯ ทุกทํานความเกิดความ
ชํารุดของถนนหรืออาคารตํางๆ รบกวนแจ๎งมายังเทศบาลฯ เพื่อที่จะได๎ดําเนินการซํอมแซม
ตํอไป
นายเสถียร เตชะ ขอแจ๎งผู๎บริหารย๎ายจุดทิ้งขยะอันตราย ของหมูํที่ 1 บ๎านสันทราย จากข๎างวัดสันทรายไป
บริเวณหน๎าศูนย๑อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน
นางวิไล ชาวไชย แจ๎งไฟกิ่งชํารุดบริเวณบ๎านนายกมลฯ และนางจันทร๑หอม ยามเย็น
นายกเทศมนตรีฯ พิจารณาดําเนินการให๎ และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายทุกทํานที่เข๎ารํวม
กิจกรรมแลกของขวัญปีใหมํของโรงเรียนข๐างพญาเทศบาลตําบลสันทราย
นายนัณฐกริช นวนพนัส แจ๎งความชํารุดของประตูฝายบ๎านโพธนาราม และที่ได๎มีการเสริมไหลํทางบริเวณหลังบ๎าน
ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 8 บ๎านโพธนาราม ผู๎รับเหมาได๎มีการขุดเสาไฟออกทิ้งไว๎ ขอให๎ดําเนินการ
ติดตั้งให๎ด๎วย
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมทํานใด มีเรื่องที่จะนําแจ๎งตํอที่ประชุมหรือไมํ... ถ๎าไมํมีทํานใดมีเรื่องที่จะ
นําแจ๎งตํอที่ประชุมแล๎ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ บัดนี้…
เลิกประชุม เวลา

11.30 น.
(ลงชื่อ) จีรวรรณ อุดมครบ ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางจีรวรรณ อุดมครบ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันทราย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได๎ตรวจสอบแล๎ว
เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563

(ลงชื่อ) จรัญ สันทะบุตร
(นายจรัญ สันทะบุตร)

(ลงชื่อ) ศิล คําหล๎าทราย (ลงชื่อ) อนุวัตร มะโนคํา
(นายศิล คําหล๎าทราย)
(นายอนุวัตร มะโนคํา)

(ลงชื่อ) วิไล ชาวไชย
(นางวิไล ชาวไชย)

(ลงชื่อ) อรพรรณ ปันปูนทราย
(นางอรพรรณ ปันปูนทราย)

สภาเทศบาลได๎รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล๎ว
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562
อุดม มูลใจทราย

(ลงชื่อ)
(นายอุดม มูลใจทราย)
ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย

