๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
วันที่ ๒5 ตุลาคม 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. นายเชาวลิต ลือศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
3. นางสุปราณี มาละดา รองนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
4. นายทนงศักดิ์ กิตยานุรักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
5. นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย
6. นางนนทรส อิ่นคา หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
7. นางกรณิศ จีมะวงษ์ ผู้อานวยการกองคลัง
8. นายพฤหัส แก้วหล้า ผู้อานวยการกองช่าง
9. นางสาวทิชากร อรินต๊ะทราย หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
10. นางวนิดา จันทะบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
11. นายชาญชัย กันทากาศ นิติกรชานาญการ
เมื่อ ถึงกาหนดเวลานัดประชุม (เวลา 09.00 น.) แล้ว นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลสันทราย ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทรายผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย ได้กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันทรายเข้าห้อง
ประชุม
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบล
สันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปีพ.ศ. 2562 ตาม ประกาศอาเภอแม่จัน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
/ ตามที่...

๒
ตามที่เทศบาลตาบลสันทราย รายงาน ขอเปิด ประชุมสภา วิสามัญที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
2562 เพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตลอดจนข้อราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป มี
กาหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น
อาเภอแม่จันพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุอันควร
และเพื่อประโยชน์ของเทศบาล
ตาบลสันทราย ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงอาศัยอานาจตามคาสั่ง
จังหวัดเชียงราย ที่ 7168/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ให้เรียกประชุมสภา
เทศบาลตาบลสันทราย สมัยวิสามัญที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 15
ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 62
ลงนาม นางวันดี ราชชมภู นายอาเภอแม่จัน และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว
และหากสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสันทรายท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ขอได้โปรดนาแจ้งต่อที่
ประชุม ขอเรียนเชิญครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ในรายงานการ
ประชุมฯ และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมในการรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕ 62
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕62 โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย สมัยสามัญ
สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว ขอได้โปรด
นาแจ้งต่อที่ประชุม…
นายอนุวัตร มะโนคา ขอทบทวนหน้าที่ 2 การก่อสร้างโดมหลังคากันแดด กันฝน เหตุใดไม่ปรากฏในญัตติขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ที่เห็นจะเป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
นายกเทศมนตรีฯ โครงการก่อสร้างโดมกันแดด กันฝนนั้น ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ
สุสาน หมู่ที่ 7 สาหรับโครงการที่เสนอใช้เงินสะสมในครั้งนี้เป็นการก่อสร้างอาคารสาหรับ
พระสงฆ์
นายอนุวัตร มะโนคา และขอทบทวนหน้าที่ 14 โครงการขุดลอกลาเหมืองที่ผ่านมาของแต่ละหมู่บ้านนั้น บางจุด
/ ผู้รับเหมา...

๓
ผู้รับเหมามีการตักดินทรายขวางทางเข้านาของชาวนา ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และก่อน
เข้าดาเนินการก็ไม่ได้มีการแจ้งให้ชาวนา หรือคณะกรรมการเหมืองฝายทราบ ในโอกาส
ต่อไปก่อนเข้าดาเนินการขุดลอกลาเหมืองที่สภาเทศบาลฯได้มีการอนุมัติให้ดาเนินการไป
ขอให้เทศบาลฯได้แจ้งให้ชาวนา หรือผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย เพื่อจะได้ช่วยตรวจสอบ และ
เพื่อให้การขุดลอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายกเทศมนตรีฯ
แจ้งว่า ในการขุดลอกลาเหมืองที่ผ่านมานั้น ผู้รับเหมาจะมีเพียงหนังสือแจ้งว่าจะเริ่มทางาน
เมื่อไหร่เท่านั้น โดยไม่ได้แจ้งให้เทศบาลฯ ทราบว่าจะเริ่มขุดลอกวันเวลาไหน โอกาสต่อไป
จะให้ทางกองช่างได้ประสานให้ผู้รับเหมาได้แจ้งให้เทศบาลทราบก่อนเข้าดาเนินงานทุกครั้ง
สาหรับเรื่องดินทรายที่ขุดขึ้นมานั้น เนื่องจากองช่างไม่ได้คิดค่าขนย้ายดินทรายไปไว้ที่อื่นไว้
จึงต้องขุดแล้วทอยดินทรายไว้บริเวณทั้งสองฝั่งของลาเหมือง อย่างไรก็ตาม ในโอกาสต่อไป
จะแจ้งเน้นย้าให้ผู้รับเหมาได้ดาเนินการให้เรียบร้อยมากกว่านี้
ประธานสภาฯ แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในกรณีนี้เหมือนกัน ต่อไปขอให้เทศบาลตาบลสันทราย โดย
กองช่างได้มีการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด
นายกเทศมนตรีฯ สาหรับโครงการขุดลอกลาเหมืองที่สภาเทศบาลฯได้อนุมัติ จานวน 5 โครงการในการ
ประชุมสภาเทศบาลเมื่อครั้งที่แล้ว ยังไม่สามารถดาเนินการในช่วงนี้ได้ เนื่องจากชาวนายัง
ไม่ได้เกี่ยวข้าว
นายศิล คาหล้าทราย ขอทบทวนหน้าที่ 27 ตามที่คณะผู้บริหารได้ให้เจ้าหน้าที่นายางมะตอยไปเสริมบริเวณบ่อ
พักที่สูงกว่าถนนบริเวณบ้านโพธนาราม ขณะนี้ยังมีบางบ่อพักที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ขอฝาก
พิจารณาดาเนินการให้ครบทุกบ่อพักด้วย
นายกเทศมนตรีฯ จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขให้อีกครั้ง
นายอนุวัตร มะโนคา ขอทบทวนหน้า 26 ประตูเปิด –ปิดบริเวณรางยูบ้านดง ยังใช้การไม่ได้ขอให้ดาเนินการให้
ด้วย
นายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่า การซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดน้าดังกล่าว เดิมทีจะขออนุมัติต่อสภาฯในครั้งนี้ แต่
เนื่องจากมีโครงการที่ขออนุมัติเป็นจานวนมาก ประกอบกับได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่ที่ 2
ว่าประตูเปิด –ปิด บริเวณฝายบ้านจอมจันทร์ชารุด ดังนั้น จึงเห็นว่าควรนาเสนอสภาฯ
พิจารณาซ่อมแซมทั้ง 2 จุดในการประชุมครั้งต่อไป ในเดือนธันวาคม
ประธานสภาฯ สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วอีก
หรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ
ถ้าไม่มี ก็ถือว่าได้พิจารณาในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเข้าสู่วาระถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม จานวน 68,800.-บาท เพื่อ ดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ที่ยังค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 16 ราย
ประธานสภาฯ ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลสัน
ทรายได้เสนอ ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม จานวน 68,800.บาท เพื่อ ดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ที่ยังค้างจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 16 ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้
ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สันทราย ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ...
/ นายกเทศมนตรีฯ...

๔
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช้เงินสะสม จานวน 68 ,800.- บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ที่ยังค้างจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 16 ราย (รายละเอียดตามรายชื่อแนบท้าย)
เหตุผล
โดยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/
ว.3487 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ยังค้าง
จ่าย เป็นเงินจานวน 68 ,800.- บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการเงินและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากเทศบาลตาบลสันทรายไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ประกอบกับ
ได้รับการจัดสรรใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงไม่สามารถตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ ทาให้เงินที่ได้รับจัดสรรข้างต้นตกเป็นเงินสะสม เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ เทศบาลตาบลสันทราย จึงมี
ความจาเป็นในการใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับเบี้ยความพิการที่ยังค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังกล่าว
ทั้งนี้ เป็นไปตาม 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว.3487 ลงวันที่ 2
กันยายน 2562
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว3064 ลงวันที่ 28
กันยายน 2561
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย เพื่อพิจารณาต่อไป

/ รายชื่อ...

๕
รายชื่อผู้พิการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 จานวน 16 คน
เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

จานวนเดือนที่ยัง
จานวนงบประมาณที่ขาด
ไม่ได้รับงบประมาณ
(800 x จานวนเดือน)
(เดือน)

ที่

ชือ - สกุล

1

นายดารง บาโมเต

3 5799 00371 77 1

8

6,400

2

นางจันทร์ ทรายสาลี

3 5707 00345 90 6

8

6,400

3

นางคา ลือชา

3 5707 00349 70 7

8

6,400

4

นางบัวผัด สอนราช

3 5707 00216 09 0

8

6,400

5

นางอ้ม พรหมณี

3 5707 00215 67 1

8

6,400

6

นายรัตน์ แลใจ

3 5707 00215 79 4

8

6,400

7

นายทราย จิตดาว

3 5707 00348 92 1

6

4,800

8

นายปัน ไชยวงค์

3 5707 00358 55 2

8

6,400

9

นางตา ประสงค์ทรัพย์

3 5708 00319 66 4

10

8,000

10 นางวิไล จาเริญ

3 5707 00355 71 5

3

2400

11 นางกาบแก้ว อรินต๊ะทราย

3 5707 00215 000

3

2,400

12 นายบุญนพ กันทากาศ

3 5707 00522 54 9

3

2,400

13 นางนวน ดีเที่ยงธรรม

3 1104 00557 19 7

2

1,600

14 นางเจริญสุข พรหมณี

3 5707 00519 24 6

1

800

15 นางหล้า ไชยะสาร

3 5707 00214 89 5

1

800

16 นางสม ฉันตา

3 5707 00520 35 0
รวมทั้งสิ้น

1

800
68,800

๖
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติดังกล่าว โดยต้นเรื่องมาจาก
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
“ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน”
ข้อ ๗ ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป และ
“ข้อ ๖ คนพิการที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ถือว่าเป็นคนพิการที่ได้ลงทะเบียนและ
ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการแล้วตามระเบียบนี้”
ประกอบกับอาเภอแม่จัน แจ้งตามหนังสือ ที่ ชร 0023.15/ว1008 ลงวันที่ 13
กันยายน 2562 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน
ทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 จานวน 68,800.-บาท
ดังนั้น เทศบาลตาบลสันทรายจึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตาบล
สันทราย ในการใช้เงินสะสมเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน ทั้งสิ้น 16 คนที่ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยความพิการตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยการ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว3064 ลง
วันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการซักซ้อมแนว
ทางการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพิ่มเติม ข้อ 4. กรณีไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทันเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรรจะตกเป็นเงิน
สะสมของ อปท. และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความ
พิการ อปท. อาจขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ย
ความพิการตามที่ได้รับการจัดสรร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ประกอบกับคาสั่ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 181/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ...
นายจรัญ สันทะบุตร ตามที่ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการ เห็นว่ามีรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจานวน
3 ราย ลาดับที่ 6 , 11 และ 14 จะต้องดาเนินการอย่างไร
/ นายกเทศมนตรีฯ...

๗
นายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่า อาจต้องมอบให้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งต้องตรวจสอบว่ายังมีชีวิต
อยู่ขณะที่ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 บังคับใช้หรือไม่ อย่างไรก็
ตาม เห็นว่าควรหารือประเด็นผู้เสียชีวิตไปแล้วจะสามารถรับเงินเบี้ยความพิการที่ค้างไว้
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ได้หรือไม่ไปพร้อมหนังสือที่ขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดชัดเจน
ต่อไป
นายนัณฐกริช นวนพนัส เห็นว่า ควรมีการหารือหรือเทศบาลควรสรุปให้ได้ข้อชัดเจนก่อนว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจะ
สามารถรับเบี้ยความพิการหรือไม่ก่อนพิจารณา ควรเลื่อนการพิจารณาในญัตตินี้ไปก่อน
นายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่า เนื่องจากผู้พิการตามรายชื่อทั้ง 16 ราย เป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ
ตามที่ระเบียบฯกาหนด ดังนั้นจึงเห็นว่าสภาเทศบาลฯควรพิจารณาญัตตินี้ไปก่อน เนื่องจาก
เทศบาลตาบลสันทรายจะต้องทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวทางปฏิบัติที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด อีกทั้งจะมีการหารือและตรวจสอบในประเด็นที่ว่า
จะสามารถจ่ายให้ผู้ที่เสียชีวิตได้หรือไม่ก่อนการเบิกจ่ายอยู่แล้ว
ประธานสภาฯ
สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ...
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติ
ให้ ใช้เงินสะสม จานวน 68,800.-บาท เพื่อ ดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย
ความพิการ ที่ยังค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 16 ราย โดยการยกมือขึ้น
พ้นศีรษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
12 เสียง ไม่เห็นชอบ
- เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี

4.2 ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม จานวน 2,904 ,400.- บาท เพื่อดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ในการบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลสัน ทราย ได้เสนอ ญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสม
จานวน
2,904 ,400.- บาท เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลสันทราย ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ...
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
การบริการสาธารณะ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม และเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช้เงินสะสม จานวน 2,904,400.-บาท (สองล้านเก้าแสนสี่พันสี่ร้อย
บาทถ้วน) เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
การบริการสาธารณะ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนี้
/ 1.แผนงาน...

๘
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตาบลสันทราย จานวน 1,440,400.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตาบลสันทราย ประกอบด้วย
1.1 โครงการถมดินบดอัดแน่นพร้อมปลูกหญ้านวลน้อย
1.2 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน จานวน 2 สนาม
1.3 โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอลและตีเส้นสนามวอลเล่ย์บอล จานวน 2 สนาม
1.4 โครงการก่อสร้างสนามตระกร้อ จานวน 2 คอร์ท
1.5 โครงการก่อสร้างสนามเปตอง จานวน 2 คอร์ท (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้าที่ 180 ลาดับที่ 1
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน
221,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสานหมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.40 เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้าที่ 49 ลาดับที่ 49
3. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรั้ว และประตูปิดเปิดสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน
689,500.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วและประตูปิดเปิดสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง ตาข่ายเหล็กยาว
144 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมประตูรั้วตาข่ายเหล็ก จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้าที่ 49 ลาดับที่ 46
4. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องน้าสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน 130,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้าสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง ห้องน้า 1. ขนาดกว้าง 5.90
เมตร ยาว 2.80 เมตร สูง 1.90 เมตร ห้องน้า 2. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.10
เมตร สูง 2.30 เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้าที่ 49 ลาดับที่ 47
/ 5.แผนงาน...

๙
5. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน 2 จุด
จานวน
423,500.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานดินถมสองข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา
0.5 เมตร หรือรวมพื้นที่ในการเทคอนกรีต ทั้ง 2 จุดไม่น้อยกว่า 784 ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาลนครเชียงราย เลขที่ E003/2562)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้าที่ 48 ลาดับที่ 43
เหตุผล
1. ตามโครงการที่ 1 เพื่อให้เทศบาลตาบลสันทรายได้มีการบริการสาธารณะ ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยประชาชนและเยาวชนจะได้มีสถานที่ออกกาลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
2. ตามที่ได้มีการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,4,7 และหมู่ที่ 8 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เทศบาลตาบลสันทรายเป็น ผู้บริหารจัดการฌาปนสถาน (สุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง) ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น จึงมีความจาเป็นในการปรับปรุงสถานที่ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการฌาปนสถาน ตามโครงการข้อที่ 2,3,และ4
3. ด้วยได้รับการร้องเรียนจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงว่า ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นถนนทางเข้าบ้านของ นางสา ว
กฎกร ฟองคา มีสภาพเป็นถนนดินลูกรัง การเดินทางสัญจรไปมาลาบาก (ตามหนังสือ
ร้องเรียน ลงวันที่ 5 กันยายน 2562) ตามโครงการข้อที่ 5
ดังนั้น เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ การบริการสาธารณะ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ประกอบกับ เทศบาลตาบลสันทรายไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ และไม่
อาจรอจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไปได้ จึงมีความจาเป็นในการดาเนิน
โครงการดังกล่าวโดยใช้จ่ายเงินสะสม
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลสันทราย เพื่อพิจารณาต่อไป
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
/ (1) ให้กระทา...

๑๐
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบ
(3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลา ที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
และ“หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่
29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
สาระสาคัญของหนังสือสั่งการดังกล่าวคือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยกาหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจ
ฐานรากด้านเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ่งได้กาหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 3.ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 5.ด้านการศึกษา ดังนั้น
กระทรวงมหาดไทยจึงอนุมัติให้ อปท.สามารถนาเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
แนวทางดังกล่าวได้ โดยต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่
31 ตุลาคม 2562 สาหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แนบท้ายหนังสือ โดยสรุปคือ
โครงการที่สามารถนาเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ ด้าน
บริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการที่จัดทาขึ้น
เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล และควร
ให้ความสาคัญกับโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 5 ด้านที่กล่าวมาแล้ว สาหรับตัวอย่าง
โครงการปรากฏตามบนกระดาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการขุดลอกคูคลอง
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบส่งน้าเพื่อการเกษตร ฯ และ
อื่นๆ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น โครงการจัดตั้ง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนยากจน เป็นต้น ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
เป็นต้น ด้านการศึกษา เช่น โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และอื่นๆ
/ สาหรับ...

๑๑
สาหรับสถานะด้านการคลังของเทศบาลตาบลสันทราย ขอได้โปรดดูรายละเอียดตามแบบ
งส .1 ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียด ดังนี้
- ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เทศบาลตาบลสันทรายมีเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ หลังจาก
ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก กสท.แล้ว จานวน
39,838,505.13 บาท
- สารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรืออยู่ในระหว่างดาเนินการ
และยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 185,100.-บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จานวน 39,654,405.13 บาท
- สารองงบบุคลากร (ตามความจาเป็น) จานวน 4,572,690.-บาท
- เงินสะสมคงเหลือ จานวน 35,081,715.13 บาท
- สารองกรณีสาธารณภัย (ตามความจาเป็น) จานวน 3,000,000.-บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ จานวน 32,081,715.13 บาท
- ทั้งนี้ เทศบาลตาบลสันทรายมีทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 จานวน
15,689,999.72 บาท
จึงเรียนมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป
นายกเทศมนตรีฯ ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงไปแล้ว จะเห็นได้ว่าเทศบาลตาบลสันทรายมีจานวนเงิน
สะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ถึงจานวนกว่า 32 ล้านบาท โดยปกติการใช้จ่ายเงินสะสมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 ข้อ 89 จะต้องเป็นเรื่องที่จาเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นหลัก แต่กระทรวงมหาดไทยได้มีการยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทาง 5 ด้านตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงไป จึงถือเป็น
โอกาสที่จะได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดาเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึ่งมีความ
จาเป็นต้องดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามกีฬา บริเวณด้านหลังสานักงานเทศบาล
ตาบลสันทราย เนื่องจากตาบลสันทรายได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาประจาตาบลเป็นประจา
ทุกปี โครงการก่อสร้างรั้ว อาคารสาหรับพระสงฆ์ ปรับปรุงห้องน้า บริเวณสุสานหมู่ที่ 7
บ้านดง ซึ่งหมู่บ้าน 4 หมู่บ้านได้มอบให้เทศบาลตาบลสันทรายดูแล โครงการเหล่านี้หากจะ
นาไปบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ก็จะส่งผลกระทบกับงบการพัฒนาในแต่ละ
หมู่บ้านได้ จึงเป็นที่มาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้
นายอนุวัตร มะโนคา ขอสอบถามรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การถมดินพร้อมปลูกหญ้า ขอสอบถามว่าเป็นดินและหญ้าประเภทใด
2) ก่อสร้างสนามฟุตบอลเป็นสนามฟุตบอล 7 คน จานวน 2 สนาม จะสามารถปรับเป็น
สนามแข่ง 11 คนได้หรือไม่
3) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ไม่ทราบว่าจะสร้างบริเวณจุดใดของสุสาน
จะต้องมีการตัดต้นไม้หรือไม่ ตัวอาคารก่อด้านหลังด้วยหรือไม่ และเห็นควรติดพัดลมใน
อาคารด้วย
นายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่า บริเวณที่จะก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลฯ ได้มีการลงดินดาที่นามาจากการขุดลอกใน
หลายๆที่ แล้วได้ขอความอนุเคราะห์รถของ อบจ.เชียงราย เข้ามาดาเนินการปรับไปแล้ว
/ นายกเทศมนตรีฯ

๑๒
ครั้งหนึ่ง โดยสนามฟุตบอล 7 คน 2 สนามนั้น น่าจะปรับเป็นสนามแข่ง 11 คนได้ สาหรับ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จะใช้เป็นที่ตั้งของพระสงฆ์ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา โดยจะก่อสร้างบริเวณที่ปัจจุบันเป็นเก้าอี้ม้าหินอ่อนใกล้กับอาคารประกอบพิธี
เดิม และอาจต้องมีการตัดต้นไม้บางส่วน แต่จะตัดให้น้อยที่สุด สาหรับการก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์อื่นๆที่จาเป็นบริเวณสุสาน เช่น พัดลม จะต้องปรับแผนหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนา
เทศบาลก่อน
นายพฤหัส แก้วหล้า แจ้งเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่จะก่อสร้างสนามกีฬาทั้งหมดมีประมาณ 7 ไร่ สาหรับพื้นที่จะถมดิน
และปลูกหญ้า จะใช้ดินลูกรังบดอัดและลงทรายหนา 1 เซนติเมตร แล้วปูหญ้านวลน้อย
ประมาณ 895 ลบ.ม. ตามผังบริเวณตามแบบที่ได้แนบให้ทุกท่านแล้ว สาหรับอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณสุสาน ผนังด้านหลังอาคารจะสูง 1.20 เมตร โดยอาคารจะสูง 4.40
เมตร และขอแก้ไขข้อความในญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ข้อ 3. โครงการก่อสร้างรั้วจาก
“ตาข่ายเหล็กยาว 144 เมตร” เป็น “รั้วตาข่ายเหล็กยาว 144 เมตร” และข้อ 5. จุดที่ 2
“พร้อมงานดินถมสองข้างขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.5 เมตร” เป็น “พร้อมงาน
ดินถมสองข้างขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร”
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใด ต้องการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ...
ที่ประชุม ไม่มี
ประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่าง
อื่น จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะอนุมัติ ให้ ใช้เงินสะสม เพื่อดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ในการบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่ โดยจะให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สันทรายพิจารณาเรียงลาดับเป็นโครงการไป ดังนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตาบลสันทราย จานวน 1,440,400.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตาบลสันทราย ประกอบด้วย
1.1 โครงการถมดินบดอัดแน่นพร้อมปลูกหญ้านวลน้อย
1.2 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน จานวน 2 สนาม
1.3 โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอลและตีเส้นสนามวอลเล่ย์บอล จานวน 2 สนาม
1.4 โครงการก่อสร้างสนามตระกร้อ จานวน 2 คอร์ท
1.5 โครงการก่อสร้างสนามเปตอง จานวน 2 คอร์ท (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565) หน้าที่ 180 ลาดับที่ 1
จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่
โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
12 เสียง ไม่เห็นชอบ
- เสียง งดออกเสียง - เสียง
/ 2.แผนงาน...

๑๓

มติที่ประชุม เห็นชอบ

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน
221,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสานหมู่ที่ 7 บ้านดง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.40 เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 49
จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่
โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
12 เสียง ไม่เห็นชอบ
- เสียง งดออกเสียง - เสียง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรั้ว และประตูปิดเปิดสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง
จานวน
689,500.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วและประตูปิดเปิดสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง ตาข่ายเหล็ก
ยาว 144 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมประตูรั้วตาข่ายเหล็ก จานวน 2 จุด
จุดที่ 1
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00
เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 46
จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่
โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
12 เสียง ไม่เห็นชอบ
- เสียง งดออกเสียง - เสียง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องน้าสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน 130,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้าสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง ห้องน้า 1. ขนาดกว้าง
5.90 เมตร ยาว 2.80 เมตร สูง 1.90 เมตร ห้องน้า 2. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว
7.10 เมตร สูง 2.30 เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 47
จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่
โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
12 เสียง ไม่เห็นชอบ
- เสียง งดออกเสียง - เสียง
5. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
/ โครงการ...

๑๔

มติที่ประชุม เห็นชอบ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน 2 จุด จานวน
423,500.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านดง จานวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานดินถมสองข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร
หนา 0.5 เมตร หรือรวมพื้นที่ในการเทคอนกรีต ทั้ง 2 จุดไม่น้อยกว่า 784 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลนครเชียงราย เลขที่ E003/2562)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565) หน้าที่ 48 ลาดับที่ 43
จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่
โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
12 เสียง ไม่เห็นชอบ
- เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ ขอสรุปการ
อนุมัติใช้เงินสะสมของสภาเทศบาลตาบลสันทรายในครั้งนี้ จานวน 5 โครงการ
เป็นเงิน 2,904,400.- บาท เพื่อให้เทศบาลตาบลสันทรายได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่นายกเทศมนตรี เสนอ และขอเข้าสู่
ระเบียบวาระถัดไป
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระอื่นๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะนาแจ้ง หรือสอบถามหรือไม่ ขอ
เรียนเชิญ..
นายศิล คาหล้าทราย แจ้งว่า ตะแกรงบ่อพักบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ชารุด และเสาไฟแรงสูงบริเวณ
หน้าบ้านข้าพเจ้าได้เอนลง ได้แจ้งไปแล้วครั้งหนึ่ง ยังไม่ได้มีการดาเนินการแก้ไข เกรงว่าจะ
เกิดอันตราย ขอพิจารณาดาเนินการให้ด้วย
นายกเทศมนตรีฯ ตะแกรงบ่อพักที่ชารุดจะรีบดาเนินการให้ สาหรับเสาไฟฟ้าแรงสูงได้เคยประสานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาแม่จัน ให้ดาเนินการแก้ไขแล้ว จะเร่งรัดให้อีกครั้งหนึ่ง
นายนัณฐกริช นวนพนัส ขอให้ผู้บริหารพิจารณาดาเนินการ
1) ลงยางมะตอยบริเวณหน้าอาคารออมทรัพย์ และบริเวณบ้านนายสว่างให้ด้วย
2) หลังคาเมรุ บริเวณสุสานบ้านดง กิ่งไม้หักทับกระเบื้องเสียหาย ขอให้ซ่อมแซมด้วย
3) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชุมชนบ้านโพธนาราม กาหนดจัดทุกวันเสาร์ ขอเชิญ
ทุกท่านไปจับจ่ายใช้สอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่
4) กลุ่มแม่บ้านบ้านโพธนารามขอขอบคุณเทศบาลตาบลสันทราย ที่ให้การสนับสนุนจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์กระเช้าของกลุ่มเพื่อเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ
นายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่า กระเบื้องหลังคาเมรุเป็นกระเบื้องลอนเล็ก ซึ่งตอนนี้ในท้องตลาดไม่มีขายแล้ว
นายจรัญ สันทะบุตร แจ้งว่า 1) กระเบื้องลอนเล็กที่วัดสันทรายมีอยู่เป็นจานวนมาก หากเทศบาลฯต้องการ
ซ่อมแซมหลังคาเมรุ ให้ขอความอนุเคราะห์ไปที่เจ้าอาวาสวัดสันทรายได้
2) บริเวณหนองบัวซึ่งเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฝากให้ผู้บริหารพิจารณาตัดหญ้า
บริเวณฟุตบาทด้านหน้า และควรนากระถางดอกไม้มาประดับเพื่อความสวยงามด้วย
/ 3) ขอให้..

๑๕
3) ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดาเนินการขุดลอกลาเหมืองหนองป่านอ ตั้งแต่ตรงข้าม
โรงเรียนสันทราย (พรหมณี) ถึงสุดเขตบ้านแม่สรวย
เนื่องจากไม่ได้ดาเนินการมาเป็น
ระยะเวลาหลายปีแล้ว
และสุดท้ายขอประชาสัมพันธ์งานประเพณีกฐินสามัคคีบ้านสันทราย ในวันที่ 26 -27
ตุลาคม 2562 ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมงาน ตามวัน
เวลาดังกล่าว
นายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่า สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หนองบัวนั้นจะต้องดาเนินการพัฒนาต่อไป แต่
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านเวลา และในเรื่องแผนพัฒนาเทศบาลจึงไม่สามารถดาเนินการขอใช้
เงินสะสมได้ทันในครั้งนี้ ในโอกาสต่อไปอาจต้องมีการขออนุมัติใช้เงินสะสมในการ
ดาเนินการต่อไป สาหรับการขุดลอกหนองป่านอนั้น ขอให้มีต้นเรื่อง และปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลแล้วจะพิจารณาดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายเสถียรฯ แจ้งขอให้เพิ่มไฟกิ่งสี่แยกบ้านสันทราย บริเวณหน้าบ้านนายเหลิม ให้ครบทั้งสี่ด้านด้วย
นายกเทศมนตรีฯ จะให้ช่างไฟฟ้าไปตรวจสอบก่อน หากมีความจาเป็นก็จะดาเนินการให้
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย แจ้งขอให้พิจารณาเพิ่มไฟกิ่งบริเวณสามแยกบ้านนางสม ตันตลา ด้วย
นายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่า บริเวณดังกล่าวเป็นถนนทางหลวง น่าจะไม่มีสายดับ จะให้ช่างไฟฟ้าไปตรวจสอบ
ก่อนว่าจะสามารถดาเนินการให้ได้หรือไม่
นางวิไล ชาวไชย ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประเพณีกฐินสามัคคี วัดชัยมงคล
ในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562 นี้
ประธานสภาฯ
ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใด มีเรื่องที่จะนาแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อ
ไม่มีท่านใดมีเรื่องที่จะนาแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสันทราย สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปีพ.ศ.2562 ณ บัดนี้…
เลิกประชุม เวลา 11.18 น.
(ลงชื่อ) จีรวรรณ อุดมครบ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจีรวรรณ อุดมครบ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันทราย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
(ลงชื่อ) จรัญ สันทะบุตร
(นายจรัญ สันทะบุตร)

(ลงชื่อ) ศิล คาหล้าทราย
(นายศิล คาหล้าทราย)

(ลงชื่อ) วิไล ชาวไชย
(นางวิไล ชาวไชย)

(ลงชื่อ) อนุวัตร มะโนคา
(นายอนุวัตร มะโนคา)

(ลงชื่อ) อรพรรณ ปันปูนทราย
(นางอรพรรณ ปันปูนทราย)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)
(นายอุดม มูลใจทราย)
ประธานสภาเทศบาลตาบลสันทราย

อุดม มูลใจทราย

