
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันจันทรท์ี่  24  ธันวาคม  พ.ศ.2561   เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมดอยปุย  เทศบาลต าบลท่าสาย 

------------------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา      เวลา   09.00  น. 
 

ผู้มาประชุม                       จ านวน    11  คน 
ผู้ไม่มาประชุม                    จ านวน     -   คน 
สมาชิกฯ ลาประชุม                 จ านวน     -   คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม               จ านวน    14   คน  
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561 
 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561    

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ต าบลท่าสาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561   
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2561 เป็นต้นไป นั้น 

    ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561  
ในวันจันทร์ที ่24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบาลต าบลท่าสาย ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2561 
ลงชื่อ นายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1      1.1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
    1.1.1 ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
นายมงคล บุญรักษา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลท่าสายจะมีการเปิด 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ศูนยอ์ านวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562  
 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 7 วัน 

ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลต าบลท่าสาย (อาคารร้านค้าชุมชนเทศบาล 
ต าบลท่าสาย)  

 

1.1.2 การแสดงความยินดีกับหัวหน้าส านักปลัด 
นายมงคล บุญรักษา ขอแสดงความยินดีกับคุณทัชชกร สุวรรณจักร หัวหน้าส านักปลัด 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ที่จะย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ ที่เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
 จังหวัดเชียงราย ซึ่งในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ก็จะมีการจัดเลี้ยง 

เพ่ือแสดงความยินดีกับคุณทัชชกร สุวรรณจักร หัวหน้าส านักปลัด 
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1.1.3 การแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต 

นายมงคล บุญรักษา ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกชัยยศ หม่อมพกุล ท่านรองเจริญชัย เครือค า 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ท่านพนมกร จันทราพูน และนางเพ็ญจันทร์ ธนันวงค์ ได้ส าเร็จการศึกษา 

ในระดับปริญญาโท โดยจะมีการจัดเลี้ยงเพ่ือแสดงความยินดีในวันที่  
26 ธันวาคม 2561 

  

    1.1.4 งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 
นายมงคล บุญรักษา ด้วยเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ก าหนดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย พร้อมกับงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับหัวหน้าส านักปลัด ท่านผู้บริหารที่ได้รับ

ปริญญาโท โดยจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น.  
ณ ครัวคุณแม่ ทางไปเด่นห้า-หนองปึง ซึ่งในปีนี้จะไม่มีการแลกของขวัญปีใหม่ 
แต่จะมีการมอบของขวัญให้กับพนักงานเทศบาลต าบลท่าสาย หากสมาชิกสภา 
ทต.ท่าสาย ท่านใดจะมอบของขวัญ ให้ติดต่อคุณกนกศรี ศิริค าปา (น้องต้อย) 
กองคลัง  

 

1.1.5 การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 
นายมงคล บุญรักษา ส าหรับสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย คณะผู้บริหาร หรือพนักงานเทศบาลฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องท าหนังสือขออนุญาต 

ไปยังนายอ าเภอเมืองเชียงราย ซึ่งทางอ าเภอเมืองเชียงรายจะต้องท าเรื่อง 
ไปขอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อไป ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาโดยประมาณ  
15 – 30 วัน 

 

1.1.6 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ.2562  
นายมงคล บุญรักษา  ในช่วงวันที่ 16- 18 มกราคม 2561 ทางท่านนายก ทต.ท่าสาย  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ท่านปลัด ทต.ท่าสาย และประธานสภา ทต.ท่าสาย จะได้เข้าร่วมการประชุม 

สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
 

1.2 เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 การแถลงผลงานในรอบปีท่ีผ่านมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา 
นายก ทต.ท่าสาย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ของนายชัยยศ หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย ต่อสภาท้องถิ่น 
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
กระผมนายชัยยศ หม่อมพกุล โดยได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลท่าสาย                
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2556  
เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 นั้น   
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  บัดนี้ กระผมขอรายงาน/แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ประจ าปีงบประมาณ  
นายก ทต.ท่าสาย  พ.ศ.2561 ต่อสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย 
“เน้นคุณธรรม  น าการศึกษา   พัฒนาคุณภาพชีวิต    
เพ่ิมผลผลิต    เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเมืองและการบริหาร มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1.1 พัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรฐาน 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและ
การเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
1.3 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชน  
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือสนับสนุน
การท างานของคณะกรรมการชุมชน  

    1.5 สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  
    และตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต  
    มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วม
ท ากิจกรรมของชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 
2.2 ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง  
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

    2.3 สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ 
     ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน                

2.4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ สู่มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เน้นการบริหารจัดการทาง
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสาย และสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่ต าบลท่าสาย 
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีของ
คนไทยและภูมิใจในความเป็นไทยการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่าง ๆ   
3.3 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกเทศบาล  
เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคี 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
นายก ทต.ท่าสาย 4.1 ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาต าบลท่าสายตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม 
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง สนับสนนุให้มีการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองและชุมชน   
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP 
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 5.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและถนนสายรองให้มีสภาพดีมี

มาตรฐานมีความปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 
5.2 พัฒนาระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
5.3 พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้าน 
ตลอดจนที่สาธารณะอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
5.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อให้มีสถานที่
ปฏิบัติงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกต่อประชาชน 
ที่มารับบริการ 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 6.1 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการ

สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น 
เน้นการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
7.1 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
7.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงานใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีเพ่ือลด ปัญหาสภาวะโลกร้อน 
7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้มี
ความร่มรื่นเหมาะแก่การออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  รายงานสถานะทางการเงิน–การคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
นายก ทต.ท่าสาย  วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประมาณการ 

(บาท) 
รายรับจริง 

(บาท) 
รายรับ : ภาษีอากร  4,550,000.00 5,175,856.45 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ 
ใบอนุญาต      

800,700.00 970,794.00 

รายได้จากทรัพยส์ิน 315,000.00 339,524.43 
รายได้เบ็ดเตล็ด        200,000.00 53,328.00 
ภาษีจัดสรร    25,625,300.00 28,439,696.25 
เงินอุดหนุนทั่วไป      21,409,000.00 20,487,644.53 

รวมรายรับทั้งสิ้น (บาท) 5522,,900900,,000.00000.00 5555,,466466,,843.66843.66 

  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประมาณการ 

(บาท) 
รายจ่ายจริง 

(บาท) 
รายจ่าย : งบกลาง   14,945,460.00  13,852,910.45  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00     2,727,360.00  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   14,328,330.00   13,559,203.83  
ค่าตอบแทน          841,900.00     1,762,912.50  
ค่าใช้สอย       7,783,470.00     6,412,519.76  
ค่าวัสด ุ       2,583,920.00      1,991,184.04  
ค่าสาธารณูปโภค           700,000.00       710,327.84  
เงินอุดหนุน     3,533,000.00  3,433,268.13 
ค่าครุภณัฑ ์       1,654,900.00   1,906,065.00  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง    3,650,700.00   3,041,700.00  
รายจ่ายอื่น ๆ  30,000.00         11,000.00  

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (บาท)  52,900,000.00 49,408,451.55 
 
 

    1. ภาพกิจกรรม/ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ.2561 
    (ตามเอกสารรูปเล่มที่แนบหนังสือเชิญประชุม) 
     2. ภาพกิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ทต.ท่าสาย 

(ตามเอกสารรูปเล่มที่แนบหนังสือเชิญประชุม) 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  ทั้งนี้ หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ 
นายก ทต.ท่าสาย  จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาล 

ต าบลท่าสาย สามารถติดต่อสอบความข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลท่าสาย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าสายทราบ 
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
ให้ไว้ ณ วันที่...........เดือน....ธนัวาคม....พ.ศ. 2561 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
(ตามเอกสารรูปเล่มที่แนบหนังสือเชิญประชุม) 

 
1.2.2 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย  เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
นายก ทต.ท่าสาย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
หมวดที่ 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหารงานของผู้บริหารแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ นั้น 
 

เทศบาลต าบลท่าสาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบดังกล่าวเสร็จสิ้น
แล้ว โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลท่าสายแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561       
ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน เพ่ือน าไปก าหนดกระบวนการใช้ทรัพยากร 
ขององค์กร โดยก าหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายต่อไป 
 
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม  พุทธศักราช 2561 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
(ตามเอกสารที่แนบหนังสือเชิญประชุม) 
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1.2.3 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย พ.ศ.2561  
(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย  
ประจ าปี พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผล 
นายก ทต.ท่าสาย   แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 

ภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  

ข้อ 14 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ 
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน 
ตุลาคมของทุกปี 

 

เทศบาลต าบลท่าสาย จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 
ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 
 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ   ณ   วันที่  29   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
(ตามเอกสารที่แนบหนังสือเชิญประชุม) 

 
1.2.4 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 5 ของเทศบาลต าบลท่าสาย 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกร 
นายก ทต.ท่าสาย  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 18 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป และตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
ได้ก าหนดห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 1.1 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 นั้น 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
นายก ทต.ท่าสาย  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการและใน 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นนี้สามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
    สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     

(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เทศบาลต าบลท่าสาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว 
โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ต าบลท่าสายแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และได้รับการพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ต าบลท่าสายแล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561  ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

 

ประกาศ   ณ   วันที่   12   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.2561 
 

ลงชื่อ  นายชัยยศ หม่อมพกุล  นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
 

1.2.5 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 3 ของเทศบาลต าบลท่าสาย 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกร 
นายก ทต.ท่าสาย  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 18 

แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป และตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
ได้ก าหนดห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 1.1 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 นั้น 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการและใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นนี้สามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้ และการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  เทศบาลต าบลท่าสาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
นายก ทต.ท่าสาย  เปลี่ยนแปลงฉบับที ่3 เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการตามระเบียบดังกล่าว 

เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลท่าสายแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 ให้ประชาชน 
ทราบโดยทั่วกัน  

 

ประกาศ   ณ   วันที่   7   เดอืน   ธันวาคม   พ.ศ. 2561 
 

ลงชื่อ นายชัยยศ   หม่อมพกุล  นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2561 
 

นายมงคล บุญรักษา ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561   

เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2561   
มีสมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค าเพ่ิมเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม่ 
(ตามเอกสารรายงานการประชุมฯ ที่แนบหนังสือเชิญประชุม) 

 

ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 

นายมงคล บุญรักษา ให้สมาชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561   

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561   
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องด่วน (ถ้ามี) 
 

นายถวิล  ทิศเชย - ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด บริเวณข้างวัดสถาน และบริเวณถนนเชื่อมระหว่าง 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 13 มีพ้ืนที่รกร้าง เห็นควรให้ทางเทศบาลต าบลท่าสายได้

ประสานเจ้าของพ้ืนที่เข้าแผ้วถางพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยได้ 
- พบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณถนนหลังหนองบัว และบริเวณรีสอร์ทเก่า 
เห็นควรทางเทศบาลต าบลท่าสายเข้าไปตรวจสอบด้วย 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล - มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าไปตรวจสอบ หรือให้ท าหนังสือ 
นายก ทต.ท่าสาย เป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของแต่ละพ้ืนที่ เข้ามาแผ้วถางให้เรียบร้อย หาก

ไม่ทราบเป็นพ้ืนที่ของบุคคลใด ให้ประสานไปยังฝ่ายปกครองท้องที่ ซึ่งในช่วง
เดือน กุมภาพันธ์ –เมษายน จะเป็นช่วงที่อันตรายมาก และเสี่ยงต่อการเกิด
เพลิงไหม้ หรืออัคคีภัยในพ้ืนที่ ตามท่ีท่านถวิล ทิศเชย ได้กล่าวมานั้น ยังมี
พ้ืนที่รกร้างบริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยบง อีกหลายจุด ให้งานป้องกันฯ ได้
ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ด้วย หรือให้ประสานผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน
เพ่ือป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 - การลักลอบทิ้งขยะในพ้ืนที่ ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าไป
ตรวจสอบด้วย ในพื้นที่ของหมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง และ 
รีสอร์ทเก่าในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 13 

 

นายสงัด  อายุยืน - เรื่องพ้ืนที่ที่รกร้าง ที่ไม่มีการแผ้วถาง ตามที่ท่านถวิล ทิศเชย ได้น าเรียนมานั้น  
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย ทางงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ท าหนังสือแจ้ง

เจ้าของพ้ืนที่ไปแล้วประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หากเจ้าของพ้ืนที่ยัง
ไม่ด าเนินการแผ้วถาง ขอมอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด าเนินการ
ท าเป็นหนังสือประสานเจ้าของพ้ืนที่อีกครั้ง เพื่อป้องกันอัคคีภัยและ 
สัตว์มีพิษต่าง ๆ ต่อไป 
- เรื่องขยะเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมาก ๆ การลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น 
บริเวณหลังหนองบัว บริเวณรีสอร์ทเก่า ฯลฯ มอบส านักปลัด งานสุขาภิบาล 
เข้าไปด าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง 

 

นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว ขอสอบถามเรื่องการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดน้ าในการอุปโภค 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 บริโภคของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ซอย 5 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล การแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย  
นายก ทต.ท่าสาย ซอย 5 ซึ่งทุก ๆ วันนี้ ทางเทศบาลต าบลท่าสายได้น ารถบรรทุกน้ าในการน าน้ า 

ไปบริการประชาชนเพื่อใช้ทุก ๆ วัน ซึ่งเป็นน้ าสะอาด และในส่วนของการประสาน
เพ่ือจะขอเจาะบ่อบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลนนั้น ทางเทศบาลฯ  
ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือขอความอนุเคราะห์
เป่าบ่อเดิมที่มีอยู่แล้วนั้น และยังได้ประสานไปยังอ าเภอเมืองเชียงราย และ
ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อีกท้ังได้น าหนังสือจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย เพ่ือประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ า ภาค 1 (ล าปาง)  
ในการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก โดยได้ท าเอกสารไปทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ  
หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม และหมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ 

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี การจอดรถรับ-ส่งเด็ก บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสาย  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เวลาเราขับรถเข้ามาต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะถนนค่อนข้างแคบและ 

มีผู้ปกครองได้มีการขับรถจักรยานยนต์ย้อนศร ควรมีการประชุมหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบด้วย 
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นายธเนศธรรม ไคร้ศรี เรื่องการเผ่าขยะในบริเวณเทศบาลต าบลท่าสาย ซึ่งส่งผลกระทบ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ด้านสุขภาพต่อเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสาย และพนักงาน

เทศบาลฯ อีกท้ังยังอยู่ใกล้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายอีกด้วย 
 เห็นควรหาพื้นที่ในการเผ่าขยะแห่งใหม่ในพ้ืนที่ต าบลท่าสาย หากหมู่บ้านใด

สามารถให้พ้ืนที่ในการทิ้งขยะและเผ่าขยะได้ ให้มีการสมทบงบประมาณ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับหมู่บ้านนั้นเพ่ิมข้ึน 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล เรื่องการเผ่าขยะในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ในบริเวณเทศบาลต าบลท่าสาย 
นายก ทต.ท่าสาย ซึ่งทางหมู่บ้านก็ไม่ได้รับงบประมาณใด ๆ เพิ่มจากเทศบาลต าบลท่าสาย  

โดยได้รับงบประมาณเท่ากับหมู่บ้านอ่ืน ๆ และเรื่องของการหาพื้นที่ท้ิงหรือ
เผ่าขยะในอนาคตที่จะย้ายไปสถานที่ใหม่ ซึ่งมีพ้ืนที่หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 
บริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง  
มีประมาณ 45 ไร่ และหมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ก็เป็นป่าชุมชน   

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี เห็นควรประสานหมู่บ้านที่เราจะย้ายสถานที่ในการทิ้งและเผ่าขยะ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ไปประสานโดยตรงเลย หากจะเอาหมู่บ้านใด ถ้าจะสอบถามเป็นรายหมู่บ้าน 
 กระผมเกรงว่าจะไม่มีหมู่บ้านได้ต้องการน าขยะไปทิ้งในพ้ืนที่ของตน 
 ควรเจาะจงเป็นหมู่บ้านใดโดยตรงเลย แล้วยื่นขอเสนอด้านงบประมาณ 

ในการไปพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเลยครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ด้วยกองช่าง กองคลัง และส านักปลัด เสนอญัตติขออนุมัติ  
นายก ทต.ท่าสาย  โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กรณีท่ีงบประมาณรายจายประกาศใชบังคับแลว หรือไมไดตั้งงบประมาณ
รายจายเพื่อการลงทุนของปนั้น เพ่ือด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ต่อเทศบาลฯและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลท่าสาย 

    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  
    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.1.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
นายก ทต.ท่าสาย  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  

ราคา 4,300 บาท  จ านวน 3 เครื่อง   จ านวนเงิน 12,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน   
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

  จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  
4.5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 4  
ล าดับที่ 9 หน้าที่ แบบ ผ.08/2   
ขอโอนครั้งนี้ 12,900 บาท 

 

4.1.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ล าโพงฮอร์น  จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท 
จ านวนเงิน 9,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน    1. ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 
   2. ก าลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ล าดับที่ 4 หน้าที่ แบบ ผ.08/1    
ขอโอนครั้งนี้ 9,000 บาท 

 

4.1.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   มิกเซอร์ ขนาด 6 ช่องสัญญาณ จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน 3,800 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน    1. มีช่องต่อสัญญาณเข้า จ านวน 6 ช่องสัญญาณ  
   2. มีไมโครเทค USB 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ล าดับที่ 5 หน้าที่ แบบ ผ.08/1   
ขอโอนครั้งนี้ 3,800 บาท 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.1.4 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
นายก ทต.ท่าสาย  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   เพาเวอร์แอมป์  ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 w 

จ านวน 1 เครื่อง   จ านวนเงิน 17,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน    1. ก าลังวัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 w 
   2. ช่องเสียบ USB 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ล าดับที่ 6 หน้าที่ แบบ ผ.08/1   
ขอโอนครั้งนี้ 17,000 บาท 

 

4.1.5 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   เครื่องเล่น DVD จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวน 1 เครื่อง   จ านวนเงิน 1,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน    1. เล่นแผ่น DVD, VCD 
   2. มีช่องต่อ USB 
   3. มีเมนูภาษาไทย 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ล าดับที่ 7 หน้าที่ แบบ ผ.08/1   
ขอโอนครั้งนี้ 1,500 บาท 

 

4.1.6 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  
จ านวน 12 เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 4  
ล าดับที่ 14 หน้าที่ แบบ ผ.08/2  
ขอโอนครั้งนี้ 30,000 บาท 

 

4.1.7 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 
หน่วย มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz   
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือดีกว่า ดังนี้   
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นายชัยยศ หม่อมพกุล    1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า  
นายก ทต.ท่าสาย  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2  
ล าดับที ่2 หน้าที่ แบบ ผ.08/1  
ขอโอนครั้งนี้ 22,000 บาท 

 

4.1.8 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง    สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว   
ราคา 10,000 บาท จ านวน 2 เส้น  เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน     
1. สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลือง 
ชนิดสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
2. ขนาดความยาวของสายส่งน้ าดับเพลิง ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
3. สายส่งน้ าดับเพลิง ผลิตจากใยสังเคราะห์โพลีแอสเตอร์ 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ล าดับที่ 13 หน้าที่ แบบ ผ.08/2   
ขอโอนครั้งนี้ 20,000 บาท 
 

โอนลด   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เงินสมาชิกสภา ทต.ท่าสายฯ) (งานบริหารทั่วไป)  
ขอโอนครั้งนี้ 116,200  บาท  (โอนลดไปยังรายการที่ 4.1.1-4.1.8) 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.1.9 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
นายก ทต.ท่าสาย  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง    เครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา จ านวน 1 เครื่อง   

เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน    
1. ไฟสัญลักษณ์แสดงค่าความดันโลหิต 
2. แถบบอกระดับความดันโลหิต หรือบอกค่าระดับความดันโลหิต 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ล าดับที่ 14 หน้าที่ แบบ ผ.08/2   
ขอโอนครั้งนี้ 5,000 บาท 

 

4.1.10 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครภุัณฑ์    
ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอ้ีผู้บริหาร  ราคา 4,800 บาท จ านวน 2 ตัว 
จ านวนเงิน 9,600 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน    1. มีพนักพิงสูงรองรับแผ่นหลัง ล าคอและศีรษะ 
   2. มีที่วางแขน 
   3. ล้อ 5 แฉก ล้อท าด้วยพลาสติก 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ล าดับที่ 2 หน้าที่ แบบ ผ.08/1   
ขอโอนครั้งนี้ 9,600 บาท 

 

4.1.11 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครภุัณฑ์    
ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างานผู้บริหาร  จ านวน 1 ชุด 
จ านวนเงิน 19,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน    1. ความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 
   2. ความสูงไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร 
   3. ความลึกไมน่้อยกว่า 65 เซนติเมตร  

    ไม่รวมอุปกรณ์เสริมข้าง 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ล าดับที่ 19 หน้าที่ แบบ ผ.08/3   
ขอโอนครั้งนี้ 19,000 บาท 

 
 

โอนลด   ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
1) ค่าจ้างเหมาบริการ 
(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
ขอโอนครั้งนี้ 33,600  บาท   
(โอนลดไปยังรายการที่ 4.1.9-4.1.11) 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.1.12 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
นายก ทต.ท่าสาย  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *  

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง  
รวมเป็นเงิน 44,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  
6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz   
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้   
           1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ล าดับที่ 15 หน้าที่ แบบ ผ.08/2  
ขอโอนครั้งนี้ 44,000 บาท 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.1.13 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครภุัณฑ์    
นายก ทต.ท่าสาย  ครุภัณฑ์ส านักงาน    ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 หลัง 

จ านวนเงิน 5,500 บาท    
คุณลักษณะพื้นฐาน  
 -แบบ 2 บาน    1)  มีมือจับชนิดบิด             

2)  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น             
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

 -ด าเนินการจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 4  
ล าดับที่ 20 หน้าที่ แบบ ผ.08/3  
ขอโอนครั้งนี้ 5,500 บาท 
 

โอนลด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
งบบุคลากร   เงินเดือนพนักงาน 
ขอโอนครั้งนี้ 49,500  บาท   
(โอนลดไปยังรายการที่ 4.1.12-4.1.13) 

 
 

4.1.14 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว   
ปริมาณงาน : ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว จ านวน 3 จุด 
1. ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 55.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 82.50 ตร.ม. 
2. ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. 
3. ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  ยาว 33.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 26.40 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราวจ านวน 1 ป้าย 
สถานที่ด าเนินการ : ซอยเกษตร 
จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588778 2196018  
จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588646 2195849 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ล าดับที่ 3 หน้าที่ แบบ ผ.01/2  
ขอโอนครั้งนี้ 116,000  บาท   

 

โอนลด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
13) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว   
ขอโอนครั้งนี้ 116,000  บาท   
ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 
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นายสงัด อายุยืน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
         สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
         ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ข้อ 33  ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบ 
ร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ 
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน 
คลังเป็นผู้ช่วยเหลือ  และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 

     (1)  ควบคมุการรับ  การเบิกจ่ายเงิน 
(2)  ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้ 
(3)  ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน  การขอเบิกเงิน  และการก่อหนี้ผูกพัน 

              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การโอนงบประมาณ มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
 

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ขอ 27  

     
นายมงคล บุญรักษา  4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 14 รายการ 

4.1.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท  จ านวน 3 เครื่อง  
จ านวนเงิน 12,900 บาท  

             4.1.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ   ล าโพงฮอร์น  จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท 
จ านวนเงิน 9,000 บาท  

             4.1.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ   มิกเซอร์ ขนาด 6 ช่องสัญญาณ จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน 3,800 บาท  

              4.1.4 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ   เพาเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 w 
จ านวน 1 เครื่อง   จ านวนเงิน 17,000 บาท  
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นายมงคล บุญรักษา  4.1.5 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ประธานสภา ทต.ท่าสาย    ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ   เครื่องเล่น DVD จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวนเงิน 1,500 บาท  
      4.1.6 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
จ านวน 12 เครื่อง   จ านวนเงิน 30,000 บาท  

             4.1.7 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน 22,000 บาท   

             4.1.8 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลิง    สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
ราคา 10,000 บาท จ านวน 2 เส้น  เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท 

             4.1.9 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลิง    เครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา 
จ านวน 1 เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท 

      4.1.10 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑส์ านักงาน  เก้าอ้ีผู้บริหาร  ราคา 4,800 บาท จ านวน 2 ตัว 
จ านวนเงิน 9,600 บาท  

      4.1.11 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างานผู้บริหาร  จ านวน 1 ชุด 
จ านวนเงิน 19,000 บาท  

             4.1.12 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
จ านวนเงิน 44,000 บาท   

          4.1.13 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑส์ านักงาน    ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 หลัง 
จ านวนเงิน 5,500 บาท   

      4.1.14 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

          โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว   
ขอโอนครั้งนี้ 116,000  บาท   

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรายการที่ 4.1.1-4.1.14 

เห็นชอบ    10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
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4.2 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ 

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล ด้วยกองช่าง  เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
นายก ทต.ท่าสาย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  
ข้อ 29 

 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  4.2.1 ค าชี้แจงเดิม   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
นายก ทต.ท่าสาย  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 

จ านวน 350,000 บาท 
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 152.00 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 623.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
ป้ายชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย 
สถานที่ด าเนินการ : ซอยท้ายบ้าน  
         จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588605ตะวันออก 2194329เหนือ 
         จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588463ตะวันออก 2194310เหนือ 
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานไฟฟ้าถนน(00242) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ล าดับที่ 30 หน้า แบบ ผ.01/33 

 
  ค าชี้แจงใหม่ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 

จ านวน 350,000 บาท 
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.00 เมตรหนา 0.15 เมตร  
และมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 617.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย 
สถานที่ด าเนินการ : ซอยท้ายบ้าน  

จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด 47Q588605 2194329 
จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด 47Q588463 2194310 

*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานไฟฟ้าถนน(00242) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.01/2 
(ตามแบบแปลนที่ได้แนบมาพร้อมนี้) 
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นายสงัด อายุยืน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ3) ข้อ 29 
    ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) ขอ 29 จ านวน 1 โครงการ คือ 

     4.2.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง  
จ านวนเงิน 350,000 บาท 

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  ตามรายการที่ 4..2.1 

เห็นชอบ    10 เสียง        ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.3 การขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามท่ีเทศบาลฯ เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม  ครั้งที่ 1 
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพราะมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
    ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงต้องขออนุมัติ 

ใช้จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบแปลน 
ดังต่อไปนี้ 
     4.3.1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 
             จ านวนเงิน 350,000 บาท 
     4.3.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ   
             จ านวนเงิน 60,000 บาท 
     4.3.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร   
             จ านวนเงิน 80,000 บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
    (รายละเอียดตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
นายก ทต.ท่าสาย  เทศบาลต าบลท่าสาย รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ 

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  
   1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน  
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561     เป็นเงิน  31,306,038.79 บาท 
หัก บัญชีลูกหนี้   เป็นเงิน 2,876,506.21 บาท 
ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ เป็นเงิน 28,429,532.58 บาท 

       2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 
 ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
 เป็นเงิน  52,249,293.32 บาท 
            หัก บัญชีรายจ่ายคา้งจ่าย บัญชีรายจ่ายรอจ่าย บัญชีเงินรับฝาก และ 

                   บัญชีทุนส ารองเงินสะสม   เป็นเงิน 23,819,760.74 บาท 
                         ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ เป็นเงิน 28,429,532.58 บาท 

                                          กันเงิน ส ารองจ่ายประจ า, กรณีฉุกเฉินและสิทธิประโยชน์ผู้บริหาร 
                                          พนักงาน ลูกจ้าง  จ านวน 9,000,000.00 บาทและโครงการที่ได้รับการ 
    อนุมัติจากสภาแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ เป็นเงิน 1,411,000.00 บาท  
        คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหาร ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  

เป็นเงิน 18,018,532.58 บาท ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 จ านวน 17,229,385.42 บาท  
(ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้) 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 โครงการ  
นายก ทต.ท่าสาย 4.3.1. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 

จ านวน 350,000 บาท 
  ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ า คสล. ศก. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก  

จ านวน 26 บ่อ ระยะทางยาวรวม 250 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย 

  สถานที่ด าเนินการ : ซอย 8 เชื่อม ซอย 3  
จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด 47Q591062 2194426 
จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด 47Q591186 2194640 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ล าดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.01/7 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.3.2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ   
นายก ทต.ท่าสาย  จ านวน 60,000 บาท 

  ปริมาณงาน :  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จ านวน 1 จุด 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 41.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 102.50 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย 
สถานที่ด าเนินการ : ซอย 6 
จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด 47Q588206 2197613 
จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด 47Q588195 2197579 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.01/1 
 

4.3.3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร   
จ านวน 80,000 บาท 

  ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จ านวน 1 จุด 
  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  3.50 เมตร  ยาว 40.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย 
สถานที่ด าเนินการ : ซอยใหม่อารีย์ (กสิกรรมอินทรีย์) 
จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด 47Q588687 2197543 
จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด 47Q588695 2197413 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ล าดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.01/1 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
(รายละเอียดตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 

 
นายสงัด อายุยืน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
ปลัด ทต.ท่าสาย   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

                      (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ 
ทีเ่ป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ 
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ขอสอบถามทางท่านผู้อ านวยการกองคลัง ท่านสมชาย สุขแก้ว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  เรื่องการสรรหาผู้รับจ้าง ในโครงการที่ขอพิจารณาในครั้งนี้ จ านวน 3 โครงการ  
    งบประมาณ 490,000 บาท สามารถประกาศหาผู้รับจ้างเพียงรายเดียว  

พร้อมกันทั้ง 3 โครงการ จะได้หรือไม่ และขอสอบถามเรื่องหลักเกณฑ์ 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ 
คณะกรรมการอ่ืน ๆ 

 

นายสมชาย สุขแก้ว เรื่องการสรรหาผู้รับจ้างทั้ง 3 โครงการ สามารถด าเนินการพร้อมกันได้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  หากไม่เกิน 500,000 บาท เป็นลักษณะการตกลงจ้าง หากเกิน 500,000 บาท 
    ก็จะเป็นการประกาศสอบราคา หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามระเบียบงานพัสดุ (ใหม่) 
    และในกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ 
    ตรวจการจ้าง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
    กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ โดยจะมี 
การก าหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ หรือวิธีการค านวณค่าตอบแทนแต่ละประเภทงาน 
ประธานคณะกรรมการ กี่บาท  คณะกรรมการ กี่บาท โดยการเบิกจ่ายต่าง ๆ 
โดยถือปฏิบัติตามข้อที่ 6 คือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเพื่อเป็นการควบคุม
การเบิกจ่ายและการบริหารงบประมาณได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

นายสงัด อายุยืน ตามท่ีท่านธเนศธรรม ไคร้ศรี สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 1 ได้สอบถามมานั้น  
ปลัด ทต.ท่าสาย   การจัดซื้อจัดจ้างและค่าตอบแทนเป็นไปตามท่ีทางท่านผู้อ านวยการกองคลัง 

ได้กล่าวนั้น การจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นการใช้หนังสือสั่งการ พร้อมกับระเบียบงาน
พัสดุตัวใหม่ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ใช้วิธีการเจาะจงคนใดคนหนึ่งสามารถ
กระท าได้ไม่ผิดระเบียบ และหากเกินราคา 500,000 บาท ในวิธีการประกาศ  
โดยใช้วิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซึ่งการ
ด าเนินการทุกอย่างจะต้องดูความเหมาะสมของงาน/โครงการต่าง ๆ ด้วย  
ก็ดูว่าหรือจะได้มาซึ่งงานต่าง ๆ เช่น วิธีเจาะจง ก็จะมีข้ันตอนที่กระชับขึ้น 
สามารถด าเนินการได้ก็แล้วแต่หน่วยงานที่ประชุมหรือเลือกวิธีใช้วิธีอ่ืน ๆ  
ก็สามารถกระท าได้ เพราะปัจจุบันต้องปฏิบัติตามระเบียบงานพัสดุตัวใหม่  
โดยถือปฏิบัติมาทุกวัน ๆ นี้ 

 
นายมงคล บุญรักษา  มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 

           4.3.1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 
                  จ านวนเงิน 350,000 บาท 
      4.3.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ   

       จ านวนเงิน 60,000 บาท 
     4.3.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร   

       จ านวนเงิน 80,000 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 
 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามรายการที่ 4.3.1-4.3.3 
เห็นชอบ    10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ 
เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น 
ผู้ดูแลพัสดุนั้น 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  เนื่องจากได้รับเรื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด  
นายก ทต.ท่าสาย  เสนอบันทึกข้อความ ที่ ชร 57601/0996 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
    เรื่อง ขออนุมัติรับโอนครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ที่ได้รับบริจาค จ านวน 1 รายการ  
    เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ CANON G1010   
    จ านวน 1 เครื่อง จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด เควีซีคอมพิวเตอร์  

เพ่ือมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลท่าสาย  
ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ข้อที่ 1 ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศ 
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ 
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครฐั มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสด ุในกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ  
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้”  
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นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ 
นายก ทต.ท่าสาย  ส าหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการ 
    ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น 

กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ 
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
สภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้ 
รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” 
ต่อไป 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับ 

พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็น 
กรรมสิทธิ์แก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ 
นั้น  รวมทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้   
เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ CANON G1010   

    จ านวน 1 เครื่อง จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด เควีซีคอมพิวเตอร์  
เพ่ือมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลท่าสาย  

 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.  

หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ 

  เห็นชอบ    10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
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4.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน าจ่ายเบี้ย 
ความพิการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 เพื่อด าเนินการเสนอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  

     เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 178,400 บาท 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  - งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด ได้เบิก – จ่ายเงินเบี้ยความพิการ 
นายก ทต.ท่าสาย ประจ าเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559 ไปแล้ว แต่ยังมิได้จ่ายเงินเบี้ยความพิการ 

(ตกเบิก) ของเดือน ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559 ตามแนวทางการจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย 
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  
-  เทศบาลต าบลท่าสายได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเรื่องเดิม 1.8 ซึ่งมี
การจัดสรรงบประมาณให้เทศบาลต าบลท่าสาย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 
จึงไม่สามารถเบิก – จ่ายเงินเบี้ยความพิการได้ทันก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ 
และตกไปเป็นเงินสะสม 

 

- เห็นสมควรเสนอให้สภาเทศบาลต าบลท่าสายพิจารณาให้จ่ายเงินสะสม 
เพ่ือจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (ตกเบิก) จ านวนเงิน 178,400.-บาท (หนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- ขออนุมัตทิ าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพ่ือใช้จ่ายเงิน
สะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการ กรณีไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถ
ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทันเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับการจัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย
ความพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับจัดสรร ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 89 ประกอบค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2548 ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อกฎหมาย-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บ-รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย การใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือน าจ่ายเบี้ยความพิการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือด าเนินการเสนอท าความตกลงกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  

     เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 178,400 บาท 
 
 
 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

4.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน าจ่ายเบี้ยความ
พิการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เพื่อด าเนินการเสนอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  

     เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 178,400 บาท 
 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน าจ่ายเบี้ยความพิการ ตามที่ได้รับจัดสรร 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อด าเนินการเสนอ 

ท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  
     เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 178,400 บาท 

  เห็นชอบ    10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินจ่ายเหลื่อมปี)  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  

     4.6.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเทศบาลต าบลท่าสาย  
จ านวนเงิน 740,000 บาท 

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล ด้วยกองช่าง เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
นายก ทต.ท่าสาย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินจ่ายเหลื่อมปี) 
    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ3)  
ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา 
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
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นายชัยยศ  หม่อมพกุล  จึงเสนอเพ่ือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

4.6.1 ค าชี้แจงเดิม  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเทศบาลต าบลท่าสาย   
จ านวน 740,000 บาท 
ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 4 จุด 
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 69.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 556.00 ตร.ม. 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 259.00 ตร.ม. 
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 228.00 ตร.ม. 
จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย 
สถานที่ด าเนินการ : เทศบาลต าบลท่าสาย  
จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด 47Q589837ตะวันออก  2195270เหนือ  
จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด 47Q589880ตะวันออก  2195244เหนือ 
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน
(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
ล าดับที่ 50 หน้า แบบ ผ.01/38 

 
ค าชี้แจงใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเทศบาลต าบลท่าสาย   
จ านวน 740,000 บาท 
ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 4 จุด 
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม. 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตร.ม. 
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม. 
จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม. 
และหูข้างถนน 2 จุด มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
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นายชัยยศ  หม่อมพกุล  สถานที่ด าเนินการ : เทศบาลต าบลท่าสาย  
นายก ทต.ท่าสาย  จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด 47Q589837ตะวันออก  2195270เหนือ  

จดุสิ้นสุดโครงการที่พิกัด 47Q589880ตะวันออก  2195244เหนือ 
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ล าดับที่ 50 หน้า แบบ ผ.01/38 

 
นายสงัด อายุยืน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ3) ข้อ 29 
    ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 1 รายการ กรณีการกันเงินจ่ายเหลื่อมปี 
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินจ่ายเหลื่อมปี) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ขอ 29  
จ านวน 1 โครงการ คือ 
4.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินจ่ายเหลื่อมปี)  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  

      4.6.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเทศบาลต าบลท่าสาย  
จ านวนเงิน 740,000 บาท 

 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินจ่ายเหลื่อมปี) 
จ านวน 1 โครงการ 

  เห็นชอบ    10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
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ข้อ 4.7 พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นมอบหมาย เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 ท่าน 

 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
นายก ทต.ท่าสาย เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ

บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 
2561 ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยประกาศฉบับ
นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เว้นแต่ ข้อ 8 ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ว่าด้วยเรื่องให้ยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังนี้ 
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 
3. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 
ข้อ 12 ของประกาศฉบับนี้ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวน 2 คน            เป็นกรรมการ 

     (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครอง   
เป็นกรรมการส่วนท้องถิ่นมอบหมาย                  จ านวน 2 คน 

 

นายมงคล บุญรักษา  ขอให้สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เสนอคณะกรรมการ จ านวน 2 ท่าน 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  เสนอ คนที่ 1 
 

นายน า  สมบัติ เสนอ  นายถวิล  ทิศเชย     สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 1 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เป็นคณะกรรมการ คนที่ 1 
 

นายมงคล บุญรักษา  ขอให้สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เสนอคณะกรรมการ จ านวน 2 ท่าน 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  เสนอ คนที่ 2 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี เสนอ  นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์   สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เป็นคณะกรรมการ คนที่ 2 
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นมอบหมาย  
    เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 ท่าน 
    (กรณีครบวาระ) 
 

มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นมอบหมาย  
    เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 ท่าน 
    (กรณีครบวาระ) 

1. นายถวิล  ทิศเชย      สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 1 
2. นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์    สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2 

 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น 
    มอบหมาย เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 ท่าน 
    (กรณีครบวาระ) 
  เห็นชอบ    10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
  

ประธานสภา ทต.ท่าสาย สั่งพักการประชุมเวลา 12.05 น. ( พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
 

เริ่มประชุมใหม่  เวลา 13.00 น. 
 

นายมงคล บุญรักษา เข้าสู่วาระในการพิจารณาต่อ ข้อระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย และคณะผู้บริหาร  

ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม เสนอที่ประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล หารือการแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง ก าหนด 
นายก ทต.ท่าสาย บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ 

บางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนของเทศบาลต าบลท่าสาย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2558 โดยขอมอบให้ทาง 

 ผู้อ านวยการกองช่าง นายชัยทัต เรือนแก้ว ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
 เทศบาลต าบลท่าสายต่อไป 
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นายชัยทัต เรือนแก้ว เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง   
ผู้อ านวยการกองช่าง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนของ

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2558  
 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 12 เล่ม 132 ตอนพิเศษ 174ง  

ราชกิจจานุเบกษา  27 กรกฎาคม 2558 
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 
เทศบาลต าบลท่าสาย  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  และ
ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงรายจึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าสาย  เรื่อง  ก าหนด
บริเวณ ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท  ในพ้ืนที่บางส่วนของ เทศบาลต าบลท่าสาย  อ าเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย  พ.ศ.  2558”  
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  เมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงราย   ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518  
ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้  

 

นายชัยทัต เรือนแก้ว “บริเวณท่ี  1”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ด้านเหนือ   จดเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบลท่าสายกับต าบล 

รอบเวียง  
ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบลท่าสายกับต าบลเวียงชัย 

อ าเภอเวียงชัย  
ด้านใต้    จดแม่น้ าลาว  ฝั่งเหนือ  ถึงเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่าง 

ต าบลท่าสาย กับต าบลสันทราย  
ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  100 เมตร  จากศูนย์กลางถนนคลอง 

ส่งน้ าชลประทาน ฟากเหนือ  ไปทางทิศเหนือ  บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1020  และเลียบถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข  ชร 5023 ฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ 
จดเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบลท่าสายกับต าบลรอบเวียง  

 
นายชัยทัต เรือนแก้ว “บริเวณท่ี  2”  หมายความว่า  พ้ืนที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ด้านเหนือ   จดแม่น้ ากรณ์  ฝั่งใต้  และบรรจบเส้นแบ่งเขตต าบล 

ระหว่างต าบลท่าสาย  กับต าบลรอบเวียง  จดถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข  ชร 5023 ฟากตะวันตก 
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นายชัยทัต เรือนแก้ว ด้านตะวันออก  จดถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  ชร  5023   
ผู้อ านวยการกองช่าง   ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
   หมายเลข 1020 และจดเส้นขนานระยะ  100  เมตร   

กับศูนย์กลางถนน  คลองส่งน้ าชลประทาน  ถึงเส้นแบ่งเขต 
ต าบลระหว่างต าบลท่าสายกับต าบลสันทราย  

ด้านใต้    จดเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบลท่าสายกับต าบลสันทราย 
ไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  1020  ฟากเหนือ จดกับเส้นขนาน ระยะ 350 เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1  ถนนพหลโยธิน  

    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1020 ฟากเหนือ   
ตรงจุดที่ขนาน กับศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 1 ถนนพหลโยธินระยะ 350  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  
จดกับแม่น้ ากรณ์  ฝั่งใต้  เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่ 4  

 
 

นายชัยทัต เรือนแก้ว “บริเวณท่ี  3”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ด้านเหนือ   จดเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบลท่าสายกับต าบลรอบเวียง   

ไปตาม แม่น้ ากรณ์  ฝั่งใต้  ถึงระยะ 350 เมตร  จากจุด
ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1   ถนนพหลโยธิน  

    ด้านตะวันออก  จดแนวขนานระยะ 350 เมตร  จากจุดศูนย์กลางถนนทางหลวง 
      แผ่นดิน หมายเลข  1  ถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศใต้  บรรจบกับ 
      ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ฟากเหนือ  

ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ฟากเหนือ  ซึ่งห่างจาก   
จุดศูนย์กลาง ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน 
ระยะ  350  เมตร  ตามเส้นแบ่งเขตต าบล  ระหว่างต าบลท่าสาย 
กับต าบลสันทราย    

ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบลท่าสายกับต าบลรอบเวียง   
ไปทางทิศเหนือ จดกับแม่น้ ากรณ์  ฝั่งใต้    

 
 

นายชัยทัต เรือนแก้ว  “บริเวณท่ี  4”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้  
ผู้อ านวยการกองช่าง  ด้านเหนือ    จดห้วยน้ าพ ุ ฝั่งใต้  

ด้านตะวันออก  จดถนนทางหลวงชนบท  ชร  5023  ฟากตะวันตก  
ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ฟากเหนือ  
ด้านตะวันตก  จดร่องแพน  ฝั่งใต้  ฝั่งตะวันออก  
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นายชัยทัต เรือนแก้ว ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  1  บริเวณท่ี  2  บริเวณท่ี  3  และบริเวณท่ี  4    
ผู้อ านวยการกองช่าง  ปรากฏตามแผนที่  ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 4  ภายในบริเวณท่ี  1  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้    
(1) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท  หรือชนิด  ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้าย
เทศบัญญัตินี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม  น้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จ าหน่ายอาหาร        
ที่ใช้ก๊าซ  
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับจ าหน่ายที่ต้องขอ
อนุญาต  ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  
(4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
(5) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ     
(6) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่
หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง  
(7) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  
(8) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
(9) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก    

 
นายชัยทัต เรือนแก้ว  ข้อ 5 ภายในบริเวณท่ี  2  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้    
ผู้อ านวยการกองช่าง (1) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท  หรือชนิด ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศ
บัญญัตินี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ  
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับจ าหน่ายที่ต้องขอ
อนุญาต  ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  
(4) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  
งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าเพ่ือการค้า  
(5) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   

 
 
 
 



 - 36 - 
 

 
นายชัยทัต เรือนแก้ว   (6) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง  

(7) โรงฆ่าสัตว์  
(8) โรงก าจัดขยะมูลฝอย  
(9) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

 
ข้อ 6 ภายในบริเวณท่ี  3  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

(1) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท  หรือชนิด  ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้าย
เทศบัญญัตินี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม  น้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ  
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับจ าหน่ายที่ต้องขอ
อนุญาต  ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  
(4) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  
งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าเพ่ือการค้า  
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  
(6) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ    
(7) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่
หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง  
(8) โรงฆ่าสัตว์  
(9) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  
(10) โรงก าจัดมูลฝอย  
(11) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  

 
ข้อ 7 ภายในบริเวณท่ี  4  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้    

(1) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท  หรือชนิด  ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้าย
เทศบัญญัตินี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ  
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นายชัยทัต เรือนแก้ว   (3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงส าหรับจ าหน่ายที่ต้อง 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ขออนุญาต  ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  
(4) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  
งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าเพ่ือการค้า  
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  
(6) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(7) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก  
(8) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา  
 
 

ข้อ 8 ภายในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ตามข้อ  3  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
การใช้ อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีก าหนดในข้อ  4  ข้อ  5  ข้อ  6  และข้อ  7  
ข้อ 9 อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ  3  ก่อนหรือในวันที่เทศ
บัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่
ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว ให้เป็นอาคารชนิดหรือ
ประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ  7  
ข้อ 10 อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือ
เปลี่ยน   การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และ
ยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น  ไม่
ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้ง
ให้เป็นการขัดต่อ เทศบัญญัตินี้ไม่ได้  
ข้อ 11 ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าสายรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  

  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  
ชัยยศ  หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 

 
นายสุภาพ ระลาธิ ในการน าเสนอของทางผู้อ านวยการกองช่าง นายชัยทัต เรือนแก้ว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ทางสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย อาจจะมองไม่เห็นภาพ ควรมีจัดแสดงข้อมูล 
 แบบโฟชาต์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และควรมีเอกสาร 

ร่างข้อมูลที่เป็นลักษณะรูปเล่ม น่าจะมองภาพชัดเจนกว่านี้ 
 
นายสงัด อายุยืน   ในรายละเอียดที่ทางผู้อ านวยกางกองช่าง นายชัยทัต เรือนแก้ว 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ได้ชี้แจงเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บริหารท่านนายก ชัยยศ หม่อมพกุล 
    เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของต าบลท่าสายบางส่วนได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

อย่างรวดเร็ว ด้านความเจริญเติบโตของทางในการคมนาคม อาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
บริษัท ห้างร้าน บ้านจัดสรร ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
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นายสงัด อายุยืน   ตามท่ีท่านสุภาพ ระลาธิ ได้เสนอเนื่องจากมองไม่เห็นโครงสร้างทั้ง 4 ส่วน 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ว่าเป็นพื้นที่โซนใด หมู่ที่อะไรบ้างนั้น เห็นควรต้องมีเอกสารประกอบ และ 

มีภาพแต่ละส่วน 1-4 ในการน าเสนอให้มีความชัดเจนนั้น ซึ่งในวันนี้เป็นการหารือ
ขั้นต้นก่อนว่าจะเห็นควรให้ทางเทศบาลต าบลท่าสายต้องเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดี ทันต่อกันเจริญของบ้านเมืองในปัจจุบัน ซึ่งในขั้นต้นทางกระผม 
ผู้อ านวยการกองช่าง และทางนิติการ ได้ไปสอบถามทางส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย ว่าจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ซึ่งทางส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย ก าลังด าเนินการยกร่างผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 
และให้ทางเทศบาลต าบลท่าสายท าเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร มายัง
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองในการหารือ ว่าทางเทศบาลต าบลท่าสายจะ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่สามารถก่อสร้างประเภทใด หรือไม่สามารถ
ก่อสร้างประเภทใด เพ่ือจะได้ตอบหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป  
ต้องนี้ทางเทศบาลต าบลท่าสายก็ต้องท าหนังสือเป็นทางการเพ่ือหารือไป
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ตามท่ีได้ไปหารือก่อนหน้านี้  

   
 หากทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้ตอบหนังสือมายัง

เทศบาลต าบลท่าสาย ให้สามารถด าเนินการได้ ขั้นตอนต่อไป คือ 
1. การแต่งตั้งหรือคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบล
ท่าสาย เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนของเทศบาลต าบลท่าสาย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.25...... 

 2. การออกประชาวิจารณ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งฯ 
3. น าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วน
ของเทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.25...... 

 เข้าสู่สภาเทศบาลต าบลท่าสาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าสายฯ ไปยังนายอ าเภอเมืองเชียงราย 

และผู้ว่าจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 5. ประกาศใช้ฯ และแจ้งให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งประกาศใน 

ราชกิจจานุเษกษา ตามระเบียบต่อไป 
 
นางสาวชวนชม สุขนิตย์ - ขอสอบถามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย       
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย ได้ด าเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้ว 
 - เรื่องการศึกษาดูงานครั้งต่อไป ของทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลท่าสาย พนักงานเทศบาล ฯลฯ จะด าเนินการช่วงไหน 
และมีงบประมาณตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ 
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นายธเนศธรรม ไคร้ศรี - การส่งหนังสือของเทศบาลต าบลท่าสาย ของแต่ละส่วนงาน แต่ละกอง 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เห็นควรจัดส่งไปพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่ส่วนไหนก็ส่วนนั้น เห็นควรจะส่งพร้อมกัน 

เพ่ือความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และทรัพย์สินของทาง
เทศบาลฯ เอง  

 - เรื่องการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เทศบาลต าบลท่าสาย ประจ าปี พ.ศ.2562 
 เห็นควรให้ทางเทศบาลต าบลท่าสายได้ประสานไปยังฝ่ายปกครอง ให้มี 

การด าเนินการจัดกิจกรรมเหมือน ๆ ปีที่ผ่าน ๆ มา ไม่ใช้จะไม่เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลท่าสายอีกแล้ว ตามที่ได้มีการพูดคุยกัน 
ในทางหมู่บ้าน 
- ตามท่ีโรงเรียนบ้านท่าสาย ปัจจุบันมีครูได้ย้ายและเกษียณอายุราชการไป 
ประกอบกับเด็กได้ย้ายไปเรียนที่อ่ืน ๆ เป็นควรให้ทางเทศบาลฯ ได้รับการ
ถ่ายโอนโรงเรียนบ้านท่าสาย เป็นโรงเรียนเทศบาลต าบลท่าสาย ให้อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลต าบลท่าสาย เพราะไม่อยากให้โรงเรียนถูกยุบ หรือ
มอบให้หน่วยงานอ่ืน ๆ มาขอใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ หรือไม่ก็ใช้เป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสายต่อไป 
- เวลาในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย เห็นควรให้ทุก ๆ ท่าน 
เคารพเวลาที่ก าหนดด้วยครับ 

 

นายสมพล  จันกุลี เรื่องของขยะมูลฝอย ถ้าทางเทศบาลต าบลท่าสายสามารถหาที่ใหม่ได้ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ก็เห็นควรย้ายได้ แต่ในพ้ืนที่หรือเจ้าของใหม่ต้องยินยอม เช่น หมู่ที่ 9  

บ้านเขื่อนแก้ว หรือหมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีของเทศบาล
ต าบลท่าสาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสาย ควรมีการ
ประสานหรือหารือไปยังผู้น าหมู่บ้าน หรือหารือไปยังก านันต าบลท่าสาย  
เพ่ือพิจารณาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ร่วมด้วย 

 

นายน า  สมบัติ -เห็นด้วยกับท่านสมพล จันกุลี และท่านธเนศธรรม ไคร้ศรี เห็นควรจะมี 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 การส ารวจ ตรวจสอบพื้นท่ีไหน จุดไหนสมควรจะด าเนินการ และควรมี 

การลงพ้ืนที่ในการส ารวจที่ชัดเจนในแต่ละพ้ืนที่ มีการวัดพื้นที่ที่ชัดเจน
จ านวนกี่ไร อย่างไร 

 -ถนนหมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ซอย 3 ทางเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ด าเนินการ
ไปถึงขั้นตอนใดครับ 

 -เรื่องรถเกรดเดอร์ในการเข้าด าเนินการในพื้นที่ ถนนริมแม่น้ าลาว พื้นที่
หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย  

 
 
 
 
 
นายสมพล  จันกุลี -การ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เห็น 
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นายสงัด อายุยืน   ตาม 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ส่วน 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล โครงก 
นายก ทต.ท่าสาย ตามท่ี 
 

นายน า  สมบัติ โครงการ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 โดยด าเนินการ 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ใกล้จะ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ที่จ 
 
นางณัฐรดา บุตรดี ขอเชิญร่วมบริจาคโทรศัพท์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อจะมอบให้กับกรมส่งเสริม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา การปกครองท้องถิ่น ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือ 

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ 
 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
 
นายมงคล บุญรักษา กล่าวปิดประชุม ส่วนการประชุมฯ ครั้งต่อไป       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ/ครั้งต่อไป ประจ าปี 2562  

ซ่ึงจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง   
 

ขอปิดประชุม ฯ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ปิดประชุมเวลา      เวลา  14.45   น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
            (นายสงัด  อายุยืน)    
       เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย     

(ลงชื่อ)................................................. 
           (นายมงคล  บุญรักษา) 

            ประธานสภา ทต.ท่าสาย   
 
  

 
 
 (ลงชื่อ)...........................................        
            (นายสมพล  จันกุล)ี                               
 สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
   กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
 
(ลงชื่อ).................................................. 
            (นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์)  
    สมาชิกสภา ทต.เขต 2 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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(ลงชื่อ).................................................... 
      (นายถวิล  ทิศเชย) 

       สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560  
เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2560 รับรองแล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561  

เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561 
 
 

 

(ลงชื่อ)..................................................... 
           (นายมงคล  บุญรักษา) 

            ประธานสภา ทต.ท่าสาย   
 

 

 

 

 


