
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมดอยปุย  เทศบาลต าบลท่าสาย 

------------------------------------- 
 
เริ่มประชุมเวลา      เวลา   09.00  น. 
 

ผู้มาประชุม                       จ านวน    10   คน 
ผู้ไม่มาประชุม                    จ านวน     -    คน 
สมาชิกฯ ลาประชุม                 จ านวน    1    คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม               จ านวน    12   คน  
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 
 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561    

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ท่าสาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561   
ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น 

    ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561  
ในวันพุธที ่27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบาลต าบลท่าสาย ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม  
พุทธศักราช 2561 ลงชื่อนายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1      1.1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
    1.1.1 การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 
นายมงคล บุญรักษา ด้วยสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ได้ก าหนดจัดประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาล 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561              

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย        
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน    
จึงคาดว่าความรู้ที่จะได้รับจากการประชุมฯ ครั้งนี้ จะเกิดการขับเคลื่อนและ       
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยมีกระผม นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ท่านชัยยศ  หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
และท่านสงัด อายุยืน ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 3 ท่าน เข้าร่วม 
กาประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
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    1.1.2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัย 

ต าบลท่าสาย 
นายมงคล บุญรักษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เข้าร่วม 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย กิจกรรมฝึกอบรมและการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้

และพัฒนาผู้สูงวัยต าบลท่าสาย ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 สถานที่จัด
กิจกรรม ณ ห้องประชุมดอยปุย เทศบาลต าบลท่าสาย ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป 

 
    1.1.3 การรักษาเวลา 
นายมงคล บุญรักษา เรื่องของเวลาเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญมาก ซึ่งในการประชุมสภา 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย เทศบาลต าบลท่าสาย ท่านใดที่มาสาย ควรมีการรักษาเวลาในการประชุม 
 ควรมีความตรงต่อเวลา ซึ่งต้องท าให้ผู้อ่ืนรอ ใครมีการปรับปรุงในเรื่อง 

ของเวลาด้วย 
  
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

 
1.2 เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 และเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 1 ของเทศบาลต าบลท่าสาย 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย 
นายก ทต.ท่าสาย  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เพ่ิมเติมฉบับที ่3 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ของเทศบาลต าบลท่าสาย 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล    
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท า
หรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป และ
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797  
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้ก าหนดห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 1.1 เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  
เมืองพัทยาให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2559 นั้น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการ
และในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนี้สามารถทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้ และการจัดท า 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 และ 
นายก ทต.ท่าสาย  เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

เทศบาลต าบลท่าสาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 เป็นไป 
ตามข้ันตอนและวิธีการตามระเบียบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย
แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

  

ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
นายชัยยศ   หม่อมพกุล  นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 

 
1.2.2 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย  เรื่อง  รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน 2561) 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย 
นายก ทต.ท่าสาย  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน 2561) 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  
ข้อ 14 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน     
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ 
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

เทศบาลต าบลท่าสาย จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
(รอบเดือนเมษายน 2561) 

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2561 
 

นายชัยยศ   หม่อมพกุล   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
นายก ทต.ท่าสาย  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองและการบริหาร บรรจุโครงการเพื่อการพัฒนา 
    ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี พ.ศ.2561 ตามแผนจ านวน 24 โครงการ  
    ด าเนินการจริง 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.50 
        2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต บรรจุโครงการเพื่อ 
        การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี พ.ศ.2561 ตามแผนจ านวน  
        22 โครงการ ด าเนินการจริง 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.36 
        3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บรรจุโครงการ 
        เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี พ.ศ.2561 ตามแผน 
        จ านวน 50 โครงการ ด าเนินการจริง 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.00 
         4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ บรรจุโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

       (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี พ.ศ.2561 ตามแผนจ านวน 6 โครงการ 
      ด าเนินการจริง - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

          5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุโครงการเพื่อการ 
          พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี พ.ศ.2561 ตามแผนจ านวน 
          33 โครงการ ด าเนินการจริง 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 24.24 
         6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการสาธารณสุข บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
       (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี พ.ศ.2561 ตามแผนจ านวน 14 โครงการ  
       ด าเนินการจริง - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
         7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรจุโครงการ 
       เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี พ.ศ.2561  
       ตามแผนจ านวน 78 โครงการ ด าเนินการจริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.85 
 

           โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  
           (เฉพาะปี พ.ศ.2561) จ านวน 227 โครงการ ด าเนินการจริง  50 โครงการ  
           หรือคิดเป็นร้อยละ 22.02 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เฉพาะปี พ.ศ.2561) (วันที่ 1 ต.ค. 2560-31 ม.ีค. 2561) 
    

1.2.3 งานมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ 
นายเจริญ ไชยประเสริฐ  ก านันต าบลท่าสาย 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่าน 
นายก ทต.ท่าสาย  เข้าร่วมงานมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ท่านเจริญ ไชยประเสริฐ 
    ก านันต าบลท่าสาย ณ บ้านเลขท่ี 37 หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ต าบลท่าสาย 
    อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 

1.2.4 การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ในช่วงระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 24 มิถุนายน 2561 
นายก ทต.ท่าสาย (ช่วงระยะเวลา 30 วัน) จะมีการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด 
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1.2.5 การเลือกตั้งก านันต าบลท่าสาย 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  หลังจากท่ีได้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด แล้ว ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านครบ 
นายก ทต.ท่าสาย 13 หมู่บ้าน ซึ่งอาจจะมีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านท่านใดท่านหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่

แทนก านันต าบลท่าสายไปพลางก่อน และในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
ทางท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย ได้ก าหนดให้มีการเลือกก านัน
ต าบลท่าสาย โดยให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านของต าบลท่าสาย  
เป็นผู้เสนอชื่อและด าเนินการเลือกเอง  

 
1.2.6 การตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี พ.ศ.2560 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทางเทศบาลต าบลท่าสาย  
นายก ทต.ท่าสาย  ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
    ประจ าปี พ.ศ.2560 ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมตรวจประเมิน จ านวน 2 ท่าน 
    โดยมีตัวแทนของสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ตัวแทนฝ่ายปกครองเข้าร่วมด้วย  
 

1.2.7 ขอแสดงความยินดีการสอบเพื่อเลื่อนระดับ 
ของข้าราชการท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2561 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ขอแสดงความยินดีกับท่านปลัด สงัด  อายุยืน และหัวหน้าส านักปลัด  
นายก ทต.ท่าสาย  หัวหน้าเข็ม นางทัชชกร สุวรรณจักร ที่ได้สอบเลื่อนระดับเพ่ือไปบรรจุ 

ในต าแหน่งที่สูงกว่า โดยได้สอบผ่านภาค ก แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้ง 
 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2561 
นายมงคล บุญรักษา ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561   

เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2561   
มีสมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค าเพ่ิมเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม่ 

 

ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 

นายมงคล บุญรักษา ให้สมาชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561   

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561   
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ    9 เสียง 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     1 เสียง 

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
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ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องด่วน (ถ้ามี) 
 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  เรื่องการก่อสร้างประตูปิด-เปิดหนองน้ าสาธารณะหนองบัว  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  เห็นควรรีบด าเนินการ เพราะเป็นโครงการเร่งด่วน 
 

นายถวิล  ทิศเชย  เรื่องการก่อสร้างประตูปิด-เปิดหนองน้ าสาธารณะหนองบัว ที่ได้ประชุม 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  

บ้านแมล่าว ได้ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลฯ ในการไปด าเนินการ
ก่อสร้างประตูปิด-เปิดหนองน้ าสาธารณะหนองบัว ซึ่งโครงการดังกล่าว 
ทางกองช่างก็ได้ประมาณราคาไว้แล้ว 

 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  เรื่องการก่อสร้างประตูปิด-เปิดหนองน้ าสาธารณะหนองบัว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว ได้ขอทางท่ีประชุมฯ คณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลฯ ไว้แล้ว แต่วันนี้ขอเสนอเป็นญัตติเพ่ือพิจารณา  
ซึ่งหากไม่รีบด าเนินการ อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและ 
กลุ่มผู้ใช้น้ า หรือหากด าเนินการไม่ทันก็ขอให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอ 
เพ่ือพิจารณาในสมัยประชุมต่อไป 

 

นายสงัด อายุยืน โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดหนองน้ าสาธารณะหนองบัว เมื่อปี พ.ศ.2559  
ปลัด ทต.ท่าสาย ได้มีการประมาณราคาไว้ครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่แน่ใจในเรื่องของราคาประมาณการ 
 แต่หากจะต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็นควรมีการสอบถามผู้ใช้น้ า  

และมีการออกไปตรวจสอบสถานที่จริงก่อนว่าจะต้องการก่อสร้างแบบไหน 
ถ้างบประมาณไม่มากก็อาจจะใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ หรือต้องใช้
งบประมาณมากก็ต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นเพ่ือขอจ่ายจากเงินสะสม  
ซึ่งอยากจะให้มีการไปตรวจสอบสถานที่จริง ที่จะด าเนินการเพื่อจะได้แก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เพ่ือไม่ให้โครงการดังกล่าวจะไปส่งผลกระทบกับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง 

 

นายน า  สมบัติ  เรื่องการก่อสร้างประตูปิด-เปิดหนองน้ าสาธารณะหนองบัว เห็นมีการพูดคุย 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 กันมา 2 ปีแล้ว ผมอยากให้ทางเทศบาลฯ ได้รีบด าเนินการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวให้กับประชาชนที่ร้องขอต่อไป 
 

นายสุภาพ  ระลาธิ  ผนังคันดินแม่น้ าลาวพัง บริเวณหัวสะพานหมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ฝั่งสถานปฏิบัติธรรมเชียงราย ขอให้ทางเทศบาลฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป 

ส ารวจด้วย 
  

นายเจริญชัย  เครือค า  ขอความอนุเคราะห์ท่านนายก ทต.ท่าสาย ได้ขอรถเกรดเดอร์เพ่ือซ่อมแซม 
รองนายก ทต.ท่าสาย ถนนในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 3 
 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  หากทางเทศบาลฯ จะเข้าไปส ารวจพื้นที่ด าเนินการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ า 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เห็นควรได้ประสานทางสมาชิกสภา เขต 1 และผู้น าหมู่บ้าน เข้าร่วมในการ

ส ารวจพื้นที่ด้วย  
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นายถวิล  ทิศเชย  ไปดูพื้นที่จริงมาแล้ว  คงไม่ไปแล้ว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  
 

นายสงัด อายุยืน โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดหนองน้ าสาธารณะหนองบัว ทางคณะผู้บริหาร 
ปลัด ทต.ท่าสาย ไม่ได้นิ่งเฉย ซึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมาก็ได้ด าเนินการซ่อมแซมไปแล้ว ซึงใช้

งบประมาณไปประมาณ 100,000 บาท ถ้าจะต้องการแก้ไขรูปแบบใหม่ ก็
ต้องไปส ารวจพื้นที่จริงอีกครั้ง ซึ่งที่ท าแล้วท าไมยังเกิดปัญหาอีก หากจะ
ต้องการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ก็ต้องออกไปตรวจสอบพื้นที่ด าเนินการใหม่ 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  การซ่อมแซมผนังคันดินแม่น้ าลาว อยู่ในช่วงประกันสัญญาหรือไม่ 
นายก ทต.ท่าสาย  
 

นายชัยทัต  เรือนแก้ว  โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด บริเวณหัวสะพาน  
ผู้อ านวยการกองช่าง แม่น้ าลาว ซึ่งเป็นผนังคันดินที่ได้งบประมาณสนับสนุนจากอ าเภอ          

เมืองเชียงราย งบประมาณ 89,000 บาท ซึ่งกระผมจะต้องประสานไปยัง
อ าเภอเมืองเชียงราย ว่าได้มีการท าประกันสัญญาอย่างไร โดยจะต้องท าเป็น
หนังสือประสานไปยังอ าเภอเมืองเชียงรายต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

4.1 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561  
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ด้วยส านักปลัด กองคลัง และกองช่าง เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีท่ีงบประมาณรายจายประกาศใช 
    บังคับแลว หรือไมไดตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของปนั้น  

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 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.1.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
นายก ทต.ท่าสาย  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง    เทรลเลอร์ลากจูง   

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเทรลเลอร์ลากจูง จ านวน 1 คัน  
ราคา 28,000 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

    1) คัสซีใช้เหล็กตัวยู ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
    2) ยางพร้อมกระทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยางไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
    3) ขอลากจูง  
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
นายก ทต.ท่าสาย  ล าดับที่ 8 หน้า แบบ ผ.08/2 

(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
ขอโอนครั้งนี้จ านวน 28,000 บาท   
 

โอนลด   งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์       
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  28,000  บาท 

 
4.1.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รถส่วนกลาง  รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี   
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)  

      (1) มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน              
   (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรือเก็บของได้              
   (3) เป็นกระบะส าเร็จรูป              
   (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ    
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  มกราคม  2561  
(งานบริหารทั่วไป)สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  ล าดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.08/1 
ขอโอนครั้งนี้จ านวน 715,000 บาท   
 

โอนลด   งบลงทุน  ค่าครภุัณฑ์   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถส่วนกลาง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน       
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
- แบบธรรมดา   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  555,000  บาท 
โอนลด   งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์       
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  160,000  บาท 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.1.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
นายก ทต.ท่าสาย  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       เครื่องสแกนหาเหล็ก 

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสแกนหาเหล็ก จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 35,000 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

    1) ความลึกในการสแกนสูงสุด 150 มม. 
    2) การตรวจสอบความลึกของเหล็ก 150 มม. 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
ล าดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.08/2 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานเคหะและชุมชน) 
ขอโอนครั้งนี้จ านวน 35,000 บาท   

 
4.1.4 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   

     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต  
(แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม)  จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 7,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
   1) แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาด 15x15x15 ซม. จ านวน 3 ลูก 
   2) ท าด้วยเหล็กหล่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
   3 )แยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิท สามารถหล่อแท่งตัวอย่าง   
   คอนกรีตได้รูปทรงที่สม่ าเสมอ โดยใช้น๊อตขันยึด 
   4) เหล็กต าตัวอย่าง ท าด้วยเหล็กกล้ากลึงเป็นชิ้นเดียวกัน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
ล าดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.08/2 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานเคหะและชุมชน) 
ขอโอนครั้งนี้จ านวน 15,000 บาท   

 
4.1.5 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    เวอร์เนียดิจิตอล 6 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 mm. 
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวอร์เนียรด์ิจิตอล 6 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า  
150 mm. จ านวน 2 อัน ราคาอันละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

    1) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 mm. 
    2) ตัวเครื่องโลหะสแตนเลส พร้อมถ่านเวอร์เนียร์ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
ล าดับที่ 12 หน้า แบบ ผ.08/2 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานเคหะและชุมชน) 
ขอโอนครั้งนี้จ านวน 3,000 บาท   
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  โอนลด  งบบุคลากร    
นายก ทต.ท่าสาย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
    เงินเดือนพนักงาน   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

        ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 53,000 บาท  
(ตามข้อที่ 4.1.3 , 4.1.4 , 4.1.5 รวม 3 ข้อ) 
 

4.1.6 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จอภาพแบบ LCD หรือ LED  
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว   
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED  
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  ราคาเครื่องละ 3,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง   
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
   - มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
   - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel   
   - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz  
   - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปี พ.ศ.2560  ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
ล าดับที่ 6 หน้า แบบ ผ.08/1 
ขอโอนครั้งนี้จ านวน 6,000 บาท 

   

โอนลด  งบบุคลากร   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
เงินเดือนพนักงาน 
(งานบริหารงานคลัง) 

        ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 6,000 บาท  
 

4.1.7 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์  ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
ล าโพง  จ านวน 4 อัน  ราคารวมจ านวน  20,000 บาท 

    1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือล าโพง ราคา 4,000 บาท จ านวน 2 อัน  
เป็นเงิน 8,000 บาท   ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1) ขนาดดอกล าโพง ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 

     2) ก าลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า 800 w 
    2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อล าโพง ราคา 6,000 บาท จ านวน 2 อัน  

เป็นเงิน 12,000 บาท   ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1) ขนาดดอกล าโพง ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 

     2) ก าลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า 1,600 w 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
ล าดับที่ 7 หนา้ แบบ ผ.08/1 
ขอโอนครั้งนี้จ านวน 20,000 บาท   
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.1.8 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
นายก ทต.ท่าสาย  โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว 

จ านวน  12,000 บาท 
ปริมาณงาน   ก่อสร้างซุ้มกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.28 เมตร สูง 3.61 เมตร 
(งานไฟฟ้าและถนน) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.01/3 

 

4.1.9 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายบ้านท่าสาย หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย 
จ านวน  39,300 บาท   (งานไฟฟ้าถนน)         
ปริมาณงาน ก่อสร้างป้ายเหล็กขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  
สูง 7.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชนิดเหล็ก จ านวน 1 ป้าย 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.01/3 

   

โอนลด   งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายฯ 
4)โครงการด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
กรณีครบวาระ 
ขอโอนครั้งนี้  71,300  บาท   
(ตามข้อที่ 4.1.7 , 4.1.8 ,4.1.9 รวม 3 ข้อ) 

 

4.1.10 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง 
ราคาป้ายละ 1,800 บาท จ านวน 11 ป้าย  เป็นเงินจ านวน  19,800 บาท    
ปริมาณงาน จัดท าป้ายบอกซอย ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 50 ซม.  
พร้อมเสาและติดตั้ง 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานเคหะและชุมชน)  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.01/3 

       

4.1.11 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ  หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 
ราคาป้ายละ 1,800 บาท จ านวน 11 ป้าย  จ านวน  19,800 บาท    
ปริมาณงาน จัดท าป้ายบอกซอย ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 50 ซม.  
พร้อมเสาและติดตั้ง 

  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานเคหะและชุมชน)   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.01/9 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  โอนลด   งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
นายก ทต.ท่าสาย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายฯ 

4)โครงการด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
กรณีครบวาระ 
ขอโอนครั้งนี้  39,600  บาท   
(ตามข้อที่ 4.1.10 , 4.1.11 รวม 2 ข้อ) 

 

        4.1.12 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย   
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ระดับอ าเภอ   จ านวน 25,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างลูกจ้าง 
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ศูนย์ปฏิบัติการฯดังกล่าว 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/1 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 25,000 บาท 
 

โอนลด   เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุดหนุนเทศบาลต าบลห้วยสัก    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 

        ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 25,000 บาท  
 

4.1.13 โอนเพิ่ม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร จ านวน 10,000 บาท 
(โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 10,000 บาท 

 

4.1.14 โอนเพิ่ม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว จ านวน 20,000 บาท 
(โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 20,000 บาท 
 

โอนลด   งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายฯ 
4)โครงการด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
กรณีครบวาระ 
ขอโอนครั้งนี้  30,000  บาท   
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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)  ควบคุมการรับ  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  
 

นายแสงจันทร์  ชัยสวัสดิ์  ขอสอบถามเรื่องป้ายบอกซอย จะมีชื่อเขียนให้ และการติดตั้งเป็นอย่างไร 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  
 

นางสาวธนภร อินตาธ ิ  ป้ายชื่อซอย หากผ่านสภา ทต.ท่าสาย การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ล าดับต่อไปต้องประสานไปยังหมู่บ้านว่ามีชื่อซอยอะไรบ้าง 
 เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินการของงานพัสดุ เช่น ซอยบุบผาสวรรค์ ฯลฯ 
 

นายสมฤดี แสงศรีจันทร์  ป้ายบอกซอย อยากให้ทางเทศบาลฯ ท าให้กับทุกหมู่บ้าน ซึ่งที่เห็นพิจารณา 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 ในวันนี้มีเพียง 2 หมู่บ้าน แล้วใช้งบประมาณจากส่วนไหนด าเนินการ 

เห็นควรให้เทศบาลฯ ด าเนินการให้กับหมู่บ้านทุก ๆ หมู่บ้าน 
 

นางสาวธนภร อินตาธ ิ  ป้ายชื่อซอย เป็นเงินรางวัลในการบริหารจัดการขยะของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซ่ึงแต่ละหมู่บ้านจะได้รับเงินรางวลัตามคะแนนท่ีได้มีการประเมินไปแล้ว 
    บางหมู่บ้านก็น างบประมาณไปพัฒนาระบบเสียงตามสาย เช่น หมู่ที่ 10, 11, 12 

และบางหมู่บ้านก็น างบประมาณไปก่อสร้างซุ้มป้ายหมู่บ้าน บางหมู่บ้านก็ไปท า
ป้ายบอกซอยต่าง ๆ เช่น หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9  

 

นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว การจัดซื้อเทรลเลอร์ลากจูง  มีวินในการดึงเรือหรือไม่ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2   
 

นางสาวธนภร อินตาธ ิ  ไม่มีวินในการดึงเรือ เพราะถ้ามีราคาค่อนข้างสูง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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นายมงคล บุญรักษา  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น 

ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ขอ 27  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบ ในวาระที่ 4.1 การพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ 

            4.1.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง     เทรลเลอร์ลากจูง   จ านวน 28,000 บาท  

      4.1.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง   รถส่วนกลาง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน    
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)   จ านวน 715,000 บาท     

             4.1.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        
    เครื่องสแกนหาเหล็ก     จ านวน  35,000  
             4.1.4 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    

ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต     จ านวน  15,000 บาท    
    4.1.5 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    
    เวอร์เนียดิจิตอล 6 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 mm. 

จ านวน  3,000 บาท   
             4.1.6 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

จอภาพแบบ LCD หรือ LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน 6,000 บาท    
             4.1.7 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

ล าโพง  จ านวน 20,000 บาท   
            4.1.8  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    

โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว   
จ านวน 12,000 บาท  

            4.1.9  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายบ้านท่าสาย หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย 
จ านวน  39,300 บาท   

            4.1.10 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง   
จ านวน 19,800 บาท     
4.1.11 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ  หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว   
จ านวน 19,800 บาท    
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นายมงคล บุญรักษา  4.1.12 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน    
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย   

จ านวน 25,000 บาท  (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 
การช่วงเหลือประชาชนของ อปท.ฯ) 

    4.1.13 โอนเพ่ิม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
        2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร จ านวน 10,000 บาท 
        (โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
    4.1.14 โอนเพ่ิม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
        4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว จ านวน 20,000 บาท 
        (โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

         
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

จ านวน 14 รายการ (ตั้งแต่รายการที่ 4.1.1 - 4.1.14) 
เห็นชอบ  9 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา                  1 เสียง 

  งดออกเสียง       1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
4.2 การขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามท่ีเทศบาลฯ เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม  ครั้งที่ 3 
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมีบางรายการตั้งจ่ายไว้ใน 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
ต่อการเบิกจ่าย จึงต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพราะมีความจ าเป็นที่จะต้อง 

    ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  จึงต้องขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3 โครงการ 
นายก ทต.ท่าสาย  ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบแปลน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,642,000 บาท ดังต่อไปนี้ 
          1. เตาเผาขยะส าเร็จรูป   จ านวน 1 เตา   จ านวน 1,950,000 บาท 

รายละเอียด - มีจ านวนห้องเผาไม่น้อยกว่า 3 ห้องเผา 
- สามารถเผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
- อุณหภูมิระหว่างการเผาไหม้ขยะไม่น้อยกว่า 800 องศาเซลเซียส 
- ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ตัวเอง 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.08/1 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  2. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสาย   
นายก ทต.ท่าสาย  จ านวน 555,000 บาท 

ปริมาณงาน 1. ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสาย  
   พ้ืนที่หลังคา 306.00 ตร.ม. 

    2. เทพ้ืน คสล. หนา 0.10 เมตร  
   มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 123.20 ตร.ม. 

    3. ปูกระเบื้องพ้ืนไม่น้อยกว่า 214.00 ตร.ม. 
    4. ที่ปลูกดอกไม้ ยาวรวม 66.00 เมตร 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 
ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.01/1 
3. โครงการก่อสร้างโรงท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์  จ านวน 137,000 บาท 
ปริมาณงาน อาคารกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 9 หน้า แบบ ผ.01/5 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,642,000 บาท 
(สองล้านหกแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

    (รายละเอียดตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561) 

 
นางจันทรา สุภาวสิทธิ์  ตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ผู้อ านวยการกองคลัง  เทศบาลต าบลท่าสาย รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ 

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม  2561  
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน  
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  เป็นเงิน  26,952,340.99 บาท 
หัก บัญชีลูกหนี้   เป็นเงิน 2,332,680.36 บาท 
ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ เป็นเงิน 24,619,660.63 บาท 

    2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 
 ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 เป็นเงิน  45,185,063.18 บาท 
          หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย บัญชีรายจ่ายรอจ่าย บัญชีเงินรับฝาก และ 

                 บัญชีทุนส ารองเงินสะสม   เป็นเงิน 20,565,402.55 บาท 
                       ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ เป็นเงิน 24,619,660.63 บาท 

    กันเงิน ส ารองจ่ายประจ า, กรณีฉุกเฉินและสิทธิประโยชน์ผู้บริหาร 
      พนักงาน ลูกจ้าง  เป็นเงิน  9,000,000.00 บาท 
        คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหาร ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  

เป็นเงิน 13,958,687.16 บาท  
(ดังรายละเอียดตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ทีแ่นบมาพร้อมนี้) 
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นายสงัด อายุยืน 1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
ปลัด ทต.ท่าสาย   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

                  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ 
ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ 
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

2. โดยถือตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/   
ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.1.3.3 (4) การจัดการ
ขยะมูลฝอยการรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
 
 

นายถวิล  ทิศเชย  ขอสอบถามเรื่องเตาเผาขยะ  เห็นควรมีการน าเสนอข้อมูลให้มากกว่านี้ครับ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  
 

นายสมฤดี แสงศรีจันทร์  เรื่องเตาเผาขยะมูลฝอยส าเร็จรูปข้อมูลค่อนข้างยังไม่สมบูรณ์ เห็นควรมีการ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 น าเสนอข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบ การเช่ากับการซื้อเตาเผา ให้เห็นว่ามีวิธี

ไหนที่ดีที่สุด 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  การจัดซื้อเตาเผาขยะเทศบาลต าบลท่าสาย  ปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าสาย  
นายก ทต.ท่าสาย มีเตาเผาขยะจ านวน 1 เตา ซึ่งในวาระที่กระผมมาด ารงต าแหน่ง 6 ปี ยังไม่

เคยที่จะด าเนินการจัดซื้อเตาเผาขยะเลย มีแต่การซ่อมแซม และทุกวันนี้ต้อง
ใช้เตาเผาขยะเพียง 1 เตาในการเผาขยะ ซึ่งได้สอบถามนายวินัย เสธา      
ว่าปัจจุบันเตายังใช้ได้ดีหรือไม่  ซึ่งได้รับค าตอบว่า ตอนนี้เตาไม่ค่อยดีแล้ว 
หากในวันนี้ถ้าทางสภาเทศบาลต าบลท่าสาย จะไม่พิจารณาให้ความเห็นขอบ
การจัดซื้อเตาเผาขยะ หรือการเช่าเตาเผาขยะแทน ก็ให้เป็นไปตามมติที่
ประชุมสภา ทต.ท่าสาย เพราะในอนาคตต าบลท่าสายจะมีการเจริญเติบโต
ของบ้านจัดสรรอีกหลายแห่ง จ านวนประชากรแฝงก็เพ่ิมมาขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
ปริมาณขยะก็เพ่ิมมากขึ้น 
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นายมงคล บุญรักษา  ขอสอบถามรายละเอียดที่ท่านผู้อ านวยการกองคลัง หากจะมีการด าเนินการ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  เช่าเตาเผาขยะ แทน การจัดซื้อเตาเผาขยะ 
 

นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์ จากการสอบถามข้อมูลข้างต้นของผู้ให้เช่า จ านวน 2 แห่ง มีข้อมูลดังนี้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ให้เช่าคนที่ 1 ให้เช่าเดือนละ 25,000 บาท / เดือน 
    ผู้ให้เช่าคนที่ 2 ให้เช่าเดือนละ 25,000 บาท / เดือน  

ทั้งสองแห่ง ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนย้าย ถ้ามีการช ารุด 
โดยบุคคลท าให้ช ารุด เทศบาลต าบลท่าสายต้องรับผิดชอบซ่อมแซม  
แต่หากช ารุดเพราะอายุการใช้งานเอง ผู้ให้เช่าจะด าเนินการซ่อมแซมให้ 

 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  ขอให้ท่านปลัด สงัด อายุยืน  ได้ให้ข้อมูลเรื่องการเช่าเตาเผาขยะครับ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  
 
นายสงัด อายุยืน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วนอย่างยิ่ง  
ปลัด ทต.ท่าสาย   ท่านสมาชิกสภาเองเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ในการดูแลงบประมาณ  

ซึ่งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ โดยตรง เช่น  
การเก็บ แยก ก าจัด เผา ซึ่งปัจจุบันเตาเผาขยะได้ช ารุด ใช่ได้เพียง 1 เตา 
และเตาดังกล่าวก็เริ่มที่จะช ารุดอีกแล้ว สมาชิกสภาทุกท่านด้วยความเป็น
ห่วง และความคุ้มค่าที่สุดของงบประมาณ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด หรือ อปท.
ใกล้เคียงเราก็มีปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
ระดับประเทศ แต่ในวันนี้สิ่งที่กระผมจะเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ การแก้ไข
ปัญหาขยะที่เร่งด่วนที่สุดคือ การเช่าเตาเผาขยะ ซึ่งการจัดซื้อก็อาจจะ
ด าเนินการไปต่อจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งหากจะต้องการที่จะซื้อ
เตาเผาขยะอีก ก็สามารถขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้ แต่ในกรณี
ปัจจุบันที่เป็นการเร่งด่วน เห็นควรมีการเช่าเตาเผาขยะเพราะน ามาแก้ไข
ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมข้ึน  
 

จากที่ข้อมูลของผู้อ านวยกองคลังที่ได้น าเสนอการเช่าเตาเผามา ซึ่งเป็นข้อมูล
เช่นเดียวกับผมที่ได้ข้อมูลมาไม่ต่างกันเลย คือมีแหล่งให้เช่าเตาเผาที่ต าบล
นางแล แบบสองห้องเผา เดือนละ 25,000 บาท และต าบลท่าสุด แบบสอง
ห้องเผา เดือนละ 25,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขน
ย้ายเตาเผาขยะ หากมีการช ารุดจากบุคคลท าให้เตาเผาช ารุด เราต้อง
ซ่อมแซมให้กับบริษัทที่ให้เช่า  แต่ถ้าเตาเผามีการช ารุดเพราะการใช้งาน
ตามปกติของเตา ผู้ประกอบการจะซ่อมแซมเอง โดยรวมแล้วค่ารถสิบล้อกับ
รถเครนรวมกันก็ประมาณ 20,000 บาท ต่อการขนย้ายแต่ละครั้ง จะเป็นว่า
ถ้าซื้อเตาเผา ราคา 1,950,000 บาท และถ้าเป็นการเช่า 1 ตัว/ ปี ประมาณ
ปีละ 350,000 บาท  
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นายสงัด อายุยืน สรุปแล้วในวันนี้ การแก้ไขปัญหาปริมาณขยะของเทศบาลฯ ทุกวันนี้เฉลี่ย 
ปลัด ทต.ท่าสาย แล้วมีวันละ 10 ตัน เห็นควรมีการเช่าเตาเผาขยะมาแก้ไขปัญหาปริมาณขยะ

ที่เผาไม่หมด และเตาที่มีอยู่ก็เริ่มจะช ารุด ซึ่งการจัดซื้อเตาเผาขยะก็ต้อง
จัดซื้อต่อไปเพียงต่อวันนี้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ก็ต้องกลับไปศึกษาหาข้อมูลกัน
ใหม่ให้ดีกว่าเดิม เพราะการจัดซื้อเตาเผาค่อนข้างใช้เวลานานอาจจะต้องใช้
เวลา 2 เดือนในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 
 

โดยปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เทศบาลฯมีการจัดซื้อเตาเผาขยะมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 มาจนถึงปัจจุบันก็ปีที่ 7 แล้ว ซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่าท่ีสุดแล้ว เพราะถ้า
เทียบกับอายุกันใช่งานเฉลี่ย 1 เตาใช้ได้คุ้มค่าก็ประมาณ 5 ปี เห็นควรให้ทาง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้พิจารณาการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
ขยะ โดยการเช่าเตาเผาขยะ แทนการซื้อไปก่อน เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ดังกล่าว ซึ่งการจัดซื้อปัจจุบันมีความยุ่งยาก ต้องมีการก าหนดคณะกรรมการ
กลางก าหนดคุณลักษณะ เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณา เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ
จ้างจ้างอีกค่อนข้างใช้เวลานาน ขอเสนอเห็นควรพิจารณาให้มีการเช่าก่อน 

 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  กรณีเตาเผาขยะแบบสามห้องเผา คือ อย่างไรครับ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  
 

นายสงัด อายุยืน เตาเผาขยะ เป็นแบบส าเร็จรูป แบบสามห้องเผา และสองห้องเผา ก็มีลักษณะ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
      - แบบ 2 ห้องเผา   ประกอบด้วย ห้องเผาขยะ 1 ห้อง, ห้องเผาควัน 1 ห้อง 

  - แบบ 3 ห้องเผา   ประกอบด้วย ห้องเผาขยะ 1 ห้อง, ห้องเผาควัน 1 ห้อง 
       และห้องเผาขี้เถ้าขยะ 1 ห้อง 

    และหากจะเช่าเตาเผา  เราจะเช่ากี่เตาเผา  หากเช่า 2 เตา ก็น าเตาที่ช ารุด 
    ไปซ่อมแซม ก็จะมีเตาเผาขยะใช้เผา 2 เตา หากซ่อมแซมแล้ว จะขอส่งคืนก็ได้ 

หรือจะเผาทั้ง 3 เตา ตรงนี้ก็ต้องปรึกษาหารือแนวทางท่ีดีที่สุดต่อไป 
 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  ถ้าเช่าเตาเผาเดือนละ 25,000 บาท ปีละ 300,000 บาท แต่ถ้าจัดซื้อ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ราคาเตาละ 1,950,000 บาท ถ้าจะซื้อก็ควรมีข้อมูลให้ครบ สมบูรณ์กว่านี้ 
 แต่ถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เห็นควรเช่าก่อนครับ 
 

นายน า  สมบัติ  เรื่องการซื้อเตาเผาขยะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน หากเป็นการเร่งด่วน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เห็นควรมีการเช่าเตาเผามาก่อน 
 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  เห็นควรมีการเช่าเตาเผามาก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ ณ ปัจจุบันนี้ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  หากการจัดซื้อเตาเผามีความต้องการและจ าเป็นก็ให้มีการด าเนินการต่อไป 
    เพ่ือจะน าเสนอการพิจารณาครั้งนี้ต่อไป และเห็นควรมีการเช่ามา 2 เตาก่อน 
 

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์  เห็นด้วยกับท่าน สท.ธเนศธรรม ให้มีการเช่าเตาเผา จ านวน 2 เตา  
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  หากการจัดซื้อก็ให้ด าเนินการต่อไป เพ่ือให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน 
    เพ่ือน าเสนอสภาท้องถิ่นในสมัยถัดไปหรือหากมีความพร้อมของข้อมูล 
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นายสงัด อายุยืน ขอขอบคุณท่านสมาชิสภา ทต. ทุกท่าน ที่ได้น าเสนอที่เห็นว่าการเช่าเตาเผา 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ดีกว่าการจัดซื้อ ณ ปัจจุบัน ที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาขยะแบบเร่งด่วน 
    ซ่ึงเตาท่ีเราเชา่ อาจจะด้อยหรือดีกวา่เตาท่ีเรามีอยู่ปัจจุบนั การจะเชา่จะเชา่ 

ที่ไหน หากต้องการที่จะได้ศึกษาดูสถานที่จริงหรือการเผาจริง อาจจะก าหนด
สถานที่ วัน เวลาที่จะไปศึกษาดู และส่วนการจัดซื้อเตาเผาขยะ ต้องกลับไป
ศึกษาหารายละเอียด มีการก าหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งต้องใช้
เวลา อาจจะมีการน าเสนอขอเปิดการประชุมสภาในสมัยถัดไปหรือขอเปิด
วิสามัญก็สามารถกระท าได้ และหากมีการเช่าเตาเผา ก็ต้องมีการตรวจสอบ
จากปริมาณขยะปัจจุบัน ว่าจะต้องเช่าเตาเผาจ านวน 1 หรือ 2 เตา ก็แล้วแต่
ขอเสนอของทุกท่านที่ได้เสนอมา แต่ตัวปัจจุบันที่เริ่มจะช ารุดหากมีการเช่า
เตามาอีก 2 เตา เตาที่เริ่มจะช ารุดก็อาจจะน าไปซ่อมแซมให้ดีขึ้นเพื่อน ากับ
มาใช้งานต่อไป 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  หากท่านสมาชิกสภา ได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรมีการเช่าเตาเผา  
นายก ทต.ท่าสาย  เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของปริมาณขยะในปัจจุบัน ผมกับเห็นด้วยตามที่ 

สมาชิกสภาได้เสนอความเห็นเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนทีต าบลท่าสาย 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับประเทศ ไม่ใช่เฉพาะแค่ต าบลท่าสายเพียง
แห่งเดียว และขอให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ประสานงานจัดเก็บรายได้ ให้มี
การเสนอรายงานการจัดเก็บขยะแต่ละเดือนให้รายงานกับท่านน าพา ขัติกัน
ทา รองนายก ทต.ท่าสาย เป็นประจ าทุก ๆ เดือน รวมทั้งยอดครัวเรือนที่
จัดเก็บได้ และมาสามารถจัดเก็บได้ เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลค่าจัดเก็บขยะ 

 
นายมงคล บุญรักษา  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม  

ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

    4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000 บาท 
       4.2.1 ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน   เตาเผาขยะส าเร็จรูป    

จ านวน 1,950,000 บาท 
        

 
มติที่ประชุม ฯ  ไม่มีลงมติ  
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นายมงคล บุญรักษา  ลงมติให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 692,000 บาท 

       4.2.2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลท่าสาย  จ านวน 555,000 บาท 

       4.2.3 โครงการก่อสร้างโรงท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์    
จ านวน 137,000 บาท 

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ    9 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     1 เสียง 

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
     

ข้อ 4.3 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
หมวดเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

นายชัยยศ หม่อมพกุล  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
นายก ทต.ท่าสาย  ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล                              

มาตรา 6798  เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
(1) เงินเดือน  
(2) ค่าจ้าง  
(3) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ  
(4) ค่าใช้สอย  
(5) ค่าวัสดุ  
(6) ค่าครุภัณฑ์  

     (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ  
     (8) เงินอุดหนุน  

(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

   มาตรา 67 ทวิ99  การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน 
เพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.3.1 โอนเพิ่ม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
นายก ทต.ท่าสาย  2) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย  จ านวน 200,000 บาท 

การขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด 
โซนหนองไฮ  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
ล าดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/2 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 200,000 บาท 

โอนลด  งบบุคลากร   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
เงินเดือนพนักงาน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

        ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 200,000 บาท  
 

4.3.2  โอนเพิ่ม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย   จ านวน 22,000 บาท 
(เพ่ือเป็นเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียน จ านวน 265 คน ๆ ละ 20 บาท  
จ านวน 100 วัน ประจ าปีการศึกษา 1/2561) 

โอนลด   งบด าเนินงาน   ค่าตอบแทน 
ค่าเช่าบ้าน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ขอโอนครั้งนี้  18,000  บาท   
โอนลด   งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายฯ 
4)โครงการด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
กรณีครบวาระ 
ขอโอนครั้งนี้  4,000  บาท   

 
4.3.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอ าเภอ    
จ านวน 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างลูกจ้าง  
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
ปฏิบัติการฯดังกล่าว 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/1 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 25,000 บาท 

 
 



 - 23 - 
 

 
นายชัยยศ หม่อมพกุล    โอนลด   เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายก ทต.ท่าสาย   อุดหนุนเทศบาลต าบลห้วยสัก    

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 

         ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 25,000 บาท  
 

4.3.4 โอนเพิ่ม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร    
จ านวน 10,000 บาท 
(โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 10,000 บาท 
4.3.5 โอนเพิ่ม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว    
จ านวน 10,000 บาท 
(โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 20,000 บาท 

โอนลด   งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายฯ 
4)โครงการด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
กรณีครบวาระ 
ขอโอนครั้งนี้  30,000  บาท   

 
นายมงคล บุญรักษา  มีท่านสมาชิกท่านได้จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ให้สมาชิกที่ประชุมได้สอบถาม 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ขอสอบถามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ ในการโอนงบประมาณ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  หมวดเงินอุดหนุน วาระที่ 4.1 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
    หมู่ที่ 4 กับวาระที่ 4.3 ซ้ ากันหรือไม่ 
 

นางสาวธนภร อินตาธ ิ  หมวดเงินอุดหนุน วาระที่ 4.1 เป็นการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือโอนเพ่ิม แต่วาระที่ 4.3 เป็นการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณ 
    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามมาตร 67 ทวิ 

หากได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และต้องขอความเห็นชอบจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงจากสามารถใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ 

 

นายมงคล บุญรักษา  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ  

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการโอนเพ่ิม หมวดเงินอุดหนุน(เพ่ิมเติม)
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สิน 

ของเทศบาล มาตรา 6798  เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
    (8) เงนิอุดหนุน  
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นายมงคล บุญรักษา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล                              

มาตรา 6798  เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
     (8) เงินอุดหนุน  

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบ ในวาระที่ 4.3 พิจารณาเห็นชอบ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
หมวดเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) มาตรา 67 ทวิ 

   4.3.1 โอนเพ่ิม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
         2) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย   จ านวน 200,000 บาท 
         (การขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด) 
    4.3.2 โอนเพ่ิม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
         2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย   จ านวน 22,000 บาท 
         (เพ่ือเป็นเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียน จ านวน 265 คน ๆ ละ 20 บาท  
         จ านวน 100 วัน ประจ าปีการศึกษา 1/2561) 
    4.3.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
         อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย     จ านวน 25,000 บาท 
         (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วงเหลือประชาชนของ  

   อปท.ระดับอ าเภอ) 
    4.3.4 โอนเพ่ิม   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
         2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร  จ านวน 10,000 บาท 
         (โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
    4.3.5 โอนเพ่ิม   เงนิอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
         4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว  จ านวน 20,000 บาท 
         (โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
 

มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
หมวดเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ข้อที่ 4.3.1 – 4.3.5 (จ านวน 5 รายการ) 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของ 
เทศบาล  มาตรา 6798  เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
(8) เงินอุดหนุน  
เห็นชอบ  9 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา                  1 เสียง 

  งดออกเสียง       1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สั่งพักการประชุมเวลา 12.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
 
 

เริ่มประชุมใหม่  เวลา 13.00 น. 
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นายมงคล บุญรักษา เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายหรือคณะผู้บริหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทต.ท่าสาย เสนอที่ประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายน า  สมบัติ  เรื่องการไปศึกษาดูเตาเผาขยะ จะไปดูที่เชียงราย หรือที่เชียงใหม่ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ที่จะมี 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  - สามารถไปดูได้ที่จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดล าปาง  
นายก ทต.ท่าสาย  - เครื่องสูบน้ า ที่น ามาจากสถานีสูบน้ าของเดิมจากหมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว 

หากมีการซ่อมแซม ซึ่งปัจจุบันเป็นครุภัณฑ์ของทางเทศบาลฯ แล้ว  
ถ้าซ่อมแซมแล้วอาจจะน าไปใช้ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง เพื่อจัดตั้ง
เป็นสถานีสูบน้ าแห่งใหม่ เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาน้ าในการเกษตรกรรม 
ของประชาชนต่อไป 

 

นายถวิล  ทิศเชย  ขอขอบคุณทางเทศบาลต าบลท่าสาย ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ส าหรับการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด 
    เขตพ้ืนที่โซนหนองไฮ จากโควตาหมู่บ้านละ 350,000 บาท ซึ่งขยายไปได้ 

ไม่ก่ีครัวเรือน และทางเทศบาลฯ ได้สนับสนุนเพิ่มจ านวน 200,000 บาท  
ในครั้งนี้ จะท าให้ประชาชนได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึง 

 

นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทุก ๆ ท่าน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ที่ได้ไปช่วยตัดต้นไม้ และมอบกระเบื้องกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก 

วาตภัยที่ผ่านมา 
 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  เรื่องของการติดตั้งไฟกิ่ง การซ่อมแซมไฟกิ่งของหมู่บ้านที่มีการร้องขอ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  อยากจะให้ทางเทศบาลฯ ได้มีการออกซ่อมแซมไฟก่ิงในกรณีพิเศษ 
    ในวันเสาร์ อาทิตย์ 
 

นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว ขอสอบถามผู้อ านวยการกองช่าง ในการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ซึ่งน้ าจะไปลงตรงไหน 
 

นายชัยทัต  เรือนแก้ว  โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอยเข้าไร่องุ่น 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ทางกองช่างได้เสนอแบบแปลนให้กับนายก ทต.ท่าสาย แล้ว ซึ่งมีขาดเอกสาร 

บางอย่าง เช่น เอกสารการยินยอมของเจ้าของที่ที่ให้น้ าไหลผ่าน และเอกสาร
การยินยอมให้ด าเนินการในพ้ืนที่ของบุคคล มีที ่ดินติดกับล าเหมือง 
ซึ่งต้องรอหนังสือยินยอมให้เข้าไปด าเนินการก่อน จึงจะเข้าไปด าเนินการวาง
ท่อระบายน้ าดังกล่าวได้ พร้อมกับด าเนินการตรวจสอบถนนดังกล่าวมีการ
โอนให้เป็นทางสาธารณะถูกต้องหรือไม่ 
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นายสงัด  อายุยืน  - ถนนทางเข้าไร่องุ่น หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ เป็นถนนที่ได้รับผลกระทบ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   จากปัญหาน้ าท่วม ทางเราพยายามจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวมา 2-3 ปีแล้ว 

และการจะแก้ไขปัญหาในระยะยาว ประเด็นควรจะมีการประชาคมภายใน
หมู่บ้านมายังเทศบาลฯ พ้ืนที่หมู่บ้านยังไม่ชัดเจน ถนนเป็นทางสาธารณะ
หรือไม่ พ้ืนที่รับน้ าได้หรือไม่ แล้วเจ้าของพ้ืนที่ยินยอมหรือไม่ โครงการ
ดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาเทศบาลหรือไม่ และ
งบประมาณท่ีจะด าเนินการจากแหล่งไหน 

    - โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลท่าสาย ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ต้องรอการรับรองแบบแปลนการก่อสร้าง จากส านักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งทางกองช่างได้ท าหนังสือ พร้อมส าเนาแบบแปลน
โครงการต่าง ๆ ของไปยังส านักงานโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งความคืบหน้า
ต่าง ๆ ขอเชิญทางผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนที่ประชุม 

 

นายชัยทัต  เรือนแก้ว  ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าสายได้ส่งหนังสือไปยังส านักงานโยธาธิการและ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผังเมืองจังหวัดเชียงราย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและลงนามรับรอง 

แบบแปลนจ านวนทั้งหมด 10 โครงการ ได้แก่ 
    1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว 
    2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
    3. โครงการเสริมผิวและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย 
    4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ 
    5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร 
    6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 
    7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ 
    8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาลต าบลท่าสาย 

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเทศบาลต าบลท่าสาย 
ส่วนโครงการที่ขอไปนอกเหนือจากที่ได้แจ้งมาไม่ ไม่เข้าข่ายที่ต้องขอการรับรอง 
ซึ่งทางเทศบาลฯ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ขอแจ้งการขนดินของรถลากดิน ที่ขนดินภายในพ้ืนที่ต าบลท่าสาย  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ไมม่ีการคุมผ้าใบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน 

 

นายสงัด  อายุยืน  เรื่องรถขนดินในพ้ืนที่ต าบลท่าสาย ได้มีการร้องเรียน และมีหนังสือแจ้งมายัง 
ปลัด ทต.ท่าสาย   เทศบาลต าบลท่าสาย ซึ่งในตอนนี้ทางกองช่างอยู่ระหว่างจัดท าหนังสือแจ้งรถ 

ที่ขนดินและผู้ประกอบการบ่อดิน ในการปฏิบัติตามระเบียบฯ 
 

นายถวิล  ทิศเชย  ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ท่านเจริญ ไชยประเสริฐ ก านันต าบลท่าสาย 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ที่บ้านของท่านก านัน 
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นายสุภาพ  ระลาธิ  ขอขอบคุณทางผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าสาย ที่ได้ให้การช่วยเหลือ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ต้นไม้ทับหลังคาบ้านของนายสวัสดิ์ ทัศเจริญ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว 
    ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยที่ผ่านมา 

 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
นายมงคล บุญรักษา กล่าวปิดประชุม ส่วนการประชุมฯ ครั้งต่อไป       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ/ครั้งต่อไป ประจ าปี 2561  

ซ่ึงจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง   
 

ขอปิดประชุม ฯ 
 

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

ปิดประชุมเวลา      เวลา  15.15   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 

 

 
 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
      (นายถวิล  ทิศเชย) 

       สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561  
เมื่อวันที่    23  พฤษภาคม  2561  รับรองแล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561  

เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2561 
 
 
 

 

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

          ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
 

 

 


