
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันจันทรท์ี่ 26 กมุภาพันธ์ 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    13   คน  
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 
 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561    

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

    ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561  
ในวันจันทร์ที ่26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบาลต าบลท่าสาย ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์  
พุทธศักราช 2561 ลงชื่อนายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1      1.1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
    1.1.1 กิจกรรมท าแนวป้องกันไฟป่า (ป่าดอยปุย) ประจ าปี พ.ศ.2561 
นายมงคล บุญรักษา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิด 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย กิจกรรมท าแนวป้องกันไฟป่า (ป่าดอยปุย) ในพ้ืนที่วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 9  

บ้านเขือ่นแก้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมานั้น  
มีท่านสมพล จันกุลี ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ท่านสุภาพ ระลาธิ ติดภารกิจที่
โรงน้ าดื่มของหมู่บ้าน ท่านถวิล ทิศเชย ยางรถรั่วไม่สามารถเดินทางได้ 
ท่านสมฤดี แสงศรีจันทร์ ติดภารกิจส่วนตัว และต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ 
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

  
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
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1.2 เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ของเทศบาลต าบลท่าสาย 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
นายก ทต.ท่าสาย  สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 18 แผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป และตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้ก าหนดห้วงเวลา 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 1.1 เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมืองพัทยาให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2559 นั้น 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น              
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการและใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนี้สามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ     
รายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี 
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เทศบาลต าบลท่าสาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการตามระเบียบ
ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลท่าสายแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้น   
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2  
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
ลงชื่อ นายชัยยศ  หม่อมพกุล  นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
 

1.2.2 การตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
และระเบียบฯ  

นายชัยยศ หม่อมพกุล  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร 
นายก ทต.ท่าสาย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ข้าราชการท้องถิ่น ได้ร่วมต้อนรับ 
    คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ สถ. 

ตามก าหนดการเดินทางคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
และเจ้าหน้าที่ สถ. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และตรวจติดตามปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1 จังหวัดเชียงราย 
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1.2.3 พิธีปล่อยขบวนรถวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า  

นายชัยยศ หม่อมพกุล  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทางส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 
นายก ทต.ทา่สาย  เชียงรายได้ขออนุญาตใช้สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมพิธีปล่อยขบวนรถ 
    24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยทาง 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย ได้รับเกียรติให้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ  
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าสายเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ดังกล่าวด้วย 
 

1.2.4 การใช้เตาเผาขยะเทศบาลต าบลท่าสาย 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าสาย มีเตาเผาขยะจ านวน 1 เตา และยืมของเอกชน 
นายก ทต.ท่าสาย มาใช้เผาขยะอีก 1 เตา ปัจจุบันนี้ทางเอกชนจะขอเตาเผาขยะคืนจาก

เทศบาลต าบลท่าสาย จึงท าให้ตอนนี้เทศบาลฯ มีเตาเผาขยะเพียงหนึ่งเตา 
 จึงท าให้การเผาขยะไม่ทัน บางส่วนก็ต้องเอาลงหลุมขยะโดยใช้วิธีฝังกลบ

เหมือนเช่นเดิม เนื่องจากจ านวนขยะที่มากข้ึนและมีเตาเผาขยะไม่มีเพียงพอ
ต่อการเผาขยะต่อวัน 
 

1.2.5 การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นายก ทต.ท่าสาย  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่นส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่3 
ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 
ศูนยร์าชการและคอนเวนชั่นภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีกระผม นายชัยยศ หม่อมพกุล เข้าร่วมการฝึกอบรม 
ดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น 
    

ที่ประชุมฯ  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2560 
นายมงคล บุญรักษา ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560   

เมื่อวันที่  29 ธันวาคม  2560   
มีสมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค าเพ่ิมเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม่ 

 

ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 

นายมงคล บุญรักษา ให้สมาชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560   

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560   
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 
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มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องด่วน (ถ้ามี) 
 

นายสมพล จันกุลี  ตลิ่งแม่น้ าลาวในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ที่เป็นจุดเสี่ยง ที่ตลิ่งจะพัง 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ซึ่งปัจจุบันทางกรมเจ้าท่าได้ด าเนินการขุดลอกทรายแม่น้ าลาว 
 ซึ่งทางหมู่บ้านเกรงว่าตลิ่งอาจจะพัง หากเข้าสู่ฤดูน้ าหลาก เนื่องจากเป็นแนว

คันดิน ซึ่งหากมีซากตึกเข้าไปลงก็จะดี และหากทางเทศบาลฯ ได้ประสาน
หน่วยงานอื่น ๆ ในการขอรับการสนับสนุน หรือทางเทศบาลฯ จะใช้
งบประมาณจากเงินสะสม ก็ขอให้ทางเทศบาลฯ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

 
นายน า  สมบัติ  ตลิ่งแม่น้ าลาวในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ที่เป็นจุดเสี่ยง ได้น าเรื่องดังกล่าว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เข้าแจ้งในการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าสายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ซึ่งทางฝ่ายปกครองก็ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว  
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  - ตลิ่งแม่น้ าลาวในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ที่จะพังระยะทางประมาณ 
นายก ทต.ท่าสาย  20 เมตร ได้ไปตรวจสอบพ้ืนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณที่แล้ว 
  ซึ่งจะมอบกองช่างเข้าไปส ารวจพื้นที่ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง 

- เรื่องการบุกรุกตลิ่งแม่น้ าลาวในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า มอบทางกองช่างได้ประสานไปยังผู้ที่บุกรุก 
และประสานไปกรมเจ้าท่าต่อไป  

 
นายชัยทัต เรือนแก้ว  - ตลิ่งแม่น้ าลาวในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ทางท่านนายก ทต.ท่าสาย 
ผู้อ านวยการกองช่าง ได้มอบหมายให้ทางกองช่างเข้าไปส ารวจและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวต้องประสานไปยังกรมเจ้าท่าอีกครั้ง ซึ่งเป็นพื้นที่
ความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหากกรมเจ้าท่าไม่
มีงบประมาณ ก็อาจจะใช้งบประมาณของทางเทศบาลฯ จะเข้าไปด าเนินการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาจจะต้องขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่ดังกล่าวจากกรมเจ้าท่า
ต่อไป 

 - การบุกรุกพ้ืนที่ล าน้ าลาวของประชาชนในพื้นที่จ านวน 3 ราย ที่ได้ลงไปใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีของกรมเจ้าท่า เช่น ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ซึ่งทางกองช่างก็ได้
ประสานไปยังกรมเจ้าท่าแล้ว หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งผู้น าหมู่บ้าน
ของบุคคลที่บุกรุกพ้ืนที่ดังกล่าวในการที่จะรื้อถอนต่อไป 
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นายสงัด  อายยุืน - ตลิ่งแม่น้ าลาวในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ตามแบบของกรมเจ้าท่า   
ปลัด ทต.ท่าสาย การที่หน่วยงานไหนจะเข้าไปด าเนินการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ต้องได้รับการ

อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ซึ่งตอนนี้กรมเจ้าท่าได้ด าเนินการขุดลอกแม่น้ าลาว 
มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยปีที่แล้วฝั่งฝายชัยสมบัติ เป็นความรับผิดชอบของ
กรมชลประทานในการเข้ามาด าเนินการขุดลอกในสองฝั่งสะพานพ้ืนที่หมู่ที่ 3 
ไปถึงหมู่ที่ 7 กรมเจ้าท่าก็มาด าเนินการขุดลอกทรายในพ้ืนที่หมู่ที่ 8,7,4,3  
ที่ทางกรมเจ้าท่าไม่สามารถขุดลอกได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับ 
ตอสะพาน หากมีการขุดลอกใกล้กับตอสะพาน อาจจะท าให้ตัวสะพานได้รับ
ความเสียหาย จากที่ท่านสมพล จันกุลี  พูดมานั้นหากมีการขุดลอกและเกิด
น้ าหลากเกรงว่าตลิ่งจะพัง ซึ่งการขุดลอกของกรมเจ้าท่าปัจจุบันที่ขุดลอก
ตลิ่งไม่แข็งแรง ก็ต้องให้ทางกองช่างเข้าไปส ารวจพื้นที่ดังกล่าว แล้วน าเรื่อง
ดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
- เรื่องงบประมาณในการแก้ไขปัญหาตลิ่งพังดังกล่าว ต้องดูที่ความสามารถ
ของทางเทศบาลฯ หรือขอกรมเจ้าท่า ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ใน    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากจะต้องด าเนินการต้องมีการ
โอนงบประมาณ หรือใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งต้องรอทางกองช่างเข้าไป
ส ารวจพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง 
- การบุกรุกของประชาชนในพ้ืนที่บริเวณด้านข้างล าน้ าลาวก่อนที่จะ
ด าเนินการต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ แล้วต้องแจ้งไปยัง
พ้ืนที่คือกรมเจ้าท่า  

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร โดยในบริเวณใกล้ๆ กับขัวไชยนารายณ์ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 มีจ านวนครัวเรือนจ านวนมาก โดยได้รับผลกระทบจากการสัญจรของรถต่าง ๆ 

เวลาขึ้นสะพาน ซึ่งในช่วงเวลาดึก มักจะได้ยิ่งเสียงดังขึ้นมาก จึงของให้ทาง
เทศบาลฯ มอบให้กองช่างได้ประสานไปยังกรมทางหลวง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
ด าเนินการก่อสร้างก าแพงก้ันเสียง หรือหาวิธีการการแก้ไขปัญหาเสียงดัง 

 

นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  ถนนเชียงราย-เทิง บริเวณหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ จากการ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ก่อสร้างเกาะกลางไม่มีจุดยูเทิรน์รถในพ้ืนที่ ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 

บริเวณเกาะกลาง หรือ(ไฟก่ิง) ท าให้รถประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณโค้ง 
หน้าวัดศรีสุพรรณหมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ซึ่งมีความมืดประกอบกับเป็นจุดโค้งด้วย  
และให้ทางเทศบาลฯ ได้ประสานไปยังแขวงการทางเชียงรายที่ 2 หรือ 
หน่วยที่รับผิดชอบเข้าตามตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

   

นายถวิล  ทิศเชย  สัญญาณไฟจราจร (ไฟเขียวแดง) บริเวณถนนเลี่ยงเมือง แยกสันทราย-ท่าสาย  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  บริเวณหลังวัดสถาน ซึ่งหากออกจากวัดสถาน หมู่ที่ 7 ไปยังแยกไฟแดงซึ่งระยะ 

เวลาในการจอดรถรอสัญญาณไฟจราจรมีความเร็วมากเกินไปใช้เวลาเพียง 15 วินาที 
 ซ่ึงท าให้รถสัญจรได้ไม่สะดวก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จะขอทางกองช่างได้

ประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเพ่ิมระยะเวลาในการจอดหรือสัญญาณ 
ไฟจราจร (ไฟเขียว) เป็นระยะเวลา 25 วินาที เพื่อจะได้ระบายรถได้มากขึ้น  
และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วย 
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นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  เห็นด้วยกับท่านถวิล ทิศเชยครับ ในการเพิ่มระยะเวลาช่วงสัญญาณไฟเขียว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ให้มากขึ้นเพ่ือระบายรถ และลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การฝ่าสัญญาณไฟ 

(ไฟแดง) 
 

นายสุภาพ ระลาธิ  ปัญหาการส่งเสียงดังและการมั่วสุมของเด็กแว้น บริเวณใต้ขัวไชยนารายณ์ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ซึ่งส่งเสียงดังมาก ในเวลาที่นัดเจอกัน เห็นควรประสานไปยังหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในการเข้ามาสอดส่องดูแล เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ
ประสานต ารวจในการเข้ามาตรวจการณ์บาง โดยมากจะรวมกลุ่มและส่งเสียง
ดังในช่วงเวลาประมาณ 4 ทุ่มเป็นต้นไป 

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  กระผมเห็นว่าเรื่องของการสัญจรของรถบริเวณขัวไชยนารายณ์และการส่งเสียงดัง 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ของเด็กแว้น ควรจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ หรือแก้ไข 
  ปัญหาดังกล่าวต่อไป 
 

นายเจริญชัย เครือค า  โครงการก่อสร้างสะพานหนองยาว หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ของกรมทางหลวง 
รองนายก ทต.ท่าสาย  ซึ่งปัจจุบันก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้  ซึ่งจากการส ารวจของกระผม 

พบว่าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมด้านล่าง จ านวน 3 ช่องทาง ก่อสร้างรองรับ
น้ าที่มาจากหมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ทางหมู่บ้านสินธานีโครงการ 3 ซึ่งแบบไม่
รองรับน้ าที่ไหลมาจากบ้านหนองยาวเลย ควรรองรับน้ าเป็น 2 ทาง ซึ่งหากทาง
กรมทางหลวงด าเนินการเสร็จ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีหมู่ที่ 5 
บ้านหนองยาวเป็นอย่างมาก เพราะน้ าจะระบายไม่ทัน เห็นควรทางกองช่าง 
เข้าไปประสานทางกรมทางหลวงในการชี้แจงหรือขอข้อมูลในการก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสะพานหนองยาว 

 

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว  น้ าประปาบริเวณ ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย น้ าไหลไม่แรง มีน้ าไหลน้อย  
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลฯ ก็ต้องเอารถบรรทุกน้ าเข้าไปช่วยเติมน้ าให้กับ

ประชาชนในการใช้อุปโภคบริโภค เพราะจะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้ว ของทาง
กองช่างได้เข้าไปตรวจสอบระบบประปาดังกล่าวด้วย 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  - ปัญหาในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 เรื่องการสัญจรของรถบนขัวไชยนารายณ์ที่เสียงดัง 
นายก ทต.ท่าสาย และการส่งเสียงดังหรือการมั่วสุมของเด็กแว้น ซึ่งในการประชุมของฝ่าย

ปกครองท้องที่ก็ได้แจ้งในที่ประชุมฝ่ายปกครองท้องที่แล้ว ซึ่งทางคณะ
ผู้บริหารขอมอบทางกองช่างเข้าไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

 - การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 6 บ้านหัวดอยและหมู่ที่ 12 บ้านหัวดอย
สันติ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอต่อการสัญจร ซึ่งท าให้เกิด
อุบัติเหตุรถวิ่งข้ามเลนส์ ซึ่งทางคณะผู้บริหารขอมอบทางกองช่างเข้าไป
ประสานแขวงการทางเชียงรายที่ 2 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล - การก่อสร้างสะพานหนองยาวในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ขอมอบ 
นายก ทต.ท่าสาย ทางกองช่างในการประสานไปยังกรมทางหลวงชนบทในการขอรับฟังค าชี้แจง

ในการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณใต้สะพานส าหรับระบายน้ าดังกล่าว 
  - การวางท่อระบายน้ าในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ที่ระบายน้ ามาจาก 

ป่าดอยปุย ซึ่งทางแขวงการทางเชียงรายที่ 2 (ห้วยสัก) ได้ด าเนินการ 
วางท่อระบายน้ าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการขุดลอกร่องระบายน้ า
บริเวณข้างถนนที่จะรองรับน้ าดังกล่าว 
- ปัญหาประปาในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ซอย 5 ต าบลท่าสาย ขอมอบทางกองช่างเข้าไป
ส ารวจปัญหาการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคของประชาชนด้วย และหากพ้ืนที่
ดังกล่าวมีการก่อสร้างถังเก็บน้ า ซึ่งสามารถดึงน้ าจากห้วยปู่หน่อมาใช้ได้ จะเป็น
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าไปได้อีกทางหนึ่ง 

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  กระผมขอขอบคุณท่านนายก ทต. ที่จะได้น าเรื่องหรือข้อปัญหาต่าง ๆ น าไป 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 

นายสมพล จันกุลี  การก่อสร้างสะพานหนองยาว หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ถนนเชียงราย-เทิง  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เห็นควรต้องไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งหากมีการก่อสร้างปิดกั้นทางไหล

ของน้ า ก็ต้องเร่งด าเนินการโดยด่วน 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  มอบให้กองช่างได้เข้าไปประสานหรือขอระงับการก่อสร้างสะพานหนองยาว 
นายก ทต.ท่าสาย หรือเข้าไปขอตรวจสอบในช่วงที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง หากด าเนินการ

แล้วเสร็จก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาวในการรองรับน้ า ในฤดูน้ าหลากอย่างแน่นอน 
ขอให้ประสานผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับผิดชอบโดยด่วน 

 

นายสุภาพ  ระลาธิ  การท าท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสะพานหนองยาว ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้าง  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ขอให้ทางท่านรองนายก เจริญชัย เครือค า ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 

และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ซึ่งวันนั้นทางวิศวกรก่อสร้างสะพานดังกล่าว ได้ชี้แจง
ให้กับผู้น าทั้งสองหมู่บ้าน ซึ่งกระผมก็เข้าไปรับฟังด้วย  โดยโครงการดังกล่าว 
อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งเป็นการก่อสร้างระบบระบายน้ าที่ไหลมากจากพ้ืนที่
ของหมู่ที่ 13 หากจะทราบข้อมูลก็ต้องประสานไปยังผู้น าทั้งสองท่านหรือ
ประสานผู้ด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

 

นายน า  สมบัติ  ต้องรีบเข้าไปประสานและด าเนินการขอตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวโดยด่วน  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือไม่หลังจากเลิกการประชุมสภา ทต.ท่าสาย 
  เราเข้าไปตรวจสอบกันจะดีกว่าครับ 
 

นายนรายุทธ หม่อมพกุล  เห็นควรมีภาพถ่ายในการประกอบการพิจารณาเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ   
เลขานุการนายก ทต.ท่าสาย ด้วยครับ 
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นายสงัด  อายุยืน การก่อสร้างสะพานหนองยาวเดิมที่แคบ โดยก่อสร้างสะพานใหม่ มีการ 
ปลัด ทต.ท่าสาย วางท่อระบายน้ าใหม่ เห็นควรมีการประสานผู้น าหมู่บ้าน และท าหนังสือยื่นเข้าไป

ขอค าชี้แจง แนวทางในการก่อสร้างระบบระบายน้ าในการก่อสร้างสะพานใหม่ 
โดยเฉพาะท่อลอดเหลี่ยมทางระบายน้ า ข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ รายชื่อผู้ที่จะ 
ยื่นแนบกับหนังสือ ภาพถ่าย ในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ขอรับการแก้ไขปัญหา 
ทุกกรณี และขอมอบทางกองช่างได้ด าเนินการประสานไปยังหมู่บ้านในการ 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีได้รับผลกระทบคือ หมู่ที่ 5  
และหมู่ท่ี 13 หรือหากประชุมสภา ทต.ท่าสาย มีเวลาเราอาจจะแวะดูพ้ืนที่
ก่อสร้างดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 และสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

 
 

นายมงคล บุญรักษา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย พ.ศ.2547 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
 หมวด 2 การประชุม ข้อ 20 นอกจากกประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว 

การประชุมสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
     1) การประชุมสามัญ 
     2) การประชุมวิสามัญ 

 
ขอ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าป ระยะเวลาและ 
วันเริ่มตนประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปของแตละสมัยในปนั้น  
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปของปถัดไป และ ระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปสมัยแรกของแตละป โดยใหน าความในขอ 11 มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม   

เมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นท าเปนประกาศของ 
สภาทองถิ่นพรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ส านักงานองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น   
 

ขอ 11 เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาทองถิ่น  เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(2) ส าหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลก าหนดวาการประชุมสมัย
สามัญประจ าปแตละสมัย  ในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมี
ก าหนดกี่วัน กับใหก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปสมัย
แรกของปถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
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นายมงคล บุญรักษา  มอบให้ทางเลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าสาย น าปรึกษาในที่ประชุม 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 และสมัยสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ต่อสภาเทศบาลต าบลท่าสายเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ตามระเบียบต่อไป 

 

นายสงัด  อายุยืน ขอน าปรึกษาในที่ประชุม เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
 แต่ละสมัย ดังนี้ 
    1. การประชุมสามัญ สมัยที ่1  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  

ในวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561  ก าหนดเวลา 28 วัน 
    2. การประชุมสามัญ สมัยที ่2  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  

ในวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2561   ก าหนดเวลา 30 วัน 
    3. การประชุมสามัญ สมัยที ่3  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  

ในวันที่ 1-30 สิงหาคม 2561   ก าหนดเวลา 30 วัน 
    4. การประชุมสามัญ สมัยที ่4  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
     ในวันที่ 1-30 ธันวาคม 2561   ก าหนดเวลา 30 วัน 
    5. การประชุมสามัญ สมัยที ่1  ประจ าปี พ.ศ.2562  

ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ในวันที่ 1-30 มีนาคม 2562 
ก าหนดเวลา 30 วัน  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ  

ประจ าปี พ.ศ.2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
     มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ  

ประจ าปี พ.ศ.2561 (เป็น 4 สมัย) และสมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
ประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
1. การประชุมสามัญ สมัยที ่1  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  

ในวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561  ก าหนดเวลา 28 วัน 
    2. การประชุมสามัญ สมัยที ่2  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  

ในวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2561   ก าหนดเวลา 30 วัน 
    3. การประชุมสามัญ สมัยที ่3  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  

ในวันที่ 1-30 สิงหาคม 2561   ก าหนดเวลา 30 วัน 
    4. การประชุมสามัญ สมัยที ่4  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
     ในวันที่ 1-30 ธันวาคม 2561   ก าหนดเวลา 30 วัน 
    5. การประชุมสามัญ สมัยที ่1  ประจ าปี พ.ศ.2562  

ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ในวันที่ 1-30 มีนาคม 2562 
ก าหนดเวลา 30 วัน  
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มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.2 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561  
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ด้วยส านักปลัด กองคลัง กองการศึกษา และกองช่าง เสนอญัตติ  
นายก ทต.ท่าสาย  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

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 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.2.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
นายก ทต.ท่าสาย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จอภาพแบบ LCD หรือ LED  (งานบริหารทั่วไป) 

      จ านวน 1 เครื่อง ราคา 4,000 บาท 
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 
      สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
      ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.08/1 

โอนลด   งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (งานบริหารทั่วไป) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  4,000  บาท 

 

4.2.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
      (งานบริหารทั่วไป) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ประจ าปี พ.ศ.2560  ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 
      สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
      ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.08/1 

โอนลด   งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(งานบริหารทั่วไป) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  22,000  บาท 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.2.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
นายก ทต.ท่าสาย       ครุภัณฑ์อ่ืน  แผ่นพื้นเวที   จ านวน 12 แผ่น   (งานบริหารทั่วไป) 

      ราคา 20,000 บาท 
      ขนาดกว้าง 1.22 เมตร ยาว 2.44 เมตร หนา 0.075 เมตร 

(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือด าเนินการเอง) 
      สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
      ล าดับที่ 5 หน้า แบบ ผ.08/1 (ตามแบบแปลน ทต.ท่าสาย) 

โอนลด   ค่าใช้จ่าย    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือฯลฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  20,000  บาท 

 
    4.2.4 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เครื่องขยายเสียง  (งานบริหารทั่วไป) 

      จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 20,000 บาท 
      ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

-แบบโมโนเพาเวอร์มิเซอร์  ไม่น้อยกว่า 1,200 วัตต์ 
-มีไลน์ในตัว  ไม่น้อยกว่า 70 โวลด์ 

      สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
      ล าดับที่ 14 หน้า แบบ ผ.08/2 

โอนลด   งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(งานบริหารทั่วไป) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  20,000  บาท 

 
4.2.5 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   

      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ล าโพงฮอร์น  (งานบริหารทั่วไป) 
      จ านวน 15 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท  ราคา 30,000 บาท 
      ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

-ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 
-มีปากฮอร์น พร้อมขายึด 

      สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
      ล าดับที่ 15 หน้า แบบ ผ.08/2 

โอนลด   งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(งานบริหารทั่วไป) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  30,000  บาท 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.2.6 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
นายก ทต.ท่าสาย       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

      (งานบริหารงานคลัง) 
      จ านวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ประจ าปี พ.ศ.2560  ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 
      สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
      ล าดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.08/1 

โอนลด   งบบุคลากร   
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน 
(งานบริหารงานคลัง) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  22,000  บาท 

 
    4.2.7 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
      โต๊ะส านักงานระดับ 3-6 (พนักงานราชการ)  

พร้อมเก้าอ้ี      (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
      จ านวน 1 ชุด ราคา 5,400 บาท    ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

- ขนาดกว้าง 80* ยาว 150 * สูง 75 ซม.  
- มี 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย   
- เก้าอ้ี มีพนังพิงและที่วางแขน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.08/2 
 

โอนลด   งบบคุลากร   
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน 
(งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  5,400  บาท 

 
 

4.2.8 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
              ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องปั๊มน้ า  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

      จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,000 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มอเตอร์ 300 วัตต์  
- ท่อน้ าเข้า/ออก ขนาดไม่น้อยกว่า 1" 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.08/2 
 

โอนลด   งบด าเนินการ   
ค่าตอบแทน   ค่าเช่าบ้าน 
(งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  7,000  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  

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
 

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

 
นายมงคล บุญรักษา  4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 8 รายการ 

4.2.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
จอภาพแบบ LCD หรือ LED  ราคา 4,000 บาท 

      4.2.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  ราคา 22,000 บาท 

      4.2.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์อ่ืน   
แผ่นพื้นเวที   ราคา 20,000 บาท 
4.2.4 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
เครื่องขยายเสียง  ราคา 20,000 บาท 

      4.2.5 โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
 ล าโพงฮอร์น  ราคา 30,000 บาท 
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นายมงคล บุญรักษา  4.2.6 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคา 22,000 บาท 

      4.2.7 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   โต๊ะส านักงานระดับ 3-6 (พนักงานราชการ) พร้อมเก้าอ้ี   ราคา 5,400 บาท 
      4.2.8 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์การเกษตร  

เครื่องปั๊มน้ า      ราคา 7,000 บาท 
         
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง       1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

ข้อ 4.3 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
หมวดเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) 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  

      

นายชัยยศ หม่อมพกุล  4.3.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
นายก ทต.ท่าสาย  1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันขม้ินฯ จ านวน 20,000 บาท 

(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/2 

 

4.3.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร จ านวน 20,000 บาท 
(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/2 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล           4.3.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
นายก ทต.ท่าสาย  3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย  จ านวน 20,000 บาท 

(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/2 
 

    4.3.4 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
             4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว จ านวน 20,000 บาท 

             (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/3 
โอนลด   งบกลาง     งบกลาง     
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

        ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 72,000 บาท  
โอนลด   งบกลาง      งบกลาง     
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

        ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 8,000 บาท  
 

4.3.5 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว จ านวน 20,000 บาท 
(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 5 หน้า แบบ ผ.02/3 
 

4.3.6 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย จ านวน 20,000 บาท 
(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 6 หน้า แบบ ผ.02/3 

 

4.3.7 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด จ านวน 20,000 บาท 
(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 7 หน้า แบบ ผ.02/3 
 

4.3.8 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง จ านวน 20,000 บาท 
(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 8 หน้า แบบ ผ.02/4 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล           4.3.9 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
นายก ทต.ท่าสาย  9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จ านวน 20,000 บาท 

(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 9 หน้า แบบ ผ.02/4 

    4.3.10 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
    10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม จ านวน 20,000 บาท 

(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.02/4 

4.3.11 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม จ านวน 20,000 บาท 
(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/4 

4.3.12 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ จ านวน 20,000 บาท 
(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 12 หน้า แบบ ผ.02/5 

4.3.13 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง จ านวน 20,000 บาท 
(โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.02/5 
โอนลด   งบกลาง    

      งบกลาง     
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

        ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 180,000 บาท  
 

4.3.14 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง จ านวน 30,000 บาท 
(โครงการฟ้ืนฟูภาษาล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/1 
โอนลด   งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(งานบริหารทั่วไป) 

        ขอโอนครั้งนี้ จ านวน 30,000 บาท  
 



 - 17 - 
 

 
นายชัยยศ หม่อมพกุล           4.3.15 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
นายก ทต.ท่าสาย  15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม จ านวน 20,000 บาท 

(โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
ล าดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.02/5 
โอนลด   ค่าใช้จ่าย    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือฯลฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
ขอโอนครั้งนี้ จ านวน  20,000  บาท 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การโอนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน มีท่านใดจะซักถามหรือ 

แสดงความคิดเห็น  
 
นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว  เรียนสอบถามท่านรองเจริญชัย เครือค า  ใครเป็นครูผู้สอนโครงการ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  โครงการฟ้ืนฟูภาษาล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
นายสมพล  จันกุลี  เรียนสอบถามท่านรองเจริญชัย เครือค า  มีจ านวนนักเรียนที่จะเข้าร่วม 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  โครงการประมาณกี่คน 
 
นายเจริญชัย เครือค า โครงการดังกล่าว มีวิทยากร ท่านทวีโชค เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรม/ 
นายก ทต.ท่าสาย  จัดท าการเรียนการสอน ซึ่งจะมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ 
    ในพ้ืนที่ต าบลท่าสายทั้ง 2 เขต เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน  

เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูภาษาล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอดต่อไป 
 
นายสงัด อายุยืน   โครงการฟื้นฟูภาษาล้านนา ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้อุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ 
    ในการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

ของท้องถิ่น ซึ่งภาษาล้านนาต้องได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือให้มีการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อไป  ซึ่งการจะด าเนินโครงการจัดต้องมีการจัดท าตาราง 
การเรียนการสอน และวิทยากรผู้สอน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 

 
นายมงคล บุญรักษา  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ให้สมาชิกทีป่ระชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ  

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน (เพ่ิมเติม)  
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นายมงคล บุญรักษา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล                              

มาตรา 6798  เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
     (8) เงินอุดหนุน  

4.3 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  หมวดเงินอุดหนุน 
      4.3.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันขม้ินฯ จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.4 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.5 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.6 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 

    4.3.7 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
    7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด จ านวน 20,000 บาท 

      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.8 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.9 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.10 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.11 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
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นายมงคล บุญรักษา       4.3.12 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย      12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ จ านวน 20,000 บาท 

      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.13 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ ด้านสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.14 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง จ านวน 30,000 บาท 
      (โครงการฟ้ืนฟูภาษาล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
      4.3.15 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุนเอกชน   
      15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม จ านวน 20,000 บาท 
      (โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 
-โอนงบประมาณและจ่ายเงินอุดหนุน ตั้งแต่ข้อที่ 4.3.1 – ข้อที่ 4.3.15 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
   

4.4 พิจารณาเห็นชอบการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ เลขท่ี 32404 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.1/1034 
นายก ทต.ท่าสาย ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ เลขที่ 32404   
     

ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าสาย มีความประสงค์ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ตาม
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 32404 เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุง
ร้านค้าสวัสดิการชุมชนต าบลท่าสาย เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
และกระจายนักท่องเที่ยวไปยังทุกพ้ืนที่ เพิ่มรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่ ในการด าเนินการปรับปรุง  
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังนี้ 

    1. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดชุมชน  จ านวน 1,775,000 บาท 
    2. โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการ จ านวน 1,863,000 บาท 
    3. โครงการก่อสร้างห้องน้ าอาคารร้านค้าสวัสดิการ  จ านวน 705,000 บาท 
    4. โครงการลานจอดรถและทางเดินร้านค้าสวัสดิการ  จ านวน 656,000 บาท 
    รวมเป็นประมาณท้ังสิ้น  4,999,000 บาท  
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ เลขที่ 32404    

มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ 

เลขที่ 32404   
 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทต.ท่าสาย เสนอที่ประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  - ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ทางวัดร่องธาร หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสาย 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  มีประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  โดยได้นิมนต์ครูบาอินสม จากอ าเภอแม่สรวย  

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมท าบุญ 
  - เรื่องการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านท่าสาย มาท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันนี้มีนักเรียน 

เหลือน้อยมาก กระผมอยากให้ทางเทศบาลฯ ได้ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสาย และประสานยังคณะครู-อาจารย์โรงเรียนบ้านท่าสาย  
ในการถ่ายโอนสถานศึกษามายังท้องถิ่นเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลท่าสาย ซึ่งอยากจะผลักดันเรื่องดังกล่าวจริง ๆ เพื่อให้เด็กได้กลับมา
เรียนในพ้ืนที่ต าบลเพ่ิมมากขึ้น 

 

นายน า  สมบัติ  เห็นควรกับท่าน สท.ธเนศธรรม ไคร้ศรี ในการผลักดันโรงเรียนบ้านท่าสาย 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ถ่ายโอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ผมเห็นชอบตั้งแต่เริ่มเข้ามารับต าแหน่งตั้งแต่ปีแรก ๆ แล้ว ได้เข้าไปสอบถาม 
นายก ทต.ท่าสาย  ทางคณะครู อาจารย์โรงเรียนบ้านท่าสาย ในการถ่ายโอนสถานศึกษามา 

สังกัดท้องถิ่น อยู่ในความรับผิดชอบของกรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
แต่ผู้คณะครูโรงเรียนบ้านท่าสายไม่ยอมที่จะถ่ายโอนมายังท้องถิ่น 
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นายสงัด  อายุยืน  ในขณะนี้ผมยังไม่แน่ใจ ว่าหลักเกณฑ์ วิธีการในการถ่ายโอนสถานศึกษา 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ในสังกัด สพฐ. ที่จะถ่ายโอนมายังท้องถิ่น สามารถท าได้อยู่หรือไม่ เพราะ 

จะมีตัวชี้วัดในหลาย ๆ ด้าน เช่น งบประมาณ ภารกิจต่าง ๆ ที่ต้องมีการศึกษา 
ความเป็นไปได้ก่อน ควรดูบริบท ระเบียบ หลักเกณฑ์ท าได้หรือไม่ ฝากกอง
การศึกษาได้น าไปตรวจสอบหรือจะเป็นข้อมูลในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป 

 

นายมงคล บุญรักษา เรื่องการไปทัศนศึกษาพร้อมดูงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ที่จะเดินทางระหว่างวันไหน และมีสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย 
  ท่านใดท่ีไม่สามารถเข้าร่วมได้ครับ 
 

นายแสงจันทร์  ชัยสวัสดิ์  ไม่สามารถไปได้เนื่องจากต้องดูแลมารดาที่มีอายุมาแล้ว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2   
 

นายสมพล  จันกุลี  สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัว  ไม่สามารถเดินทางไกลได้ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1   
 

นายเจริญชัย  เครือค า  ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทางวัดเวียงกลาง หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
รองนายก ทต.ท่าสาย  มีกิจกรรมวันมาฆบูชา และกิจกรรม ต๋านถนน คสล. และกิจกรรมอื่น ๆ  

จึงขอเชิญท่านใดที่สนใจเข้าร่วมท าบุญ 
 

นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์  ก าหนดการไปทัศนศึกษาพร้อมดูงาน ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ซึ่งจะได้ไปศึกษาดูงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
    -การบริหารจัดการขยะ 
    -เศรษฐกิจพอเพียง 
    -การจัดท าตลาดนัด ฯลฯ 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสาย ขอเข้าร่วมกิจกรรม 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ทัศนศึกษาพร้อมดูงาน ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 จ านวน 1 ท่าน 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  - การไปทัศนศึกษาพร้อมดูงานในครั้งนี้ นายกไม่สามารถไปได้ ซึ่งได้มอบหมาย 
นายก ทต.ท่าสาย  ให้รองนายกเจริญชัย เครือค า  และเลขานุการนายก ทต.ท่าสาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
    - ขอความร่วมมือการงดเผ่าในที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  

ถึงวันที่ 12 เมษายน 2561 
 

นายมงคล บุญรักษา - ทางฝ่ายปกครองท้องที่ มีใครเข้าร่วมไปทัศนศึกษาพร้อมดูงานในครั้งนี้ด้วย       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  - เรื่องตลาดนัดประชารัฐต าบลท่าสาย ตอนนี้ยังคงจัดอยู่หรือไม่ 
 

นางทัชชกร  สุวรรณจักร  มีผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีแต่ละหมู่บ้าน 
นายก ทต.ท่าสาย   
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นส.น าพา  ขัติกันทา  ตลาดนัดตอนนี้มีแม่ค้าประมาณ 10 ร้าน แต่ได้ประสานแม่ค้าในพื้นที่ 
รองนายก ทต.ท่าสาย  หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ในการช่วยกันน าสินค้าเข้ามาจ าหน่าย ซึ่งอาจจะมีการ 

ขึ้นศาลพระภูมิบริเวณพ้ืนที่ตลาด และการจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ ก็ให้ทางแม่ค้า 
มาเองรับผิดชอบกันเอง ตอนนี้ก็ให้ขายไปก่อน เรื่องค่าขยะมูลฝอย ค่าน้ าค่าไฟ 
หรือการจัดตลาดในรูปแบบไหนนั้น ต้องน ามาปรึกษาหารือกันใหม่อีกครั้ง 

 

นายสงัด  อายุยืน  เรื่องของตลาดนัด ก าลังลองผิดลองถูก ซึ่งจัดมาประมาณสามเดือนซึ่งมีหลาย 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ปัจจัย เช่น สภาพชุมชน การแข่งขัน สถานที่ นั้น ปัจจุบันทางเทศบาลฯ  

จะมีการจัดท าโครงการเพ่ิมข้ึนอีก 1 โครงการ คือ โครงการลานวัฒนธรรม 
ในการจัดร่วมกับตลาดนัดประชารัฐ ซึ่งจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจจะมี 
การประกวดหรือแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 
ก็ท าเพ่ือประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าสาย ซึ่งในการเรื่องของกิจกรรมลาน 
วัฒนธรรมและตลาดนัดประชารัฐก็จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารืออีกครั้ง  
เพ่ือจะได้หาแนวทาง วิธีการในการด าเนินงานดังกล่าวแล้วจะน าแจ้งให้ 
สภา ทต.ท่าสาย ทราบต่อไป 

 

นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  การจัดตลาดนัดประชารัฐของเทศบาลฯ สถานที่ไกล ประชาชนมาล าบาก 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 ประกอบกับงบประมาณในการเบิกจ่ายค่อนข้างยาก ซึ่งบางครั้งการจัดท าตลาดนัด

บางครั้งมันจะต้องมีเอกลักษณ์ และการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม การจัดตลาดนัด
มาจะต้องแยกจากกัน ตลาดนัดเขามีเครือข่ายกันอยู่แล้ว ซึ่งตลาดนัดที่ผ่านมามีแต่
ขายเสื้อผ้า อาหาร ไม่มีการจัดหน่ายสินค้า OTOP หรือสินค้าของคนในชุมชนหรือ
ของคนในท้องถิ่นบ้าง จึงควรจัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีมีการยาย
อาหารพื้นเมือง, สินค้า OTOP โดยอาจจะจัดเป็นถนนวัฒนธรรมเดือนละครั้ง 
อาจจะก าหนดให้มีการแต่งตัวแบบพื้นเมืองบางงาน บางเดือนแต่งเมือง บางเดือน
แต่งอีสานสลับกันไป 

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  หลังจากท่ีมีการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต าบลแล้ว ควรมีการส่งเสริมเด็ก เยาวชน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ในการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
 

นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว การแข่งขันกีฬาสีที่ผ่านมา โซน 1 ไม่ได้ใช้นักกีฬาในพ้ืนที่ต าบลท่าสาย 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ซึ่งโซน 2 ใช้นักกีฬาในพ้ืนที่ต าบลท่าสาย 
 

นายนรายุทธ  หม่อมพกุล ในการจัดแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต าบลท่าสายในปีนี้ เรื่องที่ขัดข้องหรือมีปัญหา 
เลขานุการนายก ทต.ท่าสาย ในด้านต่าง ๆ ก็จะน าแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้นในการจัดการแข่งขันในปีต่อ ๆ ไป 
 

นางทัชชกร  สุวรรณจักร  ในวันพรุ่งนี้ วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการประชุมคณะท างาน 
นายก ทต.ท่าสาย  ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ จะมีการสรุปผล การประเมินผลการท างาน 
    จากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา 
 

นายสงัด  อายุยืน  ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ ซึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมาทางเทศบาลฯ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ได้มีการประกวดหมู่บ้านในการบริหารจัดการขยะ โดยรวมเงินรางวัลที่ได้ 
    จัดสรรให้กับหมู่บ้านที่เข้าร่วมทั้งหมด 230,000 บาท ซึ่งกระผมขอบสอบถามว่า 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ หากมีการประกวด ท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย  
มีความคิดเห็นอย่างไรในการให้เงินรางวัลเหมือนเดิมหรือไม่ 
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นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  สมควรให้มีเงินรางวัลต่อไปในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้น หากไม่มีการด าเนินการต่อเนื่อง 

ปริมาณขยะอาจจะเพ่ิมขึ้น 
 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  เห็นด้วยครับ ควรมีจัดการกิจกรรมและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1   
 
 

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว  - ในพ้ืนที่นาหลังปั๊มน้ ามัน ปตท. หมู่ที่ 6 มีน้ าลงสู่ที่นาและส่งกลิ่นเหม็น 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  -ร้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ 6 มีรถเข้า-ออกซึ่งได้น าขยะมาขาย โดยจอดบริเวณ 

หน้าร้าน ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่าวติดกับจุดยูเทรนรถ ซึ่งอันตรายในการสัญจร 
ของรถท่ีสัญจรไปมา ขอให้ทางเทศบาลฯ ได้ประสานผู้ประกอบการดังกล่าวด้วย 

 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ปัจจุบันเตาเผาขยะของทางเทศบาลช ารุด สามารถเผาได้เพียง 1 เตา  
นายก ทต.ท่าสาย  และได้ยืมจากภาคเอกชนมาอีก 1 เตา ปัจจุบันที่ทางภาคเอกชนจะขอเตาคืน 

จึงท าให้ขยะบางส่วนก็เผา อีกบางส่วนก็ต้องน าไปทิ้งลงหลุมฝัง ซึ่งในการประชุม
ครั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร ขอให้ทางท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงว่าจะด าเนินการแก้ไข
ปัญหาปริมาณขยะที่เก็บมาทุก ๆ วัน โดยเตาที่เผาไม่ทัน จะมีวิธีการ แนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

 

นายสงัด  อายุยืน  ประเด็นดังกล่าว ในส่วนของเรื่องเตาเผาขยะ ซึ่งของเราปัจจุบันเผาได้ 1 เตา  
ปลัด ทต.ท่าสาย   ยืมเอกชนมาเผาอีก 1 เตา ซึ่งบริษัทเอกชนดังกล่าวจะเอาเตาที่ยืมคืน 
    แล้วทางเทศบาลฯ จะขอเช่าเตาเผาขยะจากเอกชนรายดังกล่าว แต่เอกชนดังกล่าว 

ไม่มีนโยบายส าหรับการให้เช่า ทางเทศบาลฯ จึงจะแก้ไขปัญหาคือ จะด าเนินการ
ติดต่อเอกชนรายใหม่ในการขอเช่าเตาเผาต่อไป ซึ่งทางผู้อ านวยการกองคลังได้ 
มีการประสานงานเบื้องต้นแล้ว เหลือเพียงการเสนอพิจารณาอนุมัติให้มีการ 
เช่าเตาเผาตามระเบียบพัสดุฯ ซึ่งในเรื่องของการจัดซื้อเตาเผาขยะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกมาใหม่ ต้องมีการประชุมคณะท างาน  
ต้องมีการก าหนดคุณลักษณะ ก าหนดรายละเอียดของเตาเผาก่อนจะด าเนินการ  
ซึ่งปัญหาเรื่องเตาเผาขยะประมาณอาทิตย์หน้าคงจะได้ข้อสรุปว่าจะด าเนินการ 
เช่นไร แต่ผมจะขอเสนอว่าต้องเช่าจากเอกชนรายอื่นมาก่อน แทนที่ของเดิม 
ทีท่างเอกชนรายเก่าที่ให้ยืมนั้น หากไม่เช่าหรือจะซื้อเตาเผาใหม่ต้องดูรายละเอียด
จากส่วนที่รับผิดชอบ หากจะเช่าก็ใช้อ านาจของนายก ทต.ท่าสายในการเช่า 
เตาเผาขยะ แต่ถ้าจะซื้อเตาเผาขยะใหม่ก็ต้องไปก าหนดคุณลักษณะของเตาเผาขยะ 
หาคู่สัญญา และน าเรื่องดังกล่าวเข้าสภา ทต.ท่าสายอีกครั้งหนึ่ง 

 

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว  เห็นด้วยกับการซื้อเตาเผาขยะใหม่ หากซ่อมเตาเผาขยะเดิม ก็จะกลับมาเสียอีก 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2   
 

นายน า  สมบัติ  เห็นด้วยกับการซื้อเตาเผาขยะใหม่ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1   
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นายสงัด  อายุยืน  เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในตอนนี้ หากทางคณะผู้บริหารจะต้องการจัดซื้อ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   เตาเผาขยะใหม่ จะต้องด าเนินการสรรหา ก าหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ต้องใช้ 

ระยะเวลาพอสมควร แต่การจะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในตอนนี้คือ การขอเช่า 
เตาเผาขยะจากเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะปัจจุบันที่เผาไม่ทันอยู่แล้วนั้น และ 
การจัดซื้อเตาเผาขยะใหม่ ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบของสภา ทต.ท่าสาย 

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ในการแก้ไขปัญหาด้านการเผาขยะมูลฝอย การจัดซื้อ หรือการจะเช่า  
นายก ทต.ท่าสาย  ก็มอบให้ทางทางปลัดเทศบาลฯ ท่านหัวหน้าส านักปลัด ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

แล้วน าเรื่องดังกล่าวแจ้งสภา ทต.ท่าสาย ทราบในวาระต่อไป จึงเรียนแจ้ง 
สภา ทต.ท่าสาย เพ่ือทราบ 

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

ซ่ึงจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง   
 

ขอปิดประชุม ฯ 
 

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

ปิดประชุมเวลา      เวลา  14.40   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 1 ประจ าปี พ.ศ.2561  
เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  2561 รับรองแล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561  

เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2561 
 
 

 

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

            ประธานสภา ทต.ท่าสาย   
 

 

 

 


