
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันพุธที่ 27  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562   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    12   คน  
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562    

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ต าบลท่าสาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562   
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป นั้น 

    ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
ในวันพุธที ่27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบาลต าบลท่าสาย ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม  
พุทธศักราช 2562 ลงชื่อนายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1      1.1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
    1.1.1 กิจกรรมผ้าป่า อปพร.ต าบลท่าสาย ประจ าปี พ.ศ.2562 
นายมงคล บุญรักษา ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาทต.ท่าสาย ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ผ้าป่า อปพร.ต าบลท่าสาย ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
    1.1.2 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี พ.ศ.2562 
นายมงคล บุญรักษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ทต.ท่าสาย เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม 

อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวดัเชียงรายได้มีนโยบาย
ให้ทุกครวัเรือนมีทั้งขยะส าหรับทิ้งขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน ก่อนวันที่  
30 เมษายน 2562 เช่น กรีนโคลน ถังกินน้ าแกง หรือท่อต่าง ๆ ส าหรับทิ้ง 
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นายมงคล บุญรักษา  ขยะเปียก เศษอาหารต่าง ๆ ภายในครัวเรือนให้ครบ 100 % ภายในวันที่  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  30 เมษายน 2562 ก็ให้ทางสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ได้แจ้งประสานสัมพันธ์ 

ให้กับทางหมู่บ้านทราบต่อไป 
 
    1.1.3 การฝึกอบรมหลักสูตร “ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    และผู้บริหารท้องถิ่นฯลฯ 
นายมงคล บุญรักษา ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ทางคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ทต.ท่าสาย รวมจ านวน 9 ท่าน จะเดินทางไปราชการ เข้ารับการฝึกอบรม  

หลักสูตร “ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ในบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การใช้เงินสะสม  
การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ด้านการเกษตร การจัดงานและการแข่งขันกีฬา ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน” 

    รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี  
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุร ี

  
1.1.4 ไฟไหม้ป่าดอยปุย บ้านห้วยฮ้อม หมู่ที่ 6 และบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน ได้มีเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณพ้ืนที่ป่าดอยปุย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ในพ้ืนที่ของต าบลห้วยสัก  เข้ามายังพ้ืนที่ต าบลท่าสาย ซึ่งได้สร้างความเสียหาย 
  ให้กับป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งกระผมขอประณามบุคคลที่เผาป่าสร้างความเสียหาย 
  ให้กับป่า สัตว์ และท าให้สภาพอากาศในปัจจุบันมีค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน 

ท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ เด็ก และประชาชนทั่วไป  ขอให้ทุกคนได้ช่วยกัน 
ดูแล ป้องกันป่า อย่าให้ใครมาท าลาย  

 
1.1.5 การเปิดร้านกาแฟ 

นายมงคล บุญรักษา ด้วยได้รับการประสานงานจากผู้ประกอบการขายกาแฟจะขอมาเปิด  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ร้านขายกาแฟ บริเวณด้านหน้าอาคารตลาดชุมชนต าบลท่าสาย 
  ซึ่งจะเป็นร้านกาแฟแบบชั่วคราว ยกไปมาได้ โดยจะขอใช้น้ าและไฟฟ้า  

เหมือนร้านค้าอ่ืน ๆ โดยจะมีการช าระค่าน้ าและไฟฟ้าตามระเบียบร้านค้า  
จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 กิจกรรมผ้าป่า อปพร.ต าบลท่าสาย ประจ าปี พ.ศ.2562 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  กิจกรรมผ้าป่า อปพร. ต าบลท่าสาย ประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นกิจกรรมหนึ่ง 
นายก ทต.ท่าสาย  ในการสนับสนุน ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ อปพร. ต าบลท่าสาย ประจ าปี พ.ศ.2562 
    เพ่ือน าเงินไปใช้ในกิจกรรมของศูนย์ อปพร. ต าบลท่าสายต่อไป 
 
 
 



 - 3 - 
 

 
1.2.2 การฝึกอบรมหลักสูตร “ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

    และผู้บริหารท้องถิ่นฯลฯ 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ทางคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา  
นายก ทต.ท่าสาย  ทต.ท่าสาย โดยการน าของรองนายก ท่านเจริญชัย เครือค า และท่านที่ปรึกษา 
    นายก ทต.ท่าสาย รวมจ านวน 9 ท่าน จะเดินทางไปราชการ เข้ารับการฝึกอบรม  

หลักสูตร “ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ในบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การใช้เงินสะสม  
การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ด้านการเกษตร การจัดงานและการแข่งขันกีฬา ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน” 

    รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ โรงเเรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี  
จอมเทยีน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

1.2.3 กิจกรรมลานวัฒนธรรมต าบลท่าสาย ประจ าปี พ.ศ.2562 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ในวันที่ 11 เมษายน 2562 หรือ 12 เมษายน 2562 ทางเทศบาลต าบลท่าสาย 
นายก ทต.ท่าสาย  ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าสาย จะมีการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม  

ประจ าปี พ.ศ.2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าสาย และในช่วงวันที่  
11-12 เมษายน 2562 ก็จะมีการเปิดกิจกรรมศูนย์อ านวยความปลอดภัย 
ทางถนน “7 วันแห่งความปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี  
พ.ศ.2562 รายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

1.2.4 โครงการประสานแผน อบจ.เชียงราย ประจ าปี พ.ศ.2563  
นายชัยยศ หม่อมพกุล  เมื่อวันที่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลต าบลท่าสาย 
นายก ทต.ท่าสาย  ได้รับแจ้งจากทางเทศบาลนครเชียงราย ผ่านมายังอ าเภอเมืองเชียงราย  

ให้ อปท.ทุกแห่ง ในเขตอ าเภอเมืองเชียงราย ส่งโครงการประสานแผน  
เพ่ือจัดส่งให้ อบจ.เชียงราย บรรจุให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ของ อบจ.เชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อปท.ละ 1 โครงการ)  
ซึ่งทางเทศบาลต าบลท่าสาย ได้จัดส่งโครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. และเท คสล. ผิวจราจร บ้านแม่ลาว หมู่ที่ 4  
ต าบลท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เชื่อมไปยังบ้านด้ายกู่แก้ว หมู่ที่ 7  
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย งบประมาณท้ังสิ้น 10,000,000 บาท 

   

1.2.5 การกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (สพม) ได้เสนองบประมาณส าหรับ 
นายก ทต.ท่าสาย  การยื่นกู้ยืมเงินเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ โดยธนาคารออมสิน 
    ซึ่งสามารถให้เทศบาลต าบลท่าสายกู้ได้สูงสุดจ านวน 25,000,000 บาท 
    ซึ่งแบบแปลนส านักงานหลังใหม่ได้ไปดูแบบมาประมาณ 2 แห่ง เป็น 

แบบทรงไทยลื้อหรือแบบล้านนาไทย ก็แจ้งให้ทางสมาชิกสภาฯ ทราบ 
    

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562 
นายมงคล บุญรักษา ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562   

เมื่อวันที่  22 มกราคม 2562 
และสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   
เมื่อวันที่  28 มกราคม 2562 
 
มีสมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค าเพ่ิมเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม่ 

 

ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 

นายมงคล บุญรักษา ให้สมาชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562   

เมื่อวันที่  22 มกราคม 2562 
และสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   
เมื่อวันที่  28 มกราคม 2562 
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 

 

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องด่วน (ถ้ามี) 
 

    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

 

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

การประชุมสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
     1) การประชุมสามัญ 
     2) การประชุมวิสามัญ 
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นายมงคล บุญรักษา  ขอ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าป ระยะเวลาและ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  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 

 

นายมงคล บุญรักษา  มอบให้ทางเลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าสาย น าปรึกษาในที่ประชุม 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลต าบลท่าสายเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ตามระเบียบต่อไป 

 

นายสงัด  อายุยืน ขอน าปรึกษาในที่ประชุม เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
 แต่ละสมัย ดังนี้ 
    1. การประชุมสามัญ สมัยที ่2 ประจ าปี พ.ศ.2562  

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

    2. การประชุมสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2562   
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ในวันที่ 1-30 สิงหาคม 2562    
ก าหนดเวลา 30 วัน 

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

    4. การประชุมสามัญ สมัยที ่1  ประจ าปี พ.ศ.2563  
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ในวันที่ 1-30 มีนาคม 2563 
ก าหนดเวลา 30 วัน  
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ  

ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
     มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
 

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

ประจ าปี พ.ศ.2562 (เป็น 4 สมัย) และสมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
ประจ าปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 
1. การประชุมสามัญ สมัยที ่2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2562    
ก าหนดเวลา 30 วัน 

    2. การประชุมสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2562   
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ในวันที่ 1-30 สิงหาคม 2562    
ก าหนดเวลา 30 วัน 

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

    4. การประชุมสามัญ สมัยที ่1  ประจ าปี พ.ศ.2563  
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ในวันที่ 1-30 มีนาคม 2563 
ก าหนดเวลา 30 วัน  

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.2 พิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย 
จ านวน 3 คน 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลท่าสาย ที่ 460/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
นายก ทต.ท่าสาย  พัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 8  
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ มีคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนจากประชาคม
ท้องถิ่น ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ นั้น 
อนึ่ง กรรมการตามข้อ 8 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสามคน เป็น กรรมการ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
นายก ทต.ท่าสาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“กรรมการตาม  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับ การคัดเลือกอีกก็ได้” 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  คนที่ 1  
 
นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว ผู้เสนอ  ขอเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 1 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  คือ   นายเธศธรรม  ไคร้ศร ี  สท.เขต 1 
 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ส าหรับ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 1 
    ผู้รับรอง  จ านวน 2 ท่าน 

1. นายสมพล  จันกุลี  สท.เขต 1 
2. นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์ สท.เขต 2 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  คนที่ 2  
 
นายน า  สมบัติ   ผู้เสนอ  ขอเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 2 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  คือ   นายสุภาพ  ระลาธิ  สท.เขต 1 
 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ส าหรับ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 2 
    ผู้รับรอง  จ านวน 2 ท่าน 

1. นายถวิล  ทิศเชย  สท.เขต 1 
2. นางส าลี  เทศสิงห์  สท.เขต 2 

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  คนที่ 3  
 
นายสมพล จันกุลี  ผู้เสนอ  ขอเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 3 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  คือ   นายถวิล  ทิศเชย  สท.เขต 1 
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ส าหรับ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 3 
    ผู้รับรอง  จ านวน 2 ท่าน 

1. นายน า  สมบัติ  สท.เขต 1 
2. นายแสงจันทร์  ชัยสวัสดิ ์ สท.เขต 2 

  

นายมงคล  บุญรักษา  - มีผู้ใดจะเสนอชื่อท่านต่อไป ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมและไม่มีผู้คัดค้าน 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ขอให้มีมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น 

จ านวนสามคน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ซึ่งมรีายชื่อดังนี้ 

1. นายเธศธรรม  ไคร้ศร ี   สท.เขต 1 
2. นายสุภาพ  ระลาธิ   สท.เขต 1 
3. นายถวิล  ทิศเชย   สท.เขต 1 

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.3 พิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 3 คน 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลท่าสาย ที่ 463/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
นายก ทต.ท่าสาย  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย สั่ง ณ วันที่ 30 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  
การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้  
มีคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนจากประชาคมท้องถิ่น  
ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ นั้น 
อนึ่ง กรรมการตามข้อ 28 มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ 
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
นายก ทต.ท่าสาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
    ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน “กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ใน 
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 1  
 
นายถวิล  ทิศเชย  ผู้เสนอ  ขอเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  เทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 1 

คือ   นายแสงจันทร์  ชัยสวัสดิ์   สท.เขต 2 
 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ส าหรับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ต าบลท่าสาย  คนที่ 1 
    ผู้รับรอง  จ านวน 2 ท่าน 

1. นายน า  สมบัติ  สท.เขต 1 
2. นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์ สท.เขต 2 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 2  
 
นายธเนศธรรม  ไคร้ศร ี  ผู้เสนอ  ขอเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  เทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 2 

คือ   นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์   สท.เขต 2 
 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ส าหรับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ต าบลท่าสาย  คนที่ 2 
    ผู้รับรอง  จ านวน 2 ท่าน 

1. นายสมพล  จันกุลี  สท.เขต 1 
2. นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว สท.เขต 2 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 3  
 
นายสุภาพ  ระลาธิ  ผู้เสนอ  ขอเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  เทศบาลต าบลท่าสาย คนที่ 3 

คือ   นายน า  สมบัติ   สท.เขต 1 
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ได้เสนอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ส าหรับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ต าบลท่าสาย  คนที่ 3 
    ผู้รับรอง  จ านวน 2 ท่าน 

1. นายสมพล  จันกุลี  สท.เขต 1 
2. นางส าลี  เทศสิงห์  สท.เขต 2 

  

นายมงคล บุญรักษา  - มีผู้ใดจะเสนอชื่อท่านต่อไป ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมและไม่มีผู้คัดค้าน 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ขอให้มีมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น 

จ านวนสามคน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย  ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 

1.  นายแสงจันทร์  ชัยสวัสดิ์  สท.เขต 2 
2. นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  สท.เขต 2 
3.  นายน า  สมบัติ    สท.เขต 1 

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.4 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)  

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล ด้วยกองช่างและส านักปลัด เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
นายก ทต.ท่าสาย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 29 จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

 
นายภูเมธ  ศรุตธนานนท์  4.4.1 ค าชี้แจงเดิม   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
นายช่างโยธาอาวุโส  7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว   

จ านวน 250,000 บาท 
-ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร   
หนา 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   
สถานที่ด าเนินการ : ซอย 2 
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นายภูเมธ  ศรุตธนานนท์  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588999  2195111 
นายช่างโยธาอาวุโส  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588943  2195048 

*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  5 ล าดับที่ 41 หน้า แบบ ผ.01/35 

 
ค าชี้แจงใหม่  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว   
จ านวน 250,000 บาท 
-ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร   
หนา 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   
สถานที่ด าเนินการ : ซอย 2 
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588999  2195111 
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588943  2195048 
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่  5 ล าดับที่ 41 หน้า แบบ ผ.01/35 

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

จ านวน 116,000 บาท (งานไฟฟ้าถนน) 
ปริมาณงาน :     ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว จ านวน 3 จุด 
1. ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 55.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 82.50 ตร.ม. 
2. ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. 
3. ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  ยาว 33.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 26.40 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราวจ านวน 1 ป้าย 

    สถานที่ด าเนินการ : ซอยเกษตร 
จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588778 2196018  
จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588646 2195849 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ล าดับที่ 3 หน้าที่ แบบ ผ.01/2  
หมายเหตุ : แบบเดิม ตามบัญชีรายการและประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง 
ล าดับที่ 3 งานเหล็กเสริม –เหล็ก 15 มม. SR 24 จ านวน 6 เส้น และ
ล าดับที่ 4 ค่าวัสดุแบบคิดตามยาว 2 ข้าง 168.90 ม. ค่าแรงงานติดตั้ง 
ไม้แบบ 168.90 ตร.ม.) 
แบบใหม่ ตามบัญชีรายการและประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง ล าดับที่ 3 
งานเหล็กเสริม –เหล็ก 15 มม. SR 24 จ านวน 4 เส้น  ล าดับที่ 4  
ค่าวัสดุแบบคิดตามยาว 2 ข้าง 138.00 ม. ค่าแรงงานติดตั้ง 
ไม้แบบ 20.70 ตร.ม.) 

 
นางวรินทร  ยานะนวล  4.4.3 ค าชี้แจงเดิม   ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  รถเข็น  จ านวน 18,000 บาท 

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถเข็น จ านวน 4 คัน ๆ ละ 4,500  
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท  คุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นกระบะเหล็ก ดั๊มได้      2. เป็นแบบล้อเดี่ยว 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ทต.ท่าสาย มีความจ าเป็น
จัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
   *ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1ล าดับที่ 37 หน้า แบบ ผ.08/5 
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นางวรินทร  ยานะนวล  ค าชี้แจงใหม่    ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   รถเข็น  จ านวน 18,000 บาท 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถเข็น จ านวน 4 คัน ๆ ละ 4,500  

รวมเป็นเงิน 18,000 บาท 
1. จัดซื้อรถเข็น จ านวน 2 คัน ๆ ละ 4,500 รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 
คุณลักษณะดังนี้    

1.1 เป็นกระบะเหล็ก  
    1.2 เป็นแบบล้อเดี่ยว 
2. จัดซื้อรถเข็น จ านวน 2 คัน ๆ ละ 4,500 รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 
คุณลักษณะดังนี้ 
    2.1 เป็นกระบะเหล็ก ดั๊มได้ 
    2.2 เป็นแบบล้อคู่ 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ทต.ท่าสาย มีความจ าเป็น
จัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
   *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

    (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ล าดับที่ 37 หน้า แบบ ผ.08/5 
 

นายสงัด อายุยืน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 
    ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ท าไมต้องมีการแก้ไข แบบแปลนก่อสร้างบ่อยครั้ง ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้า 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ในการหาผู้รับจ้าง เห็นมีการเสนอแก้ไขต่อสภา ทต.ท่าสาย เกือบทุกครั้ง 
  ที่มีการประชุมสภา ทต. ท่าสาย ซึ่งที่สอบถามเพราะเกรงว่าทางเทศบาลฯ  

อาจจะด าเนินการโครงการก่อสร้าง (โครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ง 13 หมู่บ้านไม่ทัน) 
 

นายสงัด อายุยืน   ตามท่ีท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ได้สอบถามมาว่าบ่อยครั้งที่ได้มีการเสนอ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ต่อสภาท้องถิ่นในการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างของ ทต.ท่าสาย เนื่องจาก 

แบบแปลนก่อสร้างต่าง ๆ ต้องมีวิศวกรรับรองแบบต่าง ๆ ตาม พรบ.การจัดซื้อ 
จัดจ้างปัจจุบันและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง กรณีหน่วยงานไม่สามารถรับรองได้
ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่สามารถด าเนินการได้ หรืออาจพิจารณา
ใช้แบบมาตรฐาน ตามค าแนะน าของ 
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นายสงัด อายุยืน   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันปรับเปลี่ยนแปลงไปใช้ของ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   เทศบาลนครเชียงราย แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากต้นสังกัดก่อน จึงเป็นปัญหา 
    ที่มาจากปีงบประมาณที่แล้ว คือปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ต้องมีการแก้ไข 

แบบแปลน จึงท าให้โครงการก่อสร้างด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ  
ต้องกันเงินจ่ายเหลื่อมปี และในปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการประชุมร่วมกับกองช่าง  
ในการแก้ไขปัญหาแบบแปลนดังกล่าวที่มีการปรับเปลี่ยน เพราะจะได้มี 
ความชัดเจน และใช้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป 

 

นายมงคล บุญรักษา  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ขอ 29  

 

นายมงคล บุญรักษา  4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      4.4.1 10) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5  

บ้านหนองยาว จ านวน 250,000 บาท  
      4.4.2 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว  

จ านวน 116,000 บาท 
4.4.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็น  จ านวน 18,000 บาท  

 

มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปี พ.ศ.2562) จ านวน 3 รายการ 

  เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.5 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 กันเงินจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2561 
(ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)  

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

สิ่งก่อสร้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 29 จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
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นายภูเมธ  ศรุตธนานนท์  4.5.1 ค าชี้แจงเดิม   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
นายช่างโยธาอาวุโส  5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด  
    หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย จ านวน350,000 บาท 

- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย  
จ านวน 2 จุด 
จุดที ่1  ซอย 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 95.50 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 382.00 ตร.ม. 
จุดที ่2  ซอย 2/1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 43.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 86.00 ตร.ม. 
ซอย 2/1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดเหล็กขนาดกว้าง 0.30 ม.  
ยาว 29.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย 

    จุดที ่1 สถานที่ด าเนินการ  ซอย 1    
 จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q591843 ตะวันออก2193815 เหนือ 

จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q591803 ตะวันออก2193725 เหนือ 
จุดที ่2 สถานที่ด าเนินการ  ซอย 2/1 (ถนน คสล.) 
จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q591980 ตะวันออก2193687 เหนือ 
จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q591944 ตะวันออก2193659 เหนือ 
สถานที่ด าเนินการ  ซอย 2/1 (รางระบายน้ า) 
จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q591980 ตะวันออก2193687 เหนือ 
จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q591803 ตะวันออก2193725 เหนือ 
*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่  5 ล าดับที่ 1  
หน้า แบบ ผ.01/9 

 
ค าชี้แจงใหม่    ค าชี้แจงเดิม   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย จ านวน 282,000 บาท 
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย จ านวน 1 จุด 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 510.00  ตร.ม.        
สถานที่ด าเนินการ  :   ซอย 1 

          จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 591841  2193817 
          จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 591801  2193720 

*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานไฟฟ้าถนน(00242) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่  5 ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.01/9 
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นายสงัด อายุยืน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 
    ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอ านาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น  

 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กันเงินจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2561)  
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 
นายมงคล บุญรักษา  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ขอ 29 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
4.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินจ่ายเหลื่อมปี)  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

      4.5.1 5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย   
จ านวน 350,000 บาท 
 

มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2562 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(กรณีกันเงินจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2561) จ านวน 1 รายการ 

  เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
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4.6 พิจารณาเห็นชอบการจ าหน่ายลูกหนี้ภาษีออกจากทะเบียนลูกหนี้ 
จ านวน 8 ราย 

นายสมชาย  สุขแก้ว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
ผู้อ านวยการกองคลัง  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
ข้อ 97 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่คางช าระ 
เกินกวาสิบปีขึ้นไป ดวยเหตุหนึ่งเหตุใด และไดด าเนินการแลว ดังนี้  
(1) เรงรัดติดตามใหมีการช าระหนี้แลว แตไมสามารถจัดเก็บได เนื่องจาก
ลูกหนี้กลายเปนบุคคลลม ละลาย ยากจน ไมมีทรัพยสินจะเรียกช าระหนี้ได
หรือกฎหมายมิไดเปดชองใหกระท าได  
(2) กรณีท่ีลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผูรับพินัยกรรมหรือทายาทผูรับมรดกตองเปน 
บุคคลที่มีลักษณะ เชนเดียวกับที่ไดระบุไวใน  (1)   
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจ าหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยไดรับ 
ความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น  และไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น  
หลักเกณฑการจ าหนายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีใหเปนไปตามที่ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก าหนด   

 
นายสมชาย  สุขแก้ว  พิจารณาเห็นชอบการจ าหน่ายลูกหนี้ภาษีออกจากทะเบียนลูกหนี้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 8 ราย โดยแยกรายละเอียดตามประเภทภาษี ดังนี้ 

4.6.1 ภาษีป้าย จ านวน 1 ราย จ านวนเงินภาษีท่ีขอจ าหน่าย 200 บาท 
  - นายผจญ  หงษาชุม  ปี 2548   จ านวน 200 บาท 

4.6.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 2 ราย จ านวนเงินภาษีท่ีขอ 
จ าหน่าย 13,574 บาท 

  - นายธนพัฒน์  พณิโคดม  ปี 2548   จ านวน 5,250 บาท 
  - บริษัท เชียงรายศรีรภี 2545 ปี 2554 และปี 2555 ปีละจ านวน 4,162 บาท 

4.6.3 ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 5 ราย จ านวนเงินภาษีท่ีขอจ าหน่าย 3,889 บาท 
  - นางเตือนจิต  มณีวรรณ  ปี 2555 และปี 2556  ปีละจ านวน 424 บาท 
  - นางสิทธิลักษณ์  กุญชร ณ อยุธยา   ปี 2556 จ านวน 507 บาท 
  - นายธรรมสรณ์  พิมลรุ่ง      ปี 2556 จ านวน 296 บาท 
  - นายวิชิต  ชัยจ ารุญพันธ์    ปี 2550  ปี 2551 และปี 2552  ปีละจ านวน 450 บาท 
  - นายสุพิน  พรหมโพธิ์    ปี 2554  ปี 2555 และปี 2556  ปีละจ านวน 296 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,663.00 บาท  
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การจ าหน่ายลูกหนี้ภาษีออกจากทะเบียนลูกหนี้  
     มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  4.6 พิจารณาเห็นชอบการจ าหน่ายลูกหนี้ภาษีออกจากทะเบียนลูกหนี้ 

จ านวนรวม 8 ราย คือ  
       4.6.1 ภาษีป้าย จ านวน 1 ราย จ านวนเงินภาษีท่ีขอจ าหน่าย 200 บาท 
      4.6.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 2 ราย จ านวนเงินภาษีท่ีขอจ าหน่าย  

13,574 บาท 
       4.6.3 ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 5 ราย จ านวนเงินภาษีท่ีขอจ าหน่าย 3,889 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,663.00 บาท 
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 

 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
 

4.7 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562  
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ด้วยส านักปลัด เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีท่ีงบประมาณรายจายประกาศ 

ใชบังคับแลว หรือไมไดตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของปนั้น  
เพ่ือด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อเทศบาลฯ 
และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลท่าสาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

    ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นางวรินทร  ยานะนวล  4.7.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *  

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า  

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล 
   กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า 
   หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ 
   หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  

   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ฉบบัเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 4  
ล าดับที่ 7 หน้าที่ แบบ ผ.08/1 (งานบริหารทั่วไป) 
ขอโอนครั้งนี้ 22,000 บาท 

 

โอนลด   ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
8) ค่าระวางบรรทุก   (งานบริหารทั่วไป) 
ขอโอนครั้งนี้ 22,000  บาท   
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นายสงัด อายุยืน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 

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 3) พ.ศ.2543 ขอ 27  

 
นายมงคล บุญรักษา  4.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 

      4.7.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 22,000 บาท  

 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สั่งพักการประชุมเวลา 12.10 น. ( พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
 

เริ่มประชุมใหม่  เวลา 13.10 น. 
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นายมงคล บุญรักษา เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายหรือคณะผู้บริหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทต.ท่าสาย เสนอที่ประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว กิจกรรมผ้าป่า อปพร. ต าบลท่าสาย ประจ าปี พ.ศ.2562 สรุปแล้วมียอดผ้าป่า 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  จากกิจกรรมผ้าป่า อปพร.ต าบลท่าสาย จ านวน 18,000 บาท และได้รับถวาย 

เงินจากพระอาจารย์พบโชค ติสฺสว โส จ านวน 10,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
จ านวน 28,000 บาท และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาค 

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  การบริหารจัดการขยะ แบบยั่งยืนในการสนับสนุนเรื่องการบริหารจัดการ 
นายก ทต.ท่าสาย  ขยะมูลฝอยต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย  

พนักงานเทศบาลต าบลท่าสาย ต้องด าเนินการเป็นต้นแบบของประชาชน  
และต้องร่วมกันในการคัดแยกขยะ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่ทราบด้วย 

 

นายสงดั  อายุยืน  - เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทย ได้มีการพูดคุย 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ ปัญหาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ปัญหาส าคัญและสะสมมายาวนาน รัฐบาลถือว่า เป็นวาระแห่งชาติที่จะ 

ต้องแก้ไข จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่จะต้องขับเคลื่อน
การบริหารจัดการขยะในภาพรวมทั้งประเทศ เช่น เรื่องของ การประกวดจังหวัด
สะอาด การจัดกลุ่มพ้ืนที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 

- โดยแนวทางในการจัดเก็บขยะและการก าจัดขยะให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาด าเนินการโดยใช้วิธีให้เหมาะสม และให้กระทรวงหมดไทย และ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ก ากับดูแลตามกฎหมาย   

  ประเด็นการแยกขยะก่อนทิ้ง “60 วัน” โดยเป้าหมายเพ่ือให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
  และทุกครัวเรือน จะต้องท าท่ีทิ้งขยะเปียก ครบ 100% (ทุกหลังคาเรือน) 
  ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งทางเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ตั้งงบประมาณ 
  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน หมู่บ้าน 

ละ 10,000 บาท ซึ่งทางคณะกรรมการหมู่บ้านสามารถน างบประมาณดังกล่าว  
ไปบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน ด้านการก าจัดขยะเปียกได้ เช่น ท าถังกรีนโคลน 
หรือภาชนะอ่ืนที่สามารถรองรับขยะเปียกได้ 

  - นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้ามาพบปะ พูดคุยกับท่านนายก ทต. 

และผม เกี่ยวกับ กองทุนพลังงานแห่งชาติ จะสนับสนุนเรื่องการบริหารจัดการ 
ขยะ โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะภายในชุมชน  

 
 
 



 - 22 - 
 

 
นายสงัด  อายุยืน  ซึ่งจะมีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่ ที่สามารถใส่ขยะเปียก ท าให้เกิดแก๊ส  
ปลัด ทต.ท่าสาย   มีการต่อท่อสายแก๊ส เพ่ือน าแก๊สไปใช้ในการหุงต้มได้ โดยใช้งบประมาณ  

500,000 บาท รองรับขยะเปียกได้ประมาณ 500 กิโลกรัม และสามารถต่อยอด 
เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ จะน ารายละเอียดต่าง ๆ มาแจ้งให้ทางเทศบาลฯ อีกครั้งหนึ่ง 

 

นายสงัด  อายุยืน  เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ าในการอุปโภคบริโภค ของบ้านหัวดอย ซอย 5 
ปลัด ทต.ท่าสาย   โดยทางเทศบาลฯ ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 435,000 บาท ในการ 

เจาะบ่อบาดาล เพ่ือจะหาแหล่งน้ าเพิ่ม เพราะปัจจุบันปริมาณน้ าไม่เพียงพอ 
ต่อการอุปโภคบริโภคของประชน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของป่าไม้ 
ต้องท าเรื่องไปขออนุญาตป่าไม้ หรือ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย 
ก่อนจะด าเนินการ และต้องท าหนังสือไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าเชียงราย 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์พิจารณา  

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  เห็นควรให้ทางเทศบาลฯ ด าเนินการจัดหาถังส าหรับทิ้งขยะ ตามจุดต่าง ๆ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ในพ้ืนที่ของหมู่บ้าน อาจจะเป็นหน้าปากซอย แต่ละซอย เพื่อให้มีความสะอาด 
  ดูแล้วเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 

นายถวิล  ทิศเชย  การประชาคมท้องถิ่นที่ผ่านมา ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งแผนพัฒนา 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ไม่ได้รับการพิจารณาจากเดือนที่ผ่านมา ทางเทศบาลฯ จะด าเนินการต่อไปอย่างไร 
 

นายสงัด  อายุยืน  -เรื่องการประชมประชาคมแผนที่ผ่านมา ตามที่ผมที่ได้รับมอบจาก 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ท่านนายก ทต.ท่าสาย ในการชี้แจงให้กับท่ีประชุม เกี่ยวกับประเด็นค าถามต่าง ๆ 
    ที่ประชาคมท้องถิ่นได้สอบถามมานั้น ซึ่งจะมีการน าเสนอแผนพัฒนาอีกครั้ง 
    ในการประชุมในเดือนเมษายน ประจ าปี พ.ศ.2562 ก็ต้องมีการจัดเตรียมเอกสาร 
    ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ให้มากที่สุด ซึ่งโครงการที่จะเสนอล้วนเป็นโครงการ/กิจกรรม 

ที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน 
-โครงการศึกษาดูงานฯ จากเดิมงบประมาณ 170,000 บาท ที่ประชาคมท้องถิ่น 
ได้มีการอภิปรายว่าไม่เหมาะสมที่จะไปศึกษาดูงานอีก เพราะเป็นการใช้งบประมาณ 
โดยสิ้นเปลือง แต่ผมว่าเห็นควรบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาฯ ที่จะมีการเสนอ 
ให้ความเห็นชอบใหม่ ในเดือนเมษายน 2562 ต่อไป 

  
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  เห็นด้วยกับท่านปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย ในการน าโครงการดังกล่าวฯ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  บรรจุให้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 

นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว เอกสารแผนพัฒนาในการประชุมประชาคมระดับต าบล/ท้องถิ่น เห็นควร 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ควรมีโครงการ/กิจกรรม 

มาแทรกในระหว่างการประชุมฯ 
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นายนรายุทธ  หม่อมพกุล ผมเห็นควรให้มีการประชุม ซักซ้อมก่อนจะมีการประชุมจริง เพื่อจะได้มีการ 
เลขานุการนายก ทต.ท่าสาย ซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่จะลงมติ  
 

นายถวิล  ทิศเชย  เห็นควรเชิญทางผู้ใหญ่บ้าน ก านันต าบลท่าสาย คณะผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  สภา ทต.ท่าสาย เข้าร่วมประชุมซักซ้อม ปรึกษาหารือก่อนการลงมติ 
 
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  เห็นด้วยการท่านถวิล ทิศเชย ที่จะมีการซักซ้อม พูดคุยกัน ก่อนลงมติเห็นชอบ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  โดยอาจจะเชิญทางก านันต าบลท่าสาย หรือผู้ใหญ่บ้านเป็นบางท่าน 
  เข้าร่วมประชุม ครับ 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  -หารือการจัดหาพ้ืนที่เพ่ิมเพ่ือรองรับขยะในพ้ืนที่  โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ 
นายก ทต.ท่าสาย  มีโฉนดเสนอขายมา บริเวณติดกับเทศบาลต าบลท่าสาย (ด้านหลัง) 

-การกู้เงินจากสถานการเงินต่าง ๆ ในการก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ 
และการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ก็อาจจะมีการขอกู้เงินประมาณ 25,000,000 บาท 
เพ่ือให้มีความสะดวกต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการเพราะอาคารหลังปัจจุบัน 
คับแคบ พนักงานเทศบาลฯ ก็มีจ านวนเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ 
-เงินผ้าป่า อปพร.ต าบลท่าสาย ได้รับบริจาคทั้งหมด 28,000 บาท ซึ่งทาง 
นายก ทต.ท่าสาย จะสมทบเพ่ิมอีก จ านวน 5,000 บาท 

  

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 

นายมงคล บุญรักษา กล่าวปิดประชุม ส่วนการประชุมฯ ครั้งต่อไป       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ/ครั้งต่อไป ประจ าปี 2562  

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

       สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 25 - 
 

 

 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2562 รับรองแล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  

เมื่อวันที่  29 เมษายน 2562 
 
 

 

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

            ประธานสภา ทต.ท่าสาย   
 

 

 

 


