รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยปุย เทศบาลตาบลท่าสาย
------------------------------------เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.00 น.

ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
สมาชิกฯ ลาประชุม

จานวน 10 คน
จานวน - คน
จานวน 1 คน (ลาป่วย)

ผู้เข้าร่วมประชุม

จานวน

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
ตามที่สภาเทศบาลตาบลท่าสาย ได้ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบล
ท่าสาย สมัยวิสามัญ ประจาปี พ.ศ.2562 โดยกาหนดการประชุม
สภาเทศบาลตาบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
ตั้งแต่วันที่ 16-30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กาหนดการประชุม
สภาเทศบาลตาบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย
เทศบาลตาบลท่าสาย ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม
พุทธศักราช 2562 ลงชื่อนายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าสาย

ระเบียบวาระที่ 1

1.1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
1.1.1 การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาต
จากการประชุมมีหลายประเด็นที่ทางสันนิบาตได้เข้าร่วมประชุมกับ
ทางรัฐบาล และแจ้งมาเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการเลือกตั้ง ขอให้ทางสมาชิกสภา
และฝ่ายบริหาร ขอให้ทาหน้าที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งจะมีโทษด้วยกัน 11 ข้อตามกฎหมายที่กาหนดไว้ หากมีการทาผิด

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

9 คน

-2-

ที่ประชุมฯ

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

รับทราบ

1.2 เรื่องที่นายกเทศมนตรีตาบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
1.2.1 การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
- ขอเพิ่มเติมจากท่านประธานสภา จากการที่เข้าร่วมประชุมสันนิบาต
ซึ่งมีประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ ในการแก้ไข
ปัญหาเป็นอย่างดี และจะนาเรื่องที่เข้ารับการประชุมที่ผ่านมานาเข้าแผน
ของเทศบาลต่อไป
- นโยบายของทางสันนิบาตแห่งประเทศไทย จะให้นิติกรทุกแห่งที่เป็น
สมาชิกของสันนิบาตเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างน้อย 5 วัน เนื่องจากจะมี
การแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายและอบรมเพิ่มเติมในส่วนของงานทาง
ด้านทนายความเพิ่มเติม

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561
ให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
มีสมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยคาเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม่

ที่ประชุม ฯ

ไม่มสี มาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย)

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ

9

เสียง

-3ไม่เห็นชอบ
ลา
งดออกเสียง

1
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องด่วน (ถ้ามี)

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ขอสอบถามทางท่านประธานเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆ ที่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
ทางการเมือง อยากจะให้ผู้ที่ทราบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง สาเนาหนังสือให้กับ
ทางสมาชิกสภาทุกท่านทราบ บางท่านอาจไม่ทราบข้อห้ามเหล่านั้น

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ประเด็นที่ทางท่านธเนศธรรมสอบถามในลักษณะการหารือ ซึ่งเป็นทั้งประโยชน์
และมีผลกระทบกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองโดยตรง จะนาเรียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่งทางการเมือง มีหนังสือแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับการวางตัว
ทางการเมือง ในส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางตัวทั้ง 11 ข้อ ได้มีการสาเนา
หนังสือแจกให้แล้วในปี 2559 ในปัจจุบันระเบียบการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น กติกาบางอย่างทาง กกต. ไม่ได้ยกเลิก ซึ่งการวางตัวทางการเมือง
จะต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในส่วนของข้อห้าม 11 ข้อ จะให้ทาง
เจ้าหน้าที่สาเนาหนังสือไปยังท่านสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไปตามประกาศ
ของทางประกาศ คสช. กติกาไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2562 กันเงินจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2561
(ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)

นายชัยยศ หม่อมพกุล

ด้วยกองช่าง เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

-4นายก ทต.ท่าสาย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กันเงินจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2561) การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) ข้อ 29 จานวน 1 รายการ ดังนี้

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

สืบเนื่องจากเทศบาลตาบลท่าสายมีคาสั่งที่ 893/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สาหรับการจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหัวดอยสันติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เทศบาลตาบลท่าสายกับชัชวาลัค คอนสตรัคชั่น
ทางผู้รับจ้างได้ทาหนังสือแจ้งเข้างานวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งทางกองช่าง
เทศบาลตาบลท่าสาย ได้เข้าตรวจสอบก่อนดาเนินการร่วมกับทางผู้รับจ้าง
ซึ่งได้พบปัญหาในระหว่างการตรวจสอบ ตามสัญญาของโครงการให้ดาเนินการ
จานวน 2 จุด จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 458.50 ตารางเมตร
และจุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

ยาว 36.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 146.00 ตารางเมตร
ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบแล้วในจุดที่ 1 ไม่พบปัญหา ในจุดที่ 2
(ระยะทางที่ 13.00 เมตร ถึง 14.00 เมตร) พบปัญหาอุปสรรค มุมรั้วกีดขวาง
การก่อสร้าง จึงได้ทารายงานขึ้นมายังผู้บริหาร เพื่อที่จะนาเข้าที่ประชุมสภาฯ
เพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่งบประมาณจาก 350,000 บาท คิดเป็นเงิน
ที่ต้องมีการหักลด 54 บาท และระยะได้หายไปจาก 4.00 เมตร
(ระยะทางที่ 13.00 เมตร ถึง 14.00 เมตร) เหลือ 3.90 เมตร

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

4.1.1 คาชี้แจงเดิม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
จานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ซอย 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 36.50 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 146.00 ตร.ม.
จุดที่ 2 ซอย 6/3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม.

-5ยาว 131.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 458.50 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
จุดที่ 1 สถานที่ดาเนินการ : ซอย 4
จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q591711 ตะวันออก2194050 เหนือ
จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q591741 ตะวันออก2194035 เหนือ
จุดที่ 2 สถานที่ดาเนินการ : ซอย 6/3
จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q592197 ตะวันออก2193790 เหนือ
จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q592264 ตะวันออก2193894 เหนือ
ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทถ-2-206
*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลาดับที่ 26 หน้า แบบผ.01/32
นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

คาชี้แจงใหม่ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
จานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ซอย 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.
(โดยระยะที่ 13.00 ม. ถึง 14.00 ม. ความกว้างที่ 3.90 ม.)
ยาว 36.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145.99 ตร.ม.

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

จุดที่ 2 ซอย 6/3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม.
ยาว 131.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 458.50 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
จุดที่ 1 สถานที่ดาเนินการ : ซอย 4
จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q591711 ตะวันออก2194050 เหนือ
จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q591741 ตะวันออก2194035 เหนือ
จุดที่ 2 สถานที่ดาเนินการ : ซอย 6/3
จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q592197 ตะวันออก2193790 เหนือ
จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q592264 ตะวันออก2193894 เหนือ

-6ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทถ-2-206
*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลาดับที่ 26 หน้า แบบผ.01/32
นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ3) ข้อ 29
ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทาใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กันเงินจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2561)
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น
ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ขอ 29 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4.1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2562 กันเงินจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2561
(ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) จานวน 1 รายการ คือ
4.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
จานวน 350,000 บาท

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบการแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีกันเงินจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2561)
จานวน 1 รายการ (รายการที่ 4.1.1)
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เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

ประธานสภา ทต.ท่าสาย

สั่งพักการประชุมเวลา 12.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)

เริ่มประชุมใหม่

เวลา 13.00 น.

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสายหรือคณะผู้บริหาร
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทต.ท่าสาย เสนอที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

การทาถนน ในการตรวจสอบแต่ละครั้งนั้น กรณีเจาะเพื่อที่จะตรวจสอบ
ขอให้ทาเป็นรูปแบบเดิม ขอให้เป็นไปตามระเบียบ ตรงตามกาหนดหรือไม่

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

- ขอเสริมจากท่านอินจันทร์เกี่ยวกับการเจาะเพื่อตรวจสอบ ก่อนที่เรา
จะทาการเทถนน ขอให้มีการตรวจสอบก่อนได้ไหม หากดาเนินการเท
ถนนแล้วทาการเจาะตรวจสอบทีหลังจะทาให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังถึงขั้น
จะต้องรื้อถนนออก
- ขอความร่วมมือทางการเงิน ซึ่งทางสมาชิกสภาทุกท่านมีหน้าที่ที่จะต้อง
เสียภาษีโดยตรงอยู่แล้ว จะขอให้ทางการเงินช่วยไปยื่นเอกสารให้ได้หรือไม่
บางท่านก็ไม่สะดวกที่จะเข้าไปดาเนินการเอง
- โครงการก่อสร้าง จานวน 3 โครงการ ของหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 11
ที่ผ่านสภาไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาดาเนินการแล้วหรือยัง

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

- โครงการหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 11 ได้กาหนดราคากลางไปยังกองคลัง

เรียบร้อยแล้ว
- ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการเปรียบเทียบว่า
มีการผสมคอนกรีต ทราย จานวนมากเกินไปหรือน้อยเกินไป โดยจะเก็บ
คอนกรีตหน้างานไปส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของท้องถิ่น จะใช้อ้างอิง
มาตรฐานทางหลวงชนบท สุ่มเจาะตรวจถนน 1 เส้น โดยจะใช้ดุลพินิจของ
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นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

ผู้รับเหมาสุ่มเจาะตามความเหมาะสมหลังจากที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
เพราะถ้าตรวจสอบก่อนผู้รับเหมาบางท่านอาจจะปรับเนื้อที่หรือทรายให้
เหมาะสม แต่เวลาดาเนินการจริงอาจไม่ตรงตามมาตรฐาน จึงจาเป็นจะ
ต้องสุ่มเจาะหลังจากดาเนินการแล้วเสร็จ

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ขอสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน จะไปศึกษาดูงานในส่วนของ
การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อที่จะนามาปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าสายต่อไป และควรจะใช้รถตู้ในการเดินทาง
และกลุ่มเป้าหมายควรมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล
และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแผน เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้วย

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

- ประเด็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งทางนายกได้หารือเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในตาบลท่าสายกับทางอุทยานแห่งชาติแม่ปืมไปบ้างแล้ว
มีเขตติดต่อการท่องเที่ยวที่ติดต่อกับตาบลแม่ลาวและตาบลป่าอ้อดอนชัย
เห็นด้วยที่จะศึกษาดูงานในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- การเจาะถนนเพื่อตรวจสอบ ควรจะแนะนาให้ผู้รับเหมาปรับเกลี่ยให้ตรง
ตามมาตรฐานโดยไม่ต้องให้แก้ไข และถ้ามีการดาเนินการเจาะตรวจสอบ
ขอให้ทางกองช่างแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบด้วย ควรออกใบเสร็จด้วยทุกครั้ง

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

โครงการหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 11 ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะเร่งพัสดุดาเนินการ
ให้เรียบร้อยโดยด่วน

นส.ชวนชม สุขนิตย์
รองประธานสภา ทต.

- เรื่องการศึกษาดูงานฝากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช่วยดาเนินการ และ
รายละเอียดให้ด้วย
- โครงการที่ทางท่านนายกได้นาเรียนรถเกรดเดอร์ไปปรับถนน ขณะนี้หมู่ที่ 6
ยังมีจุดค้างที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ยังจะดาเนินการต่อในจุดที่ค้างได้หรือไม่

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการต่อได้ อาจจะต้องขอ
ทางสภาตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อที่จะปรับพื้นที่คงค้างเพิ่มเติม

นายถวิล ทิศเชย
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

การปรับเกลี่ยถนนขอให้ดาเนินการเพิ่มเติม และขอให้ดาเนินการให้ถูกต้อง
เพื่อที่จะเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนในภายหลัง

-9นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

- การศึกษาดูงานได้นาเรียนเบื้องต้นไปแล้ว ที่ตั้งงบประมาณไว้ 350,000 บาท

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ถ้าจะไปศึกษาดูงานในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะไปดูด้านใด เรื่องอะไร
ดูแล้วต้องนามาสู่การปฏิบัติต่อในพื้นที่ได้ จะขออนุญาตหารือกับทุก ๆ
ส่วนก่อน เนื่องจากจะต้องมีการเขียนโครงการขึ้นใหม่ จะใช้โครงการ
ตัวเดิมไม่ได้

ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้จัดทาโครงการไปแล้วในส่วนของเรื่องการบริหาร
จัดการขยะที่อาเภอแม่จัน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในการศึกษาดูงาน
จะต้องมีความชัดเจนเพื่อที่จะนาสิ่งที่ศึกษาดูงานนั้นนามาปรับใช้ หรือ
ต่อยอดเรื่องเดิม เช่น เรื่องขยะ แต่ขณะนี้ต้องการจะไปดูในการท่องเที่ยว
ในเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในพืน้ ที่ของเรานั้นจะมีการดาเนินการที่ชัดเจนหรือไม่

- การใช้รถเกรดในการปรับเกลี่ยถนน เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เราใช้งบ
ในการจ้างเหมาบริการ คือ ประเด็นที่เราจะดาเนินการได้
1. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น สามารถดูแลได้เป็นหน้าที่โดยตรง
2. การสารวจพื้นที่ หมู่บ้านสามารถทาคาร้องเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา โดยได้รับเรื่อง
จากทางหมู่บ้านผ่านทางสมาชิกสภา ถ้าจะดาเนินการต่อ อยากจะขอให้พื้นที่ทา
เรื่องเข้ามายังเทศบาลให้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อจะไม่ให้เกิด
ปัญหาขึ้นในภายหลัง เพื่อจะให้ทางกองช่างเข้าไปดาเนินการตรวจสอบในแต่ละ
พื้นที่ได้ถูกต้อง ถูกจุด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้สะดวกได้ยิ่งขึ้น
-ประกาศจังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี 25612562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ –
15 เมษายน 2562) เนื่องจากจังหวัดเชียงราย มักประสบปัญหามลพิษจาก
หมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทาให้ภาครัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณในการระดมกาลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ
ยานพาหนะ เพื่อเข้าดาเนินการระงับเหตุดังกล่าวเป็นจานวนมาก ดังนั้น เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากมลพิษ
จากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ตลอดจนเพื่อให้ราษฎรได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
กาหนดมาตรการดังนี้
1. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 10 ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ในการไม่เผาวัสดุทุก
ชนิดในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด
2. การเผาขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่ชุมชน
ก่อเหตุราคาญ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน
25,000บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข
พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560)
3. ห้วงก่อนและหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562 ห้ามการเผา
ทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากมีความจาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเผาวัชพืช
ในที่ดินทากิน ขอให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว จัดทาแนวกันไฟ
พร้อมแจ้งขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือกานันในพื้นที่ เพื่อประสานขอกาลัง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมิให้เกิดไฟลุกลามเข้าไปยังพื้นที่อื่นๆ
โดยเด็ดขาด

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติและไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจาคุกไม่เกิน
2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท
4. ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562 ห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆ
ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาดหากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน
(Hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอาเภอต้องที่ เข้าพบผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการ
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป
5. ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562 การจัดระเบียบการเผา
เตรียมพื้นที่ทากิน เจ้าของที่ดินจะต้องขออนุญาตจากนายอาเภอท้องที่ และ
ห้ามไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่ป่า หากไฟลุกลามเข้าเขตป่าจะต้องถูกดาเนินคดี
อย่างเด็ดขาด
6. หากพบเห็นไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น สามารถแจ้ง สายด่วน 0-5371-2603
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายนรายุทธ หม่อมพกุล
เลขานุการนายก ทต.ท่าสาย

ทางตาบลท่าสายได้รับคัดเลือกให้รับงบประมาณพัฒนาตาบลท่าสาย
ในด้านต่าง ๆ จะมีทีมวิจัยเข้ามาดาเนินการ ภายในสัปดาห์หน้าจะแจ้ง
รายเอียดให้ทางคณะผู้บริหารและท่านปลัดทราบอีกครั้งหนึ่ง

- 11 นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

การศึกษาดูงานขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกาหนดไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
และขอแย้งในบางเรื่องที่จะไปศึกษาดูงานไม่ได้ เพราะบางเรื่องเราสามารถ
ที่จะกาหนดขึ้นมาใหม่ได้ เช่น ในจังหวัดเลยทาถ้วย จาน จากกาบหมาก
เพื่อลดขยะในชุมชน ทั้งที่จังหวัดเลยไม่มีต้นหมากแต่สั่งมาจากภาคใต้
เพื่อทาการผลิตได้ บางอย่างเราสามารถกาหนดขึ้นมาใหม่ได้ ขอฝากด้วย
สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนของเทศบาลตาบลท่าสาย
กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนว่าปัจจุบันนี้ดาเนินการก่อนแล้วนาเอกเอกสาร
มาเบิกงบประมาณหลังดาเนินการแล้วเสร็จหรือเบิกงบประมาณก่อนแล้วไป
ดาเนินการ แล้วทาเอกสารส่ง และกรณีคืนเงินอุดหนุนโครงการพระราชดาริ

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

เงินอุดหนุนตามระเบียบนั้นจะต้องมีบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ของหน่วยงาน
กับหมู่บ้านในนามคณะกรรมการที่จะขอรับงบประมาณ หรือทาโครงการ
เข้ามาขอรับงบประมาณ ต้องมีเงื่อนไขตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ดาเนินการ
ตามโครงการหรือกิจกรรมตามข้อตกลง หลังจากดาเนินการภายในที่กาหนด
กี่วันนัน้ จะต้องทารายงาน หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วัสดุที่จัดทา
รูปภาพ ซึ่งจะเป็นผลสาเร็จของงาน ที่ผ่านมาพบปัญหาเช่นกัน

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

กรณีเรื่องเงินอุหนุนได้มอบหมายให้ทางงานวิเคราะห์ฯ งานตรวจสอบภายใน
การใช้เงินอุดหนุนนั้นทางหมู่บ้านไม่ได้เป็นผู้ทาโครงการ ทางเทศบาลเป็น
ผู้ดาเนินโครงการให้ โดยรับงบประมาณไปก่อนแล้วค่อยนาเอาเอกสารมา
หักล้าง ถ้าดาเนินโครงการแล้วมาเบิกงบประมาณถือว่าผิดระเบียบไม่ตรง
ตามระเบียบเงินอุดหนุน ซึ่งประเพณีลอยกระทงได้รับผลกระทบจากเงิน
อุดหนุนโครงการพระราชดาริ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับทางฝ่ายปกครองและ
ได้แจ้งเกี่ยวกับโครงการทั้ง 3 โครงการแล้วให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2561 และในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นจะต้องมี
ระเบียบจากอาเภอ บางหมู่บ้านมีแต่บางหมู่บ้านไม่มี จึงดาเนินการทา
ระเบียบของคณะกรรมการหมู่บ้านเสนอไปให้นายเซนต์ และนายเซนต์
กลับมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จึงอาจมีความล่าช้าในการมาขอรับ
งบประมาณ บางหมู่บ้านมีการกล่าวโทษมาทางเจ้าหน้าที่ และบางหมู่บ้านก็
ไม่มีการแย้งว่าดาเนินการไม่ได้ และทางผู้อานวยการ ปปช. เข้ามาขอพบและ
นาคลิปของบางหมู่บ้านให้ดู จึงได้หารือกับทางท่านผู้อานวยการ ปปช. และ

- 12 ท่านได้ให้คาแนะนาว่าห้ามไม่ให้ปลอมแปลงเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจึง
เชิญผู้นาหารือเร่งด่วน บางหมู่บ้านก็คืนเงินบางส่วน บางหมู่บ้านก็คืนเงิน
ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และไม่ได้บังคับให้หมู่บ้านในการคืนเงิน พอถึง
กิจกรรมงานลอยกระทง ทางหมู่บ้านก็ตอบกลับมาไม่ดาเนินการขอรับเงิน
อุดหนุน
นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559 มีแนวทาง
การปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ล่าสุด ในส่วนนี้ได้บอกแนวทางไว้ ว่าจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณนั้น ก่อนจะเบิกจ่ายจะต้องทาบันทึกข้อตกลงด้วย ในส่วนที่มี
ปัญหาหลักๆ คือรายงานหลังจากที่ดาเนินการแล้ว จะต้องมีหน้าที่รายงานผล
ภายใน 30 วัน เนื่องจากเทศบาลตาบลท่าสายจะมีคณะติดตามประเมินผล
ตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ หากโครงการใดดาเนินการไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ให้เรียกคืนงบประมาณทั้งหมด บางหมู่บ้านไม่มีแม้แต่เอกสาร
ให้ตรวจสอบเลย

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

กล่าวปิดประชุม ส่วนการประชุมฯ ครั้งต่อไป
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ/ครั้งต่อไป ประจาปี 2562
ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง
ขอปิดประชุม ฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปิดประชุมเวลา

เวลา 13.40 น.
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(ลงชื่อ)............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสงัด อายุยืน)
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

(ลงชื่อ).................................................
(นายมงคล บุญรักษา)
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

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

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

(ลงชื่อ)....................................................
(นายถวิล ทิศเชย)
สมาชิกสภา ทต.เขต 1
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าสาย ได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 รับรองแล้ว

- 14 ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

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

ร่าง
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กาหนดวัน เดือน ปี ในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2562 ต่อประธานสภาฯ
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
วาระที่ 1 รับหลักการ
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561
วาระที่ 2 การแปรญัตติ
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 วาระที่ 3 ลงมติ
หมายเหตุ เพื่อพิจารณาในการจองห้องประชุมดอยปุย เพื่อกาหนดการประชุมสภา ทต.ท่าสาย สมัยที่ 3/2561

ร่าง
กาหนดวัน เดือน ปี ในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2561
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561
วันที่ 28 สิงหาคม 2561

เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2561 ต่อประธานสภาฯ
วาระที่ 1 รับหลักการ
วาระที่ 2 การแปรญัตติ
วาระที่ 3 ลงมติ

