
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยวิสามัญ สมยัที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันอังคารท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2562   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมดอยปุย  เทศบาลต าบลท่าสาย 

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

เร่ิมประชุมเวลา      เวลา     09.00  น. 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม               จ านวน    14   คน  
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 
 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2562    

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ท่าสาย สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2562   
ต้ังแต่วันท่ี 18 กันยายน 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

    ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2562  
ในวันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบาลต าบลท่าสาย ประกาศ ณ วันท่ี 18 เดือน กนัยายน  
พุทธศักราช 2562 ลงช่ือนายมงคล  บุญรักษา  
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

 

ระเบียบวาระที่  1      1.1 เร่ืองที่ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
    - ไม่มี -  

 
1.2 เร่ืองที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
1.2.1 ก าหนดการศึกษาดูงานระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าสาย 
(สปสช.ทต.ท่าสาย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ในระหว่างวนัท่ี 25–27 กันยายน 2562 งานระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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นายก ทต.ท่าสาย ต าบลท่าสาย (สปสช. ทต.ท่าสาย) จัดกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ      
ในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน และจังหวัดเชียงใหม่ 

  

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2562 
นายมงคล บุญรักษา ใหส้มาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   

เมื่อวันท่ี  28 สิงหาคม 2562   
มสีมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค าเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม ่

 

ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 

นายมงคล บุญรักษา ใหส้มาชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562   
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ   10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองด่วน (ถ้ามี) 
 

นายน า  สมบัติ   ท าไมการซ่อมแซมถนนลูกรัง (การลงหินคลุก) ของแต่ละหมู่บ้านรอบท่ี 2 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ท าไมถึงช้ามาก 
 
นายอินจนัทร์  เคร่ืองแก้ว เห็นด้วยครับ ด าเนินการช้ามาก มีปัญหาด้านไหนครับ ฝนตกถนนเละ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 แต่ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการเลย ขอทราบเหตุผลด้วยครับ 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  มอบให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนต่อท่านประธานสภา ทต.ท่าสาย 
นายก ทต.ท่าสาย  ผ่านไปยังสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ทราบต่อไป 
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นายชัยทัต  เรือนแก้ว  ขอช้ีแจงการจัดซื้อหินคลุก เพื่อด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีมีปัญหา 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ในการสัญจรของประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าสาย (หมู่ท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,12 และหมู่ท่ี 13) รวมทั้งส้ิน 392 ลบ.ม. โดยได้ด าเนินการส่ังซื้อ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพิมพ์ทรัพย์ทวี เชียงราย ลงวันท่ี 16 กันยายน 2562  
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ขอเอกสารอ้างอิงประเภทของหินคลุก 
ท่ีระบุเกรดของหิน ว่าเป็นหินคลุกประเภทใด เช่น เกรด A ,B, C แต่เนื่องจาก 
ทางร้านไม่สามารถแสดงเอกสารท่ีระบุหรือช้ีแจ้งถึงประเภทของพัสดุว่าเป็น  
“หินคลุกเกรด B” ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมช้ีแจงและ 
ลงความเห็นว่าหากจะหาประเภทของหินคลุก ต้องท าการสุ่มหินคลุกจากทาง 

 
 
 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์ทรัพย์ทวี เชียงราย จ านวน 20 กิโลกรัม น าไปส่งให้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อจ าแนกประเภทของหินคลุก ซึ่งได้ 
    ด าเนินการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ ไปแล้วนั้น จากนี้ต้องรอหนังสือ 
    ตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตอบกลับว่าการสุ่มหินคลุก 
    เป็นหินคลุกประเภท เกรดB หรือไม ่
 
นายน า  สมบัติ   ถ้าตรวจสอบมันต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบ ถ้าอย่างกรณีนี้ไม่ซ่อมแซม 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 จะดีกว่า ไม่เหมือนปีท่ีผ่าน ๆ มาไม่เห็นจะต้องทดสอบนั้น 
 
นายอินจนัทร์  เคร่ืองแก้ว ในทุกครั้งท่ีผ่าน ๆ มานั้น ไม่เห็นว่าทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะมีปัญหา 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 ล่าช้า และยุ่งยาก 
 
นายมงคล บุญรักษา  จัดซื้อหินคลุกเกรด C ไปซ่อมแซมรอบแรกท่ีผ่านก็มีปริมาณดินผสมมากกว่าหิน 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ถ้าจะจัดซื้อหินคลุกเกรด B ก็ต้องตรวจสอบพัสดุก่อน เนื่องจากห้างร้านท่ีจัดซื้อ

ไม่มีเอกสารการยืนยันว่าหินคลุกดังกล่าวเป็นเกรด B เพราะทางคณะกรรมการ
ตรวจรับก็ต้องใช้ความระมัดระวัง ถูกต้อง จึงต้องรอผลการตรวจสอบต่อไป 

 
นายอินจนัทร์  เคร่ืองแก้ว มีความจ าเป็นหรือไม่ท่ีต้องตรวจสอบหินคลุกขนาดนี้ ขอทางคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 ได้พิจารณาด้วย 
 
นายน า  สมบัติ   ถ้าตรวจสอบมันต้องระยะเวลาในการตรวจสอบ ถ้าอย่างกรณีนี้ไม่ซ่อมแซม 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 จะดีกว่า ควรด าเนินการเป็นถนนคอนกรีตจะดีกว่า 



 - 4 - 
 

 
นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  เห็นด้วยกับท่าน สท.น า สมบัติ และท่าน สท.อินจันทร์ เครื่องแก้ว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 มาตรฐานงานไม่เหมือนกัน ท าไมถึงต้องด าเนินการตรวจสอบประเภท 

ของหินคลุกด้วย ตอนนี้ฝนมันหายไปแล้ว ไม่ต้องด าเนินการจะดีกว่า 
 
นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี  ไม่เห็นด้วยครับ เนื่องจากได้ด าเนินการท าสัญญาไปแล้ว และประชาชนยัง 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 มีความต้องการในการซ่อมแซมถนนตามเส้นทางท่ีมีปัญหานั้น เห็นควร 

ให้ด าเนินการต่อครับ 
 
นายน า  สมบัติ   ถนนตอนนี้เป็นฝุ่นไปหมดแล้ว จากท่ีประชาชนเดือดร้อน ตอนนี้ไม่เดือดร้อน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 แล้ว ไม่ต้องด าเนินการดีกว่าครับ 
 
นายอินจนัทร์  เคร่ืองแก้ว การซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินคลุก ต้องด าเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ระยะเวลา 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 หรือขั้นตอนในการด าเนินการยุ่งยาก ท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนต้อง

ล่าช้าเป็นอย่างมาก ขอต าหนิเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด้วยครับ 
 
 
 
 
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ฝนจะตกอยู่ครับ ก็อาจจะลงตอนท่ีฝนจะตกก็ได้ครับ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  
 
นายสงัด อายุยืน   ผมเข้าใจว่าได้มีการด าเนินงานไปแล้ว ว่างานดังกล่าวได้มีการลงพื้นท่ีด าเนินการ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ไปเรียบร้อยแล้ว เพราะงานดังกล่าวได้ท าสัญญาจ้างไปแล้ว ซึ่งเป็นงานซ่อมแซม 

ท่ีจะด าเนินการซ่อมแซมถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย โดยในการครั้งแรกท่ีได้ 
ด าเนินการไปแล้วนั้น ซึ่งครั้งก่อนหน้านี้เป็นการลงหินคลุกเกรด C แต่ทางสมาชิก 
สภา ทต.ท่าสาย ไม่เห็นชอบเนื่องจากมีปริมาณดินมากกว่าหิน จึงขอเปล่ียน 
เกรดของหินคลุกใหม่ เป็นหินคลุกเกรด B ในการจัดซื้อรอบท่ี 2 แต่เนื่องจากทาง 
ห้างร้านท่ีเราท าการตกลงซื้อไว้หรือท าสัญญาไว้ ไม่สามารถออกเอกสารแสดง
ประเภทของหินคลุกได้ว่าเป็นเกรด B จึงท าให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่
สามารถตรวจรับพัสดุดังกล่าวได้ จึงมีการประชุมกันแล้วลงความเห็นให้มีการน าวัสดุ
ดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ จึงท าให้กระบวนการหรือ
ขั้นตอนค่อนข้างล่าช้าออกไป ซึ่งส าหรับผม ผมเห็นด้วยกับทางเจ้าหน้าท่ี/
ผู้อ านวยการกองช่างท่ีได้ด าเนินการตามระเบียบดังกล่าว แต่ประเด็นปัญหาอาจจะ
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ไม่มีการช้ีแจงกันล่วงหน้า เกี่ยวกับข้ันตอนท่ีอาจจะล่าช้า หากในปีงบประมาณถัดไป
ก็ต้องน ามาปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ว่าจะด าเนินการ
อย่างไร เพื่อให้ไม่กระทบกับประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์นั้น 

 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  ท าไมถึงว่าเทศบาลฯ ด าเนินการล่าช้า ผมว่าทางห้างร้านท่ีเราท าสัญญามากกว่า 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ท่ีไม่มีเอกสารรับรองว่าหินคลุกแต่ละประเภทเป็นเกรดใด ผมให้เวลาทางห้างร้าน 

แล้วแต่ทางห้างร้านไม่สามารถจัดหาวัสดุดังกล่าวท่ีเป็นหินคลุกเกรดB ตามท่ี
ด าเนินการส่ังซื้อได้ ทางคณะกรรมการในกรณี ผม เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผมก็ไม่สามารถเซ็นต์รับเอกสารได้ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง    
ไม่ตรงตามสัญญาจ้าง หากต้องการให้มีการด าเนินการด่วน ก็สามารถเปล่ียน
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ผมจะยอมออกมากจากประธาน
คณะกรรมการตรวจรับครับ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ต้องรอเอกสารยืนยันจากทาง
หน่วยงานท่ีขอน าหินคลุกเข้าไปตรวจสอบต่อไป 

 
นายถวิล  ทิศเชย  ถนนหมู่ท่ี 2 บ้านร่องธาร  เส้นทางหลังวัดร่องธาร (ทางเข้าบ้าน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 นายเดช แปงสีนวล) ท่ีได้ขอความอนุเคราะห์ลงหินคลุกไว้  ขอยกเลิกเส้นทาง

ดังกล่าว และขอแจ้งให้กับท่านธเนศธรรม ไคร้ศรี สมาชิกสภา ทต. เขต 1 
ทราบด้วย 

 
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  หากไม่เอาลงในเส้นทางดังกล่าว ตามท่ีท่านถวิล ทิศเชย กล่าว ก็น าหินคลุก 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ไปลงในพื้นท่ีหรือเส้นทางท่ีประชาชนเดือดร้อนเพิ่มได้ครับ 
 
นายน า  สมบัติ   ตอนนี้ก็ต้องเอาใบรับรอง หากไม่มีก็ต้องรอผลการทดสอบหินคลุก 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 หากผลทดสอบผ่าน ก็ให้รีบด าเนินการ 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว  จากการท่ีได้ฟังค าช้ีแจงของประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่า ได้เรียกเอกสาร 
ผู้อ านวยการกองคลัง  รับรองหินคลุก แต่ผู้ขาย (หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี) ไม่มีให้ จึงได้น าตัวอย่างหินคลุกไป 
  ทดสอบจากการตรวจสอบเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขยาย พบว่าทาง 

 กองช่าง ได้จัดท าประมาณการราคาเพื่อจัดซื้อหินคลุก ชนิดเกรดB รวมค่าขนส่ง 
แต่ไม่ได้ก าหนด TOR ผมขอเสนอความเห็นว่าผู้ขายต้องจัดส่งหินคลุกให้เป็นไป
ตามสัญญาซื้อขาย หากไม่สามารถเรียกเอกสารดังกล่าวได้ก็ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องน า
หินดังกล่าวไปทดสอบ ควรให้ผู้ขยายจัดหาหินคลุกพร้อมเอกสารระบุว่าเป็นหิน
คลุกเกรดB และจัดส่งให้ครบตามสัญญา ซึ่งการเก็บตัวอย่างหินจากกองหินของ
ร้านผู้ขายไปทดสอบท าให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างทันท่วงที 
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นายสงัด อายุยืน   ตามท่ีผู้ประกอบการได้ท าสัญญาไปแล้วนั้น ถ้ามีเอกสารการรับรองพัสดุ 
ปลัด ทต.ท่าสาย ดังกล่าวว่าเป็นหินคลุกเกรดB ก็ได้ด าเนินการไปแล้ว ฉะนั้นหากไม่สามารถ

รับรองหรือยืนยนัเอกสารว่าเป็นเกรดใด ก็ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจสอบจาก
หน่วยงานท่ีได้รับการรับรอง ซึ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่ได้มีการกล่ันแกล้งหรือกีดขว้างการท างานของผู้ใดเลย และการปฏิบัติ
บางครั้งต้องแบ่งใจหากันบ้าง ซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวทางคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุก็ได้ท าตามระเบียบอย่างถูกต้องแล้ว สุดท้ายจะด าเนินการได้
อย่างไร วันไหน ก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีน าไปตรวจสอบ 
ตอบรับกลับมาว่าผ่านหรือไม่อย่างไร ถึงจะด าเนินงานในพื้นท่ีต่าง ๆ ตาม
แบบประมาณการได้ 

 
นายสิงขร  แสงจนัทร์  ตามท่ีผมได้ปฏิบัติงานนั้น และได้รับฟังทางผู้อ านวยการกองช่างได้กล่าว 
หัวหน้าส านักปลัด  ว่ากองหินเป็นดินแดงเป็นส่วนมาก หากในกรณีผมเป็นผมก็น าส่งหินคลุก 

ไปตรวจสอบครับ  
 
นายมงคล บุญรักษา  ในปีงบประมาณต่อไป เห็นควรด าเนินการจัดซื้อมากองไว้จะดีกว่า 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว  เทศบาลฯ ได้ท าสัญญากับผู้ขายเป็นระยะเวลานานแล้ว การท่ีคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ตรวจรับพัสดุน าตัวอย่างหินจากกองหินของร้านผู้ขายไปทดสอบเป็นกระบวนการ

ท่ีค่อนข้างเสียเวลา การจัดซื้อหินคลุกในคราวต่อไปต้องถือปฏิบัติตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ คือ ถ้าเทศบาลฯ จะด าเนินการเอง  
ควรท่ีจะเบิกจ่ายจากค่าวัสดุก่อสร้าง โดยจะต้องท า TOR และระบุว่าผู้ขาย 
ต้องมีใบรับรองหรือเอกสารยืนยันว่าหินเป็นแบบเกรดชนิดใด หรือหากต้องมีการ
ทดสอบหิน ควรระบุว่าในขั้นตอนการเสนอราคาให้ผู้ขายน าตัวอย่างหินมา
ทดสอบตามท่ีก าหนด ก่อนท่ีจะลงนามในสัญญาซื้อขาย และราคากลางหินคลุก 
ควรด าเนินการสืบราคาผู้ขยาย จ านวน 3 ราย เพื่อน ามาก าหนดราคากลาง หรือ
ถ้าจะเบิกจ่ายจากค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ควรท่ีจะจ้างเหมาลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกล่ียไปในคราวเดียวกัน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป 

 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  การจัดซื้อหินคลุกจ านวน 392 ลบ.ม. แล้วจะเอาหินมาอีก 50 ลบ.ม. 
ผู้อ านวยการกองช่าง มาผสม ผมว่าทางผู้ประกอบการท าไม่ถูกต้อง หากไม่มีเอกสารรับรอง  

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ไม่สามารถตรวจรับได้  
ผมไม่ได้กล้ันแกล้งใคร งบประมาณท่ีได้ประมาณการไว้จ านวน 227,500 บาท  
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ซึ่งเป็นงบประมาณค่อนข้างมาก หากด าเนินการหรือมีขั้นตอนไม่ถูกต้อง  
ผมก็ไม่สามารถปฏิบัติงาน/ตรวจรับงานดังกล่าวได้ จึงต้องรอผลการทดสอบ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งผลอาจจะออกมาเร็ว ๆ นี้ หากออกมาแล้ว
ก็จะได้รีบด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
นายสมชาย  สุขแก้ว  การปฏิบัติงานในครั้งนี้ เกิดความล่าช้า ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน 
ผู้อ านวยการกองคลัง  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข ต้องน าพัสดุไปทดสอบ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว 

ในปนีี้ถือเป็นบทเรียน ท่ีจะน าไปแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องในปีงบประมาณ 
ถัดไป 

 
นายมงคล บุญรักษา  ก็ให้การปฏิบัติงาน/การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนต่อไป 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ถือเป็นบทเรียนท่ีจะน าไปแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 

4.1 พิจารณาเห็นชอบการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562  
(ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน)  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 

 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล ด้วยกองช่าง  เสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด 
นายก ทต.ท่าสาย ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การแก้ไข

เปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) ข้อ 29 จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
มอบทางผู้อ านวยการกองช่าง ได้น าเสนอต่อท่านประธานสภาฯ  
ผ่านไปยังสมาชิก สภา ทต.ท่าสาย 
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นายชัยทัต  เรือนแก้ว  4.1.1 ค าช้ีแจงเดิม งบลงทุน    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน ทต ท่าสาย  
งบประมาณ 384,000 บาท  
-ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 4 หลัง 
ได้แก ่งานทาสีอาคารส านักงาน(ส านักปลัด)  งานทาสีอาคารกองคลัง   
งานทาสีอาคารห้องเก็บของ   งานทาสีอาคารกิจการสภา และห้องน้ า 
สถานท่ีด าเนินการ : เทศบาลต าบลท่าสาย 
   *ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)  
เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 1 หน้า แบบ ผ.01/1 

 
ค าช้ีแจงใหม่ งบลงทุน    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน ทต ท่าสาย  
งบประมาณ 384,000 บาท  
-ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 4 หลัง 
1. อาคารส านักงาน (ส านักปลัด 2 ช้ัน , กองช่าง)   

ปริมาณงาน  :  รวมพื้นท่ีทาสี  1,274.00 ตร.ม. 
2. อาคารกองคลัง   

ปริมาณงาน  :  รวมพื้นท่ีทาสี  815.00 ตร.ม. 
3. อาคารห้องเก็บของ    

ปริมาณงาน  :  รวมพื้นท่ีทาสี  660.00 ตร.ม. 
4. อาคารกิจการสภา และห้องน้ า 

ปริมาณงาน  :  รวมพื้นท่ีทาสี  611.00 ตร.ม. 
สถานท่ีด าเนินการ : เทศบาลต าบลท่าสาย 
   *ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 1  
หน้า แบบ ผ.01/1 

 
นายสงัด อายุยืน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3) ข้อ 29 
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    ขอ 29 การแกไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

 

 
 
 
 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ขอ 29  

 

4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด 
ค าช้ีแจงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
จ านวน 1 รายการ  
4.1.1 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน ทต ท่าสาย  
งบประมาณ 384,000 บาท  

 
 

มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1 รายการ  

  เห็นชอบ   10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

 
4.2 พิจารณาเห็นชอบการกันเงิน กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง  จ านวน 6 รายการ  
งบประมาณรวม 3,020,000 บาท (สามล้านสองหม่ืนบาทถ้วน)  
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นายชัยยศ  หม่อมพกุล ด้วยกองคลัง  เสนอขอกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาท้องถิ่น 
นายก ทต.ท่าสาย หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกอสราง  จ านวน 6 รายการ  

งบประมาณรวม 3,020,000 บาท (สามล้านสองหมื่นบาทถ้วน)  
มอบทางผู้อ านวยการกองช่าง ได้น าเสนอต่อท่านประธานสภาฯ  
ผ่านไปยังสมาชิก สภา ทต.ท่าสาย 

 

นายสมชาย สุขแก้ว  4.2.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  กล้องวงจรปิด  จ านวน 55,000 บาท 
ผู้อ านวยการกองคลัง  4.2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถส่วนกลาง  รถบรรทุกดีเซล   

ขนาด 4 ตัน  จ านวน 1,980,000 บาท  
4.2.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 1 บ้านสันขม้ิน   
งบประมาณ 261,000 บาท          

 
 
 
นายสมชาย สุขแก้ว  4.2.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 บ้านหนองยาว  
ผู้อ านวยการกองคลัง  งบประมาณ 90,000 บาท  

4.2.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองยาว งบประมาณ 250,000 บาท 
4.2.6 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน ทต ท่าสาย  
งบประมาณ 384,000 บาท  
 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน  
ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ยังมิได 
กอหนี้ผูกพันแตมีความจ าเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกนัเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป  
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมไิดด าเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข 
ในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึง่ปตอสภาทองถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเปนตองแกไข เปล่ียนแปลงรายการดังกลาวที่ท าให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น 
แลวแตกรณี   
กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว  
หากไมไดด าเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจ านวนนั้น 
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ตกเปนเงินสะสม 
 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การกันเงิน หมวดคาครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกอสราง  

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกอสราง  จ านวน 6 รายการ  
งบประมาณรวม 3,020,000 บาท (สามล้านสองหมื่นบาทถ้วน) 
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาเห็นชอบการกันเงิน  

กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง   
จ านวน 6 รายการ งบประมาณรวม 3,020,000 บาท  
(สามล้านสองหม่ืนบาทถ้วน)  

      4.2.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  กล้องวงจรปิด  จ านวน 55,000 บาท  
4.2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถส่วนกลาง  รถบรรทุกดีเซล   
ขนาด 4 ตัน  จ านวน 1,980,000 บาท  

 
 
 
นายมงคล บุญรักษา  4.2.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 1 บ้านสันขม้ิน   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  งบประมาณ 261,000 บาท          

4.2.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 บ้านหนองยาว  
งบประมาณ 90,000 บาท  
4.2.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองยาว งบประมาณ 250,000 บาท 
4.2.6 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน ทต ท่าสาย  
งบประมาณ 384,000 บาท  

 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการกันเงิน หมวดคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง  จ านวน 6 รายการ  
   งบประมาณรวม 3,020,000 บาท 

  เห็นชอบ   10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  
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  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่ อปท.หรือให้สิทธอิันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพสัดุนั้น  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมทั้งหมด 2 รายการ  
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ตามท่ีมีหน่วยงานภาครัฐ ได้มอบพัสดุให้กับเทศบาลต าบลท่าสาย เพื่อใช้  
นายก ทต.ท่าสาย  ประโยชน์กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าสาย โดยขอมอบให้กับทางหัวหน้าส านักปลัด 
    ได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่านประธานสภา ทต.ท่าสาย ผ่านไปยังท่าน 

สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ต่อไป 
 
นายสิงขร  แสงจันทร์  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้ 
หัวหน้าส านักปลัด       4.3.1 โครงการก่อสร้างงานฐานรากถังบรรจุน้ าพีอี ตามแบบ กกช. 57251-1  

แบบที่ 4 พร้อมรางน้ าสังกะสี ตามแบบ กกช. 51008  งบประมาณ 20,280 บาท 
    ตามหนังสือ ท่ี กห 0309.4/5/1247 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 จากหน่วยพัฒนา 

การเคล่ือนท่ี 35 บ้านเหล่า ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
เรื่อง การลงนามรับมอบโครงการก่อสร้างงานฐานรากถังบรรจุน้ าพีอี  
ตามแบบ กกช. 57251-1 แบบท่ี 4 พร้อมรางน้ าสังกะสี ตามแบบ กกช. 51008  
งบประมาณ 20,280 บาท  ให้กับเทศบาลต าบลท่าสาย  
สถานท่ีด าเนินการ ณ วัดร่องธาร หมู่ท่ี 2 บ้านร่องธาร เพื่อให้ประชาชน 
ตลอดจนวัดร่องธารได้ใช้น้ า เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือกิจกรรมอื่น ๆ อันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งได้ด าเนินการต้ังแต่วันท่ี 10 เมษายน 2562 
และได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทางหน่วยพัฒนาการ
เคล่ือนท่ี 35 บ้านเหล่า ได้มอบโครงการดังกล่าวฯ  

 
 
 
นายสิงขร  แสงจันทร์  เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลท่าสาย โดยเทศบาลต าบลท่าสายได้แต่งต้ัง 
หัวหน้าส านักปลัด       คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินท่ีรับมอบ ตามค าส่ังเทศบาลต าบลท่าสาย  

ท่ี 746/2562 โดยมีคณะกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.นายสิงขร  แสงจันทร์  หัวหน้าส านักปลัด ประธานกรรมการ 
2.นายอนันต์ชัย  วงค์ชัยค า   เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ 
3.นางสาวศรีพรรณ์  ชัยธิ  นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการ 

    ได้เข้าไปด าเนินการส ารวจและตรวจสอบทรัพย์สินท่ีขอส่งมอบ เมื่อวันท่ี  
18 กันยายน 2562 พบว่า ความถูกต้องครบถ้วนอยู่ในสภาพเรียบร้อย  
และใช้งานได้จริง เห็นควรเสนอต่อสภาท้องถิ่นในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ในการรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวต่อสภาท้องถิ่นต่อไป 
   
นายสิงขร  แสงจันทร์  4.3.2 ครุภัณฑ์การเกษตร  เคร่ืองผสมปุ๋ย แบบแนวนอน   
หัวหน้าส านักปลัด       งบประมาณ 62,700 บาท 
    ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ท่ี ชร 0006/ว2624 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2562  

เรื่องการส่งมอบ-รับมอบทรัพย์สินครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องผสมปุ๋ยแบบแนวนอน  
ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวปลอดภัย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
และสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร โดยลดต้นทุนการผลิต ประจ าปี พ.ศ.2560  
ซึ่งด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องผสมปุ๋ยแบบแนวนอน  
จ านวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 62,700 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 627,000 บาท  
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ซึ่งทรัพย์สิน 
ท่ีเป็นครุภัณฑ์ของโครงการดังกล่าว ได้รับการดูแลบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี  
พร้อมท่ีจะใช้งานได้ตลอดเวลา และเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น  
จึงขอหน่วยงานเทศบาลต าบลท่าสาย ยืนยันการขอรับมอบทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ 
ดังกล่าวต่อส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายด้วยนั้น 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  โดยเทศบาลต าบลท่าสายได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน 
หัวหน้าส านักปลัด       ท่ีรับมอบ ตามค าส่ังเทศบาลต าบลท่าสาย  

ท่ี 745/2562 โดยมีคณะกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.นายชัยทัต  เรือนแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง ประธานกรรมการ 
2.นางวรนิทร  ยานะนวล  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
3.นายอนันต์ชัย  วงค์ชัยค า  เจ้าพนักงานป้องกนัฯ กรรมการ 

    ได้เข้าไปด าเนินการส ารวจและตรวจสอบทรัพย์สินท่ีขอส่งมอบ เมื่อวันท่ี  
20 กันยายน 2562 พบว่า ความถูกต้องครบถ้วนอยู่ในสภาพเรียบร้อย  
และใช้งานได้จริง เห็นควรเสนอต่อสภาท้องถิ่นในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวต่อสภาท้องถิ่นต่อไป 

 
     
 
 
นายสิงขร  แสงจันทร์  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
หัวหน้าส านักปลัด  ราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี 3-5) 

พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2547  
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(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553  ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น 
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมี เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการ 
นอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้ และไม่มี ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
หรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะใหถ้ือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามวิธีการจัดหา 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี ้

 

นายสิงขร  แสงจันทร์  - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หัวหน้าส านักปลัด  บทเฉพาะกาล มาตรา 122 ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ   

พ.ศ. 2535  และระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ   
และข้อก าหนดใด ๆ  เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ  
ของหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี  รวมท้ังมติคณะรัฐมนตร ี
ท่ีเกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ    
ยังคงใช้บังคับได้  ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะม ี
กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 
...การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรอืประกาศตามวรรคหนึ่ง   
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล ท่ีไม่อาจด าเนินการ 
ได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
...ดังนั้น  ในระหว่างนี้หากมีการอุทิศหรือบริจาคพัสดุ ครุภัณฑ์อื่นใดจากใครหรือ 
หน่วยงานภายนอกให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ 

พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
 

 
 
 
 



 - 15 - 
 

 
 
 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ 
แก่ อปท.หรือให้สิทธอิันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพสัดุนั้น   
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้  

      4.3.1 โครงการก่อสร้างงานฐานรากถังบรรจุน้ าพีอี ตามแบบ กกช.  
57251-1 แบบที่ 4 พร้อมรางน้ าสังกะสี ตามแบบ กกช. 51008  
งบประมาณ 20,280 บาท 
4.3.2 ครุภัณฑ์การเกษตร  เคร่ืองผสมปุ๋ย แบบแนวนอน   
งบประมาณ 62,700 บาท 

 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เปน็กรรมสิทธิ์แก่ อปท.  

หรือให้สิทธิอนัเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ 

  เห็นชอบ   10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การขออนุญาตก่อสร้าง 
อาคารที่ท าการเทศบาลต าบลท่าสายในพืน้ที่สาธารณะตามมาตรา 8   
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  ด้วยเทศบาลต าบลท่าสาย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หัวหน้าส านักปลัด ตามโครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการประชาชนต าบลท่าสาย เพื่อใช้บริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวก สบาย เนื่องจากอาคารท่ี
บริการประชาชนในปัจจุบันค่อนข้างคับแคบ ประกอบกับปัจจุบันมีข้าราชการ 
พนักงานก็มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามอ านาจ หน้าท่ีท่ีเทศบาลต าบลท่าสาย
ต้องให้บริการประชาชน  
 ขอใช้พื้นท่ีเพื่อจะด าเนินการ  ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ 
เทศบาลต าบลท่าสาย ในพื้นท่ีเขตท่ีดิน น.ส.ล.  
เลขท่ี 32404   จ านวน 2 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา 
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เพื่อด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีท าการเทศบาลต าบลท่าสาย 
ในพื้นท่ีสาธารณะตามมาตรา 8  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 

 
 
 
 
 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ 

4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ืองการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ที่ท าการเทศบาลต าบลท่าสายในพื้นทีส่าธารณะตามมาตรา 8   
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ืองการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ที่ท าการเทศบาลต าบลท่าสายในพื้นทีส่าธารณะตามมาตรา 8   
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
จ านวน 2 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา 
ในพืน้ที่เขตที่ดิน น.ส.ล. เลขที่ 32404  

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ   10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

4.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การขออนุญาตก่อสร้าง 
อาคารที่ท าการเทศบาลต าบลท่าสาย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  ด้วยเทศบาลต าบลท่าสาย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หัวหน้าส านักปลัด ตามโครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการเทศบาลต าบลท่าสาย เพื่อใช้บริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวก สบาย เนื่องจากอาคารท่ี
บริการประชาชนในปัจจุบันค่อนข้างคับแคบ ประกอบกับปัจจุบันมีข้าราชการ 
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พนักงานก็มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามอ านาจ หน้าท่ีท่ีเทศบาลต าบลท่าสาย
ต้องให้บริการประชาชน  
 ขอใช้พื้นท่ีเพื่อจะด าเนินการ  ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ 
เทศบาลต าบลท่าสาย และลานกีฬาต าบลท่าสาย ในพื้นท่ีเขตท่ีดิน น.ส.ล.  
เลขท่ี 32404   จ านวน 2 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา 
เพื่อด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีท าการเทศบาลต าบลท่าสาย 
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การขออนุญาตก่อสร้าง 
อาคารที่ท าการเทศบาลต าบลท่าสาย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  4.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การขออนุญาตก่อสร้าง 

อาคารที่ท าการเทศบาลต าบลท่าสาย ตามมาตรา 9  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   จ านวน 2 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา 
ในพืน้ที่เขตที่ดิน น.ส.ล. เลขที่ 32404  

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ   10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
 

4.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การขออนุญาตการก่อสร้าง 
ลานกีฬาบริการประชาชน  ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ตามมาตรา 122  
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ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12)  
พ.ศ. 2552 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  ด้วยเทศบาลต าบลท่าสาย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หัวหน้าส านักปลัด ตามโครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการประชาชนต าบลท่าสาย เพื่อใช้บริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวก สบาย เนื่องจากอาคารท่ี
บริการประชาชนในปัจจุบันค่อนข้างคับแคบ ประกอบกับปัจจุบันมีข้าราชการ 
พนักงานก็มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามอ านาจ หน้าท่ีท่ีเทศบาลต าบลท่าสาย
ต้องให้บริการประชาชน และสถานท่ีส าหรับให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีสถานท่ีในการออกก าลังกาย  
 ขอใช้พื้นท่ีเพื่อจะด าเนินการ  การขออนุญาตการก่อสร้าง 
ลานกีฬาบริการประชาชน  ในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ตามมาตรา 122  
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 12)  
พ.ศ. 2552 
ในพื้นท่ีเขตท่ีดิน น.ส.ล. เลขท่ี 32404   จ านวน 6 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา 
ในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ตามมาตรา 122 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง 
ท้องท่ี พ.ศ.2457 เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2552 

 
 
 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  ด้วยมีรายการส่ิงปลูกสร้างดังนี้ 
หัวหน้าส านักปลัด  1. สนามฟุตซอล   ขนาดกว้าง 24.92 เมตร ยาว 41.92 เมตร 

2. สนามตะกร้อ  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 
3. สนามวอลเล่ย์บอล ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
4. สนามเปตอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15000 เมตร 
   จ านวน 3 สนาม 
5. อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
6. ห้องน้ า ชาย-หญิง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร  
    จ านวน 2 จุด 
7. ลานจอดรถประชาชน ขนาดกว้าง 46.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ 

4.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การขออนุญาตการก่อสร้าง 
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ลานกีฬาบริการประชาชน  ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
ตามมาตรา 122 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  4.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การขออนุญาตการก่อสร้าง 

ลานกีฬาบริการประชาชน  ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
ตามมาตรา 122 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12)  
พ.ศ. 2552  จ านวน 6 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา 
ในพืน้ที่เขตที่ดิน น.ส.ล. เลขที่ 32404  

 
 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ   10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
 

 
 
 
 
 

 
4.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดต้ังหมู่บ้านใหม่  
(หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) 
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 

 

นายมงคล บุญรักษา  ตามท่ีทางบ้านหัวดอย หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าสาย ได้มีญัตติเสนอต่อสภาเทศบาล 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ต าบลท่าสาย ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดต้ังหมู่บ้านใหม่  

(หมู่ท่ี 6 บ้านหัวดอย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) 
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 เพิ่มเติมถึง 
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(ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2552 โดยมีตัวแทนจากทางหมู่บ้าน บ้านหัวดอย หมู่ท่ี 6 
ต าบลท่าสาย เป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ในการน าเสนอข้อมูลต่อสมาชิกสภา 
ทต.ท่าสาย ให้น าเสนอข้อมูลต่อไป 

 
นายสมชัย  ใจค า  ขอเสนอข้อมูลเพื่อขอจัดต้ังหมู่บ้านใหม่ ดังนี้ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  ต าบลท่าสาย แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน  ขอต้ังหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

อีก 1 หมู่บ้าน ขอแบ่งแยกหมู่บ้านชื่อบ้าน....หัวดอย.... หมู่ที่...6...... ต้ังเป็น
หมู่บ้านใหม่ช่ือบ้าน....ใหม่ริมดอย....หมู่ที่..14...  เข้าหลักเกณฑ์ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2539 โดยมีข้อมูล ดังนี้ 

    1. ข้อมูลตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี ....30 เมษายน 2562… 
หมู่บ้านก่อนแยก มีจ านวนประชากร  จ านวน .......639...........คน   
มีหลังคาเรือนท่ีมีผู้อยู่อาศัย จ านวน .......384.............หลัง  หมู่บ้านมีเนื้อที่
ท้ังหมด...........-................ตารางกิโลเมตร 

    2. หมู่บ้านที่ขอต้ังใหม่ มีจ านวนประชากร จ านวน ........148.......คน  
มีหลังคาเรือน จ านวน ......74......หลัง  มีเนื้อที่......-......ตารางกิโลเมตร  
(คิดเป็นจ านวน 1,160 ไร่) 
3. เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้วคงเหลือประชากร จ านวน...........491........คน  
คงเหลือหลังคาเรือน จ านวน......310......หลัง  คงเหลือเนื้อท่ี.......-........ตาราง
กิโลเมตร  
4. มีระยะห่างระหว่างชุมชนของหมู่บ้านท่ีต้ังใหม่ กับชุมชนหมู่บ้านเดิม 
จ านวน.....4........กิโลเมตร 

    5. ขอแยกหมู่บ้าน   กรณีชุมชนห่างไกล 
    6. หมู่บ้านท่ีขอต้ังใหม่   อยู่ในเขตป่าสงวน  ประเภท.......โซน...... E...... 

7. ประชาคมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ได้ประชุมแล้ว มีมติให้จัดต้ัง
หมู่บ้านใหม่ ดังนี้ 

     7.1 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประชุมเม่ือวันท่ี.....10 กันยายน 2562.. 
     มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน.....57.........คน   

มีมติเห็นชอบ.....56........เสียง    ไม่เห็นชอบ......-.......เสียง    
งดออกเสียง.....1........เสียง  (ประธานในท่ีประชุมฯ) 

 
 
 
นายสมชัย  ใจค า   7.2 ประชุมประชาคมต าบลท่าสาย  ประชุมเม่ือวันท่ี...5 กันยายน 2562.... 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6   มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน....44.......คน   
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มีมติเห็นชอบ.....43........เสียง      ไม่เห็นชอบ....-........เสียง     
งดออกเสียง.....1........เสียง  (ประธานในท่ีประชุมฯ) 

 
นายสมชัย  ใจค า การแบ่งแยกหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ท่ัวถึง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน และการจัดต้ัง

หมู่บ้านใหม่ก็เพื่อสอดคล้องกับโครงการต ารวจพันธุ์ดี และหมู่บ้านพันธุ์ดีใน
พื้นท่ีต าบลท่าสาย เพื่อสนองพระราชด าริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดต้ังหมู่บ้านใหม่  

(หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) 
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

 
นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  ขอสนับสนุนการแยกหมู่บ้านใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหรือ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
นายอินจนัทร์  เคร่ืองแก้ว ขอสนับสนุนการแยกหมู่บ้านใหม่ เพื่อให้การปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  และท่ัวถึง 
 
นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี  เห็นด้วยครับ เพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านมีความท่ัวถึง  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1   
 
นายสงัด  อายุยืน  ขอเพิ่มเติมข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และระเบียบ  
ปลัด ทต.ท่าสาย   เกณฑ์การแบ่งแยกหมู่บ้านใหม่ ดังนี้ 

การปกครองท้องท่ี : ความเป็นมา 
การจัดการปกครองท้องท่ีได้เริ่มต้นมาจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ซึ่งทรงมพีระราชด าริให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับ 
หมู่บ้านท่ีมาแต่เดิมข้ึนใหม่ เพราะ ทรงเล็งเห็นว่าการปกครองในระดับนี้จ าเป็นและ
ส าคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็น หน่วยการปกครองท่ีใกล้ชิด 
กับราษฎรมากท่ีสุด โดยได้ทรงให้มีการ ทดลองจัดระเบียบการปกครองต าบล 
หมู่บ้าน ขึ้นที่อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา เมื่อ ร.ศ.111  
(พ.ศ.2435) โดยให้ราษฎรเลือก ผู้ใหญ่บ้านแทนการแต่งต้ังโดยเจ้าเมืองดัง 
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แต่ก่อน นับแต่นั้นมา จึงได้มีการจัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน  
 
 
 
นายสงัด  อายุยืน  ตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยตราเป็น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  
ปลัด ทต.ท่าสาย   ร.ศ.116 ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลท่ี 6 ได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะ 

ปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 ขึ้นใช้บังคับแทน และได้มีการใช้สืบเนื่องมา 
จนถึงปัจจุบัน 

 

หมู่บ้าน : การจัดต้ังหมู่บ้าน 
หมู่บ้านตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี มี 2 ประเภท คือ 
หมู่บ้านท่ีจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการ กับ หมู่บ้านท่ีจัดต้ังขึ้นเป็นการช่ัวคราว 
1) หมู่บ้านที่จัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการ การจัดต้ังท าโดยประกาศจังหวัด 
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 ตามกฎหมายว่า 
ด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี ท่ีใช้อยู่ปัจจุบันนี้ ได้วางหลักเกณฑ์การต้ังหมู่บ้าน 
ขึ้นไว้กว้าง ๆ 2 ประการ คือ 

(1) ถ้าเป็นท่ีมีคนอยู่รวมกันมากถึงจ านวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจ านวนคน
เป็นส าคัญประมาณ ราว 200 คน      เป็นหมู่บ้านหนึ่ง 
(2) ถ้าเป็นท่ีผู้คนต้ังบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจ านวนคนจะน้อย ถ้ามี

จ านวนบ้านไม่ต่ ากว่า 5 บ้านแล้ว      จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็ได้ 
 

นายสงัด  อายุยืน  ในการท่ีจะพิจารณาจัดต้ังหมู่บ้านขึ้นใหม่ ก็จ าเป็นจะต้องถือหลักเกณฑ์ 
ปลัด ทต.ท่าสาย ตามท่ีกฎหมาย บัญญัติไว้โดยอนุโลมเช่นเดียวกับการต้ังต าบลดังท่ีกล่าว

มาแล้ว แต่ท้ังนี้จะต้องพิจารณาถึง ความจ าเป็น และความเหมาะสมจริง ๆ 
โดยให้ถือความสะดวกแก่การปกครองเป็นประมาณ 
หลักเกณฑ์ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด กระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์
การจัดต้ังหมู่บ้านไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2539 
1. กรณีเป็นชุมชนหนาแนน่ 

1) เป็นชุมชนท่ีมีราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คน หรือมีจ านวนบ้าน 
ไม่น้อยกว่า 240 บ้าน 
2) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 
600 คน หรือมีจ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน 
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาต าบล 
หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และท่ีประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอ 
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2. กรณีเป็นชุมชนห่างไกล 
1) เป็นชุมชนท่ีมีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือมีจ านวนบ้าน 
ไม่น้อยกว่า 120 บ้าน 
2) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 
200 คน หรือมีจ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 40 บ้าน 
3) ชุมชนใหม่ห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร  
4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาต าบล 
หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และท่ีประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอ 

 
นายสงัด  อายุยืน  2) หมู่บ้านที่จัดต้ังขึ้นเป็นการช่ัวคราวหมู่บ้านชั่วคราว  เป็นหมู่บ้านท่ีจัดต้ังขึ้น 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ในกรณีท่ีท้องท่ีอ าเภอใดมีราษฎรไปต้ังชุมนุมท าการหาเล้ียงชีพแต่ในบางฤดู 

และจ านวนราษฎรซึ่งไปต้ังท าการอยู่มากพอสมควร จะจัดเป็นหมู่บ้าน  
ตามหลักเกณฑ์การต้ังหมู่บ้านปกติได้ เพื่อความสะดวกแก่การปกครอง  
ให้นายอ าเภอประชุมราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เลือก ว่าท่ีผู้ใหญ่บ้าน  
มีอ านาจและหน้าท่ีเหมือนผู้ใหญ่บ้านปกติ  

 
นายมงคล บุญรักษา  มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  4.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดต้ังหมู่บ้านใหม่  

(หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) 
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ   10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้าง (กรณีเสนอญัตติด่วน) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 
 
4.8 พิจารณาเห็นชอบการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจง 
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562(ใหเ้ปน็อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน)  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ (กรณีใช้จ่ายจากเงินสะสม) 

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล ด้วยกองช่าง  เสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด 
นายก ทต.ท่าสาย ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การแก้ไข

เปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) ข้อ 29 จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
มอบทางผู้อ านวยการกองช่าง ได้น าเสนอต่อท่านประธานสภาฯ  
ผ่านไปยังสมาชิก สภา ทต.ท่าสาย 

 
 
 
 
 
 
นายชัยทัต  เรอืนแก้ว  4.8.1 ค าช้ีแจงเดิม งบลงทุน    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 

จ านวน 300,000.00 บาท 
-ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 จ านวน 3 จุด 
จุดท่ี 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 74.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 296.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 30.50 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 118.50 ตร.ม. 
จุดท่ี 3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 1  ซอยริมทุ่ง 
จุดท่ี 1 จุดเริ่มต้นโครงการท่ีพิกัด 47Q588381 2191486 จุดส้ินสุดโครงการ
พิกัด 47Q588379 2191397 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 2 ซอยริมทุ่ง 
จุดท่ี 2 จุดเริ่มต้นโครงการท่ีพิกัด 47Q588409 2191393 จุดส้ินสุดโครงการ
พิกัด 47Q588379 2191397 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 3 ซอยเข้าวัดเกาะแก้ว 
จุดท่ี 3 จุดเริ่มต้นโครงการท่ีพิกัด 47Q588574 2191245 จุดส้ินสุดโครงการ
พิกัด 47Q588612 2191187  
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*สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ล าดับท่ี 68 หน้าแบบ ผ.02/73 

 
ค าช้ีแจงใหม่ งบลงทุน    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 
จ านวน 300,000.00 บาท 
-ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 จ านวน 3 จุด 
จุดท่ี 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 74.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 296.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 30.50 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 91.50 ตร.ม. 
จุดท่ี 3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 1  ซอยริมทุ่ง 

 
 
 
 
 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  จุดท่ี 1 จุดเริ่มต้นโครงการท่ีพิกัด 47Q588381 2191486  
ผู้อ านวยการกองช่าง  จุดส้ินสุดโครงการพิกัด 47Q588379 2191397 

สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 2 ซอยริมทุ่ง 
จุดท่ี 2 จุดเริ่มต้นโครงการท่ีพิกัด 47Q588409 2191393  
จุดส้ินสุดโครงการพิกัด 47Q588379 2191397 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 3 ซอยเข้าวัดเกาะแก้ว 
จุดท่ี 3 จุดเริ่มต้นโครงการท่ีพิกัด 47Q588574 2191245  
จุดส้ินสุดโครงการพิกัด 47Q588612 2191187  
*สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ล าดับท่ี 68 หน้าแบบ ผ.02/73 

 
นายสงัด อายุยืน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3) ข้อ 29 
    ขอ 29 การแกไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
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ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ขอ 29  

 

4.8 พิจารณาเห็นชอบการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562(ใหเ้ปน็อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน)  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ (กรณีใช้จ่ายจากเงินสะสม) 
งบลงทุน    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จ านวน 300,000.00 บาท 

 

มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1 รายการ  

  เห็นชอบ   10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
 
 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สั่งพักการประชุมเวลา 12.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
 
เร่ิมประชุมใหม่  เวลา 13.00 น. 
 

นายมงคล บุญรักษา เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายหรือคณะผู้บริหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทต.ท่าสาย เสนอท่ีประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
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นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ขอสอบถามโครงการ/โครงสร้างพื้นฐานของหมู่ท่ี 2 บ้านร่องธาร  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ขอเรียนสอบถามท่านปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย จะมีแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว อย่างไรครับ 
 
นายสงัด  อายุยืน  1. เรื่องเงินอุดหนุนของหมู่ท่ี 2 บ้านร่องธาร อยู่ในหมวดเงินอุดหนุนไม่สามารถ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   กันเงินจ่ายเหล่ือมปีได้ ต้องตกเป็นเงินสะสมตามระเบียบฯ แต่มีแนวทาง 

ท่ีจะสามารถด าเนินการใช้เงินโควต้าของหมู่บ้านในปีงบประมาณถัดไปได้  
ก็ต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอปรับ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาของทาง
เทศบาลฯ แล้วขอใช้เงินสะสมในงบประมาณถัดไป นี้คือ แนวทางการจะ
ด าเนินการได้ แต่ไม่อาจจะยืนยันได้ว่าจะได้ด าเนินการอย่างแน่นอนหรือไม่ 
ต้องเสนอโครงการเข้ามาเพื่อพิจารณาตามข้ันตอน และให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ด าเนินการพิจารณา และเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งถือเป็น
แนวทางท่ีจะแจ้งให้ท่านทราบ 
2. ในการรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีของหมู่ท่ี 2 บ้านร่องธาร 
สถานท่ีด าเนินการ คือ วัดร่องธาร โดยโครงการดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลท่าสาย หลังจากสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว ทางส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้องต้องแจ้งไปยังหมู่บ้าน วัดร่องธาร ให้ทราบด้วย ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
ของเทศบาลฯ ซึ่งให้หมู่บ้านร่องธาร หมู่ท่ี 2 ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังประชาชนใน
พื้นท่ีและวัดร่องธาร ตลอดจนครุภัณฑ์เครื่องผสมปุ๋ยแบบแนวนอนด้วย ต้องให้
ทางกลุ่มเกษตรหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยบง มาด าเนินการขอยืมครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย 
และเป็นไปตามระเบียบต่อไป 

 
นายอินจนัทร์  เคร่ืองแก้ว เรียนปรึกษาทางเทศบาลต าบลท่าสาย ถังน้ าท่ีทางเทศบาลฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 ทางวัดป่าหัวดอย ยืมใช้ในปัจจุบัน จะต้องขอคืนหรือไม่อย่างไร 
 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  เรื่องของถังเก็บน้ าบนวัดป่าหัวดอย ท่ีทางเทศบาลฯ น าไปช่วยวัดป่าหัวดอย 
นายก ทต.ท่าสาย ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปัจจุบันนี้ทางวัดป่าหัวดอย ยังมีความจ าเป็นที่ต้อง

ขอยืมใช้ต่อไป เพราะยังมีปัญหาด้านน้ าในการอุปโภคอยู่ในปัจจุบันนี้ 
 
 
 
 
 
นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  เรื่องท่ีเสนอขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลฯ ได้ไปติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  บริเวณสนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนบ้านหัวดอย ทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการ 
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ไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ขอสอบถามคะ 
 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ได้แจ้งทางงานไฟฟ้าไปแล้ว อาจจะอยู่ในระหว่างประสานหรือด าเนินการ 
นายก ทต.ท่าสาย ของทางท่านรองเจริญชัย เครือค า ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วย 
 
นายแสงจันทร์  ชัยสวัสด์ิ  ถนน คสล. หมู่ท่ี 9 บ้านเข่ือนแก้ว ท่ีได้พิจารณาด าเนินการเห็นชอบ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 แก้ไขเปล่ียนแปลงในวันนี้ ขอความอนุเคราะห์ทางคณะผู้บริหาร  

แจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ขอเร่งด าเนินการด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า
ครับ 

 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ถนน คสล. หมู่ท่ี 9 บ้านเข่ือนแก้ว มอบหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่งด าเนินการ 
นายก ทต.ท่าสาย  ด้วยตามท่ีท่านสมาชิก สท. ได้ร้องขอมานั้น 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว  ถนน คสล. หมู่ท่ี 9 บ้านเข่ือนแก้ว หากผ่านในวันนี้ ทางคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ก าหนดราคากลางจะได้ก าหนดราคากลางใหม่  จัดส่งให้ทางงานพัสดุ 
    เพื่อหาผู้รับจ้าง ก็คงไม่เกินกลางเดือนตุลาคม ครับ ถ้าไม่ติดปัญหาอื่น ๆ 
    ก็จะด าเนินการตามล าดับข้ันตอนตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  เมื่อวันเสาร์ท่ี 21 กันยายน 2562 ท่ีผ่านมา ทางงานช่างของส านักงานทรัพยากร 
นายก ทต.ท่าสาย น้ าภาค 1 ล าปาง ได้เข้ามาตรวจสอบสถานท่ีด าเนินการระบบกระจายน้ าของ

ต าบลท่าสาย ท่ีได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปนัน้ ซึ่งในวัน
เสาร์ท่ีผ่านมาก็ได้มีท่านรองน าพา  ขัติกันทา รองนายก ทต.ท่าสาย ได้น า 
นายช่าง จากส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1 ล าปาง พร้อมกับผู้แทนหมู่ท่ี 9 บ้าน
เข่ือนแก้ว เข้าไปก าหนดพื้นท่ีท่ีทางหน่วยงานดังกล่าวจะด าเนินการกระจายน้ า
จากต้นทางลงมายังพื้นท่ีหมู่ท่ี 9 บ้านเข่ือนแก้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไป 
ตามท่ีทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
จ านวน 55,050,000 บาท (ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชด าริฯ) อพ.สธ.ต าบลท่าสาย 

 
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  สอบถามผู้อ านวยการกองช่าง ถนน คสล. ซอยร่มโพธิ์ ด าเนินการแล้ว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 จ านวน 2 จุด ซึ่งทางผู้รับจ้างได้ด าเนินการแล้ว อยากจะขอความอนุเคราะห์

เทคอนกรีตเช่ือมเข้าหน้าบ้านของประชาชนจะได้หรือไม่ และมีเศษอิฐ  
ปูนต่าง ๆ ตกอยู่ในพื้นท่ีขอประสานทางผู้รับจ้างเข้ามาท าความสะอาดด้วย 

 
นายน า  สมบัติ   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 3 ได้ด าเนินการไปยังขั้นตอนใดแล้ว 
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สมาชิกสภา ทต. เขต 1  
 
 
 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 3 ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว 
นายก ทต.ท่าสาย หจก.แสนอาษา ก่อสร้าง 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  การเช่ือมทางเข้าหน้าบ้านแต่ละครัวเรือนทางผู้รับจ้างไม่สามารถท าให้ได้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากไม่ได้อยู่ในสัญญาจ้าง แต่หากพื้นท่ีด าเนินการไม่เรียบร้อย ผมจะ

ประสานผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการเก็บกวาด ท าความสะอาดต่อไป 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว  ขอแจ้งความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5  กันเงินจ่ายเหล่ือมปี 
    -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 5  กันเงินจ่ายเหล่ือมปี 
    -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 1  กันเงินจ่ายเหล่ือมปี 
    -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 3  ขอรายช่ือผู้ตรวจรับงาน 

งบประมาณท่ีใช้จ่ายจากเงินสะสม  
    -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 3   ท าสัญญาแล้ว 
    -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 8  ก าหนดราคากลาง 
    -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9  แก้ไขเปล่ียนแปลงและก าหนดราคากลาง 
    -โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ท่ี 10 อยู่ระหว่างด าเนินการ   
    -โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ท่ี 11  เสนอขอผู้รับจ้าง 
    -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 13 ด าเนินการแล้ว 
 
นายสิงขร  แสงจันทร์  ขอแจ้งความคืบหน้าของสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของต าบลท่าสาย 
หัวหน้าส านักปลัด  ยอดปัจจุบันอยู่ที่จ านวน 24 ราย ตอนนี้ทางเจ้าหน้าท่ีต้องออกไปปฏิบัติ 

หน้าท่ีพ่นเพื่อควบคุมในพื้นท่ีดังกล่าวที่เป็นโรคไข้เลือดออกปัจจุบัน ซึ่งไม่มีเวลา
ท่ีจะไปพ่นให้กับทางหมู่บ้านท่ีได้ร้องขอไว้จากการประชุมก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ประจ าเดือนกันยายน 2562 ท่ีผ่านมา แจ้งเพื่อให้ท่ีประชุมทราบ 

 
นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  เรื่องการพ่นหมอกควัน เครื่องพน่หมอกควันของเทศบาลฯ มีแต่ไม่เพียงพอ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  เราสามารถจะขอยืมเครื่องจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้หรือไม่อย่างไร 
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นายสงัด  อายุยืน  เรื่องของเครื่องพน่หมอกควัน เราสามารถจะยืมเครื่องจากหน่วยงานอืน่ได้ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   เพียงแต่เราได้ประสานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แล้ว แต่เครื่องอาจจะไม่ว่าง 

หรือไม่สามารถให้ยืมได้ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เราได้ต้ังจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว และในปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 จะต้องมีการปรึกษาหารือกันถึงแนวทางในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น ถึงวิธีการ แนวทางการป้องกัน ก็ต้องมีการประชุม
ร่วมกับ  ทุกภาคส่วนถึงแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ต่อไป 

 
 
นายสงัด  อายุยืน  เรื่องของพ่นหมอกควนั ปัจจุบันที่ได้มีการประชุมและขอความอนุเคราะห์ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   มายังเทศบาลฯ จ านวน 4 หมู่บ้าน ท่ีขอด าเนินการพ่นท้ังหมู่บ้าน ได้แก่ 
    หมู่ท่ี 8 , 13, 11 และหมู่ท่ี 12 ซึ่งหากให้ทางงานป้องกันและบรรเทาฯ  

ของเทศบาลฯเข้าไปช่วยพ่นก็จะต้องหยุดงานตามหน้าท่ีของงานป้องกันและ
บรรเทาฯ เช่น งานส่งน้ าฯ งานกู้ชีพกู้ภัย ในวัน เวลา ดังกล่าวท่ีออกไป
ด าเนินการ ก็ต้องท าความเข้าใจขั้นต้นด้วย หากหมู่บ้านมีเจ้าหน้าท่ีช่วยก็จะท า
ให้งานในหน้าท่ีของงานป้องกันฯ ก็สามารถด าเนินการตามหน้าท่ีเดิม ก็ต้องมอบ
ให้กับหัวหน้าส านักปลัดในการด าเนินงานประสานไปยังหมู่บ้านเกี่ยวกับ 
วิธีการต่าง ๆ การด าเนินงานดังกล่าวด้วย 

 
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  เห็นด้วยกับท่านปลัด ทต.ท่าสาย ครับ ในเรื่องดังกล่าว ต้องมีการพูดคุย 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน

ปีงบประมาณถัดไป 
 

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

ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง   
 

ขอปิดประชุม ฯ 
 

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

ปิดประชุมเวลา      เวลา  14.45   น. 
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(ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
             (นายสงัด  อายุยืน)    
        เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย     

(ลงช่ือ)................................................. 
           (นายมงคล  บุญรักษา) 

            ประธานสภา ทต.ท่าสาย   
 
 
 
 (ลงช่ือ)...........................................        
            (นายสมพล  จันกุลี)                               
 สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
   กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

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

 

 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ).................................................... 
      (นายถวิล  ทิศเชย) 

       สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันท่ี  24  กันยายน  2562   รับรองแล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ.2562  

เมื่อวันท่ี  29 ตุลาคม  2562 
 
 
 

 

(ลงช่ือ)  ..................................................... 
              (นายมงคล  บุญรักษา) 

          ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
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ร่าง 
ก าหนดวัน เดือน ปี  ในการเสนอร่างเทศบัญญตัิฯ 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 เพื่อก าหนดการประชุมสภา ทต.ท่าสาย สมัยท่ี 3/2561 
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ร่าง 

ก าหนดวัน เดือน ปี  ในการเสนอร่างเทศบัญญตัิฯ ปี 2561 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2561    เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2561 ต่อประธานสภาฯ 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561    วาระที่ 1 รับหลักการ 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561   วาระที่ 2 การแปรญัตติ 
วันที่ 28 สิงหาคม 2561   วาระที่ 3 ลงมติ 
 

 

 

 

 


