รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2562
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยปุย เทศบาลตาบลท่าสาย
------------------------------------เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.00 น.

ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
สมาชิกฯ ลาประชุม

จานวน 11 คน
จานวน - คน
จานวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

จานวน 12 คน

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาาสา
สมั วิสามัญ สมั ที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตาบลทาาสา เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตาบลทาาสา
สมั วิสามัญ สมั ที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2562
ตามที่สภาเทศบาลตาบลทาาสา ได้ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบล
ทาาสา สมั วิสามัญ ประจาปี พ.ศ.2562 โด กาหนดการประชุม
สภาเทศบาลตาบลทาาสา สมั วิสามัญ สมั ที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2562
ตั้งแตาวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป มีกาหนดไมาเกิน 15 วัน นั้น
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบี บกฎหมา กาหนดการประชุม
สภาเทศบาลตาบลทาาสา สมั วิสามัญ สมั ที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2562
ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอ ปุ
เทศบาลตาบลทาาสา ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2562
ลงชื่อนา มงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลตาบลทาาสา

ระเบียบวาระที่ 1

1.1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
-ไม่มี-

นายชัยยศ หม่อมพกุล

1.2 เรื่องที่นายกเทศมนตรีตาบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
1.2.2 ประกาศเทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตาบลทาาสา เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามระเบี บกระทรวงมหาดไท วาาด้ว การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

หมวดที่ 5 ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภา ในสามสิบวัน
นับแตาวันที่ประกาศใช้งบประมาณรา จาา ประจาปี งบประมาณรา จาา เพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหนาว ราชการ
สาวนกลาง สาวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนาว งานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน
ของผู้บริหารแสดงถึงรา ละเอี ด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ นั้น
เทศบาลตาบลทาาสา ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบี บดังกลาาว
เสร็จสิ้นแล้ว โด ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตาบลทาาสา แล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ให้ประชาชนทราบ โด ทั่วกัน เพื่อนาไปกาหนดกระบวนการใช้ทรัพ ากร
ขององค์กร โด กาหนดกิจกรรม/โครงการตาาง ๆ ไว้ลาวงหน้าเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมา และนโ บา ตาอไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2562
นา ชั ศ หมาอมพกุล นา กเทศมนตรีตาบลทาาสา
(ตามเอกสารที่แนบหนังสือเชิญประชุม)

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

1.2.2 โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้ผู้สูงอายุตาบลท่าสาย
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ทางโรงเรี นผู้สูงอา ุตาบลทาาสา ราวมกับชมรม
ผู้สูงอา ุตาบลทาาสา และเทศบาลตาบลทาาสา จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้และทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ตาาง ๆ ภา ในจังหวัดเชี งรา
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองเชี งรา อาเภอแมาจัน และ
อาเภอเชี งแสน
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นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

1.2.3 การรับมอบครุภัณฑ์จากหน่วยงานอื่น ๆ
ในวันนี้ทาง นา ก ทต.ทาาสา ได้มอบหมา ให้นางสาวนาพา ขัติกันทา
รองนา ก ทต.ทาาสา และนา นรา ุทธ หมาอมพกุล เลขานุการนา ก
ทต.ทาาสา เข้าราวมประชุม รับฟังคาชี้แจงหรือแนวทางการรับมอบครุภัณฑ์
จากหนาว งานภาครัฐ คือ โรงพ าบาลเชี งรา ประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็น
รถ นต์ ขนาด 7 ที่นั่ง เพื่อนามาใช้ในการราชการของเทศบาลตาบลทาาสา
ตาอไป ขอนาแจ้งทางสภา ทต.ทาาสา ทราบ

1.2.4 การเผาขยะในพื้นที่บ้านป่าหัด (โซนหนองบัว) หมู่ที่ 7
ตามที่ได้รับแจ้งมีการเผาข ะจากเตาเผาข ะในพื้นที่ตาบลทาาสา
บ้านป่าหัด (โซนหนองบัว) หมูาที่ 7 ตาบลทาาสา ซึ่งเป็นบ้านเรือนของ
ประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับหนองน้าสาธารณะหนองบัวของตาบลทาาสา
โด ทางนา ก ทต.ทาาสา ได้มอบหมา เรื่องดังกลาาวให้กับทางงานนิติการ
เข้าไปตรวจสอบ และถือปฏิบัติตามระเบี บของทางเทศบาลตาอไป

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562
ให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาาสา ตรวจรา งานการประชุมสภาฯ
สมั วิสามัญ สมั ที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 24 กัน า น 2562
มีสมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อ คาเพิ่มเติมรา งานการประชุมฯ หรือไมา

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

ผม ขอแก้ไขถ้อ คาในรา งานการประชุม หน้าที่ 5 จานวน 2 แหาง
ตามเอกสารข้อความที่ได้ขอแก้ไขใหมา (แนบมาพร้อมนี้)

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

ผม ขอแก้ไขถ้อ คาในรา งานการประชุม หน้าที่ 5 จานวน 1 แหาง
ตามถ้อ คาใหมาที่ ได้ขอแก้ไข

นายสงัด อายุยืน

ในการขอแก้ไขถ้อ คาในรา งานการประชุมสภา ทต.ทาาสา สามารถกระทาได้
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หากบุคคลผู้นั้นได้ให้ถ้อ คาไว้ในการประชุมฯ

ที่ประชุม ฯ

ไม่มสี มาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไขหรือให้คาแนะนาต่าง ๆ

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

เห็นควรใช้เครื่องบันทึกเสี ง มาบันทึกการประชุมสภาฯ เพื่อให้คาพูด
หรือถ้อ คา ของบุคคลตาาง ๆ ได้มีความชัดเจน ไมาผิดเพี้ นไป

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

ควรมีการบันทึกเสี งเพื่อความชัดเจน

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ก็คิดวาาก็เป็นมติที่ดีจะเป็นมติที่จะนาไปสูาในทางที่ดี สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ในฐานะเลขานุการสภาฯ ก็ขอรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะการแก้ไข
ที่ผาานมานี้ ก็คงไมาเกี่ วข้องกับงานวิเคราะห์นโ บา และแผน เพราะผมเอง
ได้มีการตรวจทานเบื้องต้นก็ไมาเป็นไรครับ วาาคงจะทาให้ดีขึ้น ก็คงจะหา
วิธีการมาปรับแก้ สาวนสิ่งที่ผมอ ากจะนาเรี นไปทางผู้สภาในการประชุม

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

และก็ผู้ราวมเข้าประชุมทุกทาานวาา ในการเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพิ่มเติม
ในสิ่งที่เราพูดไป ไมาได้เป็นการเพิ่มข้อความขึ้นมาใหมา หรือเป็นความคิดเห็น
ใหมา เชาน ในการพูดที่ผาานมามันต้องมี 10 คา มันเป็นสิ่งที่เราพูดออกไป
10 คานั้น อาจจะเป็น ก หรือภาชนะอะไรก็แล้วแตา ถ้ามันได้พูดผิดเพี้ นไป
มันได้บันทึกผิดเพี้ นไป เชาน จากบอกไมา เขี นคาวาา ใชา ก็ผิดแล้ว ก็แก้ไขให้
เป็น ไมา เพราะฉะนั้นผมวาาถือเป็นมติที่ดี เพราะวาาจะได้เห็นความสาคัญของ
การบันทึกใช้ คาพูด ในที่ ประชุมผมขอนาเรี นเบื้องต้นวาา ถ้าเอาแบบ
ระเอี ด ก็หมา ความวาา ในการบันทึกปัจจุบัน เมื่อสักครูาได้สอบถาม
ผู้บันทึกรา งานประชุมฯ แล้ววาามีการบันทึกด้ว เพราะฉะนั้น บันทึก
ทุกถ้อ คาแตาวาาก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรในการที่จะแกะคาพูด คือ
การบันทึกนี้เหมือนการบันทึกหน้าศาล หน้าศาลจะมีเสมี นศาลอ ูาทาานหนึ่ง
จะเป็นการพิมพ์ทุกคาพูดของศาลพิมพ์หมดเล ผมเค เข้าไปละไปราวม
ฐานะผู้สาวนเกี่ วข้อง มันจะมีการบันทึกทั้งหมด เสมี นทาการบันทึก
ฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการนี้ ังไงก็แล้วแตา แตาการแก้ไข ให้แก้ไขคาพูดเดิม
อาจจะผิดเพี้ นไปโด การเพิ่มใหมา การเพิ่มหมา ถึง การตกลาน เชาน พอเรา
พูดไป 10 พ างค์ ปรากฏวาาบันทึกไว้แคา 5 พ างค์ เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มอีก
5 พ างค์ ให้เป็น 10 พ างค์เหมือนแตาแรก การแก้ไขหมา ความวาา ใช้คาพูด

-5ให้ถูก เชาน ไมา พิมพ์เป็นใช้ ก็แก้ไขเป็นไมา นี้คือการแก้ไข เพราะนี้คือหลักฐาน
ผมในฐานนะเป็นผู้ตรวจ คณะกรรมการเขาจะเอาตัวนี้มาดู ก็คงไมาอ ากมา
แก้ไขกันเพราะวาาก็คงสมมุติฐานเบื้องต้นหรือวาา แนวหลักเบื้องต้น ผู้ที่
รับผิดชอบเรื่องรา งานการประชุมไมาได้มีเจตนาที่จะทาให้การบันทึกนี้
ผิดเพี้ น ซึ่งความเข้าใจที่จะถูกต้องคงไมามีเจตนาทั้งนี้ทั้งนั้นก็โอกาสตาอไป
ผมเองก็คงจะกาหนดการให้เป็นไปตามข้อระเบี บที่สุด เพราะฉะนั้นในสาวน
ของความคิด ผอ. กองชาาง ดูแล้วการเสนอแนะก็อาจจะ กไปไว้ในสาวนของ
ระเบี บวาระอื่น ๆ ทาานประธานสภาได้รับแจ้งวาามีสิทธ์เสนอความคิดเห็นใน
สาวนของการแก้ไขเราต้องวาาด้ว คาพูด วาามันผิดเพี้ นไปจากที่เราได้แถลงไป
ถ้ามันอ ูาในหลักการที่ความหมา คงเดิมในการพูดอาจจะใช้ทรัพ ์ไมาตรงกัน
ณ วันนั้นอาจจะใช้ คาวาา TOR แตา ผู้ที่บันทึกอาจจะใช้วาา เขตเขตงาน ที่จริง
ความหมา เดี วกัน มันเป็นเพี งภาษาอังกฤษกับภาษาไท เองแตาถ้าเกิดจะ
แก้ไขเป็น TOR ก็ไมาผิด ขอนาเรี นเป็นข้อที่ดี เราจะได้นาสูารา ละเอี ดที่ดี
ขึ้น มันอาจจะเป็นแนวทางที่ บรรทัดฐาน จุดเริ่มต้นในหลา ๆเรื่อง เพราะวาา
การประชุมถือวาาเป็นศาลเรื่องศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นเราจะดูรูปแบบการ
ประชุมแบบในสาวนของชาติ รัฐสภาเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นระเบี บ
คาอนข้างสภาพต้องใช้ระเบี บก็ขอเรี นทาานประธานในที่ประชุม
ขอบคุณครับ

ที่ประชุม ฯ

ไม่มสี มาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมมีมติรับรองรา งานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาาสา
สมั วิสามัญ สมั ที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 24 กัน า น 2562
กมือรับรอง (โด วิธีเปิดเผ )

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ลา
งดออกเสียง
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา ทต.ทาาสา )
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เรื่องด่วน (ถ้ามี)

นายสมพล จันกุลี
สมาชิก ทต.ท่าสาย เขต 1

ขอเรี นปรึกษาทางคณะผู้บริหาร และทางผู้อานว การกองชาางถึงแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการกาอสร้างถนน คสล. ซึ่งทางผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
ตามระ ะทางที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่งตามแบบจะมีเหล็กพ้นออกจากระ ะการ
กาอสร้างออกมา เพื่อที่จะได้มีการเชื่อมตาอการกาอสร้างในอนาคต แตาเนื่องจาก
บางพื้นที่ที่ได้การถมดินแล้วตามสภาพงานที่ออกมา ซึ่งระ ะเวลาผาานไปการ
สัญจรของประชาชนก็คาอนข้างมาก ทาให้ดินหลุดออกเหล็กโผลาออกมา ซึ่ง
สางผลกระทบตาอทรัพ ์สินของประชาชน โด อ ากจะให้ทางเทศบาลฯ หา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกลาาวตาอไป เพื่อความปลอดภั ในชีวิตและ
ทรัพ ์สินของประชาชน

นายชัยยศ หม่อนพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

การแก้ไขปัญหาการแนะนาทางกองชาอง เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
ในเรื่องที่ทาตามแบบแปลนของผิวถนน คสล. ในพื้นที่หลา ๆ พื้นที่
ซึ่งการสิ้นสุดของถนน คสล. สมมุติเราจานวนพื้นที่ าว 120 เมตร หรือ
130 เมตร ในจุดที่เป็นรอ ตาอ เพื่อจะให้เสริมชาวงที่จะมีการทาตาอใน
งบประมาณหนึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรี นมาเป็นเรื่องที่การแก้ไข
ของเราซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอ ูา ดังนั้น หนาว งานกองชาองที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในตอนนี้ ควรจะแนะนาแนวทางการที่เชื่อมรอ ตาอถนนนั้น
ให้ผู้รับจ้างได้เข้าใจ แตาการที่เอาเหล็กโผลาออกมาประมาณ 10 นิ้ว
หรือวาา 5 นิ้ว ก็คิดเป็นประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อจะเป็นการเชื่อมถนน
ในครั้งตาอ ๆ ไป และในปีงบประมาณตาอไปการแก้ไขดังกลาาวตามที่
ทาาน สท.สมพล จันกุลี ชี้แจ้งมานั้น ก็จะต้องให้ทาง ผอ.กองชาาง
ได้นาเรื่องดังกลาาวไปชี้แจงให้รับผู้จ้างทราบ อาจะมีการเทถาวรเล
หากจะมาดาเนินการตาอในปีถัดไปก็ต้องใช้วิธีการทุบคอนกรีตเดิมออกเพื่อให้
การเชื่อมตาอถนนเป็นไปอ าางมีประสิทธิภาพ โด ต้องนาไปปรับแก้ใน
ปีงบประมาณตาอ ๆ ไป

นายชัยยศ หม่อนพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

เรื่องรอ ตาอของถนน คสล. หากจะนาดินมาถมปรับเกลี่ ณ จุดสิ้นสุด
ของโครงการ ซึ่งหากเวลาผาานไปหลา เดือน หรือเป็นปี ดินที่ถมไปอาจจะ
หา ไปกับน้าฝนหรืออื่น ๆ ตามสภาพ ก็จะสางผลกระทบกับประชาชนที่สัญจร
ไปมาอีก เป็นอันตรา ทั้งบุคคลและทรัพ ์สิน โด เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์
กระผมเองก็จะเรี นที่ประชุมเพื่อทราบก็ขอถามแนวทางของ

-7ที่ทางแก้ไขปัญหาไป ัง ผอ. กองชาาง วาาจะดาเนินแก้ไขปัญหา ังไง ทางนัน้
ขอเรี นเชิญทางด้าน ผอ.กองชาางชี้แจ้งและหาวิธีแก้ไขปัญหาตาอไป
นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

ในสาวนของกองชาางนะครับ จะนาเรื่องนีน้ ะครับเข้าไปแจ้งและให้ผู้ควบคุมงาน
หรือปฏิบัติหน้าที่ในแตาละหมูานะครับให้ใช้ดุลพินิจและก็ขอความราวมมือทาง
ผู้รับจ้างนะให้ดาเนินการอาจจะเสริมผิวตรงชาวงที่สิ้นสุดโครงการให้เป็นคอนกรีต
หรืออาจจะใช้วัสดุที่มันถาวร เพราะบางทีเราก็ไมาทราบวาาโครงการมันจะมาตาอกัน
เมื่อไหราครับแตาวาาในสาวนของกองชาางเองก็จะกลับไปดาเนินการก็จะประสานกับ
ผู้รับจ้างให้เพราะวาาบางกรณีรอ ตาอเมื่อสิ้นสุดโครงการระ ะของถนนทุกรอ ตาอ
20 เมตรนะครับ จะต้องมี เหล็กเลเวล ์ หรือเหล็กจ้อ ปักไว้ถ้าเป็นแบบของ

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

เทศบาลนครซึ่งปัจจุบันเราใช้แบบของเทศบาลนครก็จะเป็นเหล็กเลเวล ์
ความ าว 50 เซนติเมตรและก็ระ ะหาาง 40 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อมันโผลาเนื้ออีก
ฝั่งหนึ่งก็จะประมาณ 25 เซนติเมตร ดังนั้น คณะกรรมการตอนเข้าไปตรวจ
ต้องไปดูเหล็กเลเวล ์ด้ว นะเห็นวาาได้ปักไว้เราก็จะขอความราวมมือกับทางผู้รับจ้าง
ให้ใช้วัสดุที่ดีกวาาดินหรือลูกรังหรือ หิน หรืออาจเป็นคอนกรีตในการเชื่อมไว้
เพื่อแนวทางการกาอสร้างในอนาคตตาอไปครับ ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามทีเ่ ทศบาลฯ เสนอญัตติขออนุมัติใช้จาา จากเงินสะสม ครั้งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากรา จาา ดังกลาาวไมาได้ตั้งจาา ไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรา จาา ประจาปี เพราะมีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซอ 5
หมูาที่ 6 บ้านหัวดอ และประชาชนในพื้นที่ตาบลทาาสา ในหมูาบ้านอื่น เชาน
หมูาที่ 8 บ้านห้ว บง หมูาที่ 10 บ้านห้ว ฮ้อม และหมูาบ้านอื่น ที่ได้ร้องขอที่ได้
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภค
โด ทางเทศบาลตาบลทาาสา ขอพิจารณาเห็นชอบการใช้จาา เงินสะสมใน
วาระที่ 4.1 พิจารณาเห็นชอบการใช้จาา เงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย
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นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

หมวดคาาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกาอสร้าง จานวน 3 รา การ
งบประมาณ 2,721,927 บาท
4.1.1 โครงการกาอสร้างระบบประปาบาดาล หมูาที่ 6 บ้านหัวดอ
จานวน 2 ฐาน รวมจานวน 31,927 บาท
4.1.2 ครุภัณฑ์สานักงาน ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาสบนดิน
ขนาด 15,000 ลิตร จานวน 2 ถัง ราคาถังละ 95,000 บาท
รวมจานวน 190,000 บาท
4.1.3 ครุภัณฑ์ านพาหนะและขนสาง รถสาวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมาต่ากวาา 6,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่อง นต์สูงสุดไมาต่ากวาา 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้า จานวน 1 คัน
จานวน 2,500,000 บาท
จึงต้องขออนุมัติใช้จาา จากเงินสะสม โด รา ละเอี ด อดเงินสะสม ขอมอบ
ให้ทางผู้อานว การกองชาาง ได้มาเรี น อดเงินสะสมตาอทาานประธานสภา
ทต.ทาาสา ผาานไป ังทาานสมาชิกสภา ทต.ทาาสา ตาอไป

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

ตามแบบรา ละเอี ดประกอบการขออนุมัติใช้จาา เงินสะสม เทศบาลตาบลทาาสา
รา งาน อดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ
ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
1) หา อดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
อดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กัน า น 2562 เป็นเงิน 41,608,081.12 บาท
หัก บัญชีลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 8,324.00 บาท
-ภาษีบารุงท้องที่
จานวน 2,130.85 บาท
-เงินฝาก ก.ส.ท.
จานวน 3,313,417.07 บาท
รวมเป็นเงินจานวน 3,323,971.92 บาท
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ เป็นเงิน 38,284,209.20 บาท

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

2) พิสูจน์ อดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
อดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กัน า น 2562
เป็นเงิน 63,987,907.61 บาท
หัก -บัญชีรา จาา ค้างจาา จานวน 6,086,293.02 บาท
-บัญชีเงินรับฝาก
จานวน 427,397.01 บาท
-บัญชีทุนสารองเงินสะสม เป็นเงิน 19,190,008.38 บาท
รวมเป็นเงินจานวน 25,703,698.41 บาท

-9ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ เป็นเงิน 38,284,209.20 บาท
เทศบาลตาบลท่าสาย จะมีเงินสะสมที่จะนาไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
เป็นเงิน 38,284,209.20 บาท

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

หัก เงิน ืม/จาา ขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่
18 ตุลาคม 2562 จานวน - บาท
-โครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น แตา ังไมาได้ดาเนินการ
จานวน 1,450,000.00 บาท
-สารองงบบุคลากร และงบฉุกเฉินที่มีสาธารณภั
จานวน 11,150,000.00 บาท
บวก คืนเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2562
จานวน 4,800.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหาร ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
เป็นเงิน 25,689,009.20 บาท
ทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
จานวน 19,190,008.38 บาท
ลงชื่อ นา สมชา สุขแก้ว ผู้อานว การกองคลัง ผู้ตรวจสอบ
(ดังรา ละเอี ดที่แนบมาพร้อมนี้)

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

ระเบี บกระทรวงมหาดไท วาาด้ว การรับเงิน การเบิกจาา เงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43 ให้ กเลิกความในข้อ 89
ของระเบี บกระทรวงมหาดไท วาาด้ว การรับเงิน การเบิกจาา เงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโด ระเบี บกระทรวงมหาดไท วาาด้ว การรับเงิน การเบิกจาา เงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 “ข้อ 89 องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นอาจใช้จาา เงินสะสมได้
โด ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภา ใต้เงื่อนไข ดังตาอไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอ ูาในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สาวนท้องถิ่นซึ่งเกี่ วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรา ได้ขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นหรือกิจการ

- 10 ที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมา กาหนด
(2) ได้สางเงินสมทบกองทุนสางเสริมกิจการขององค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่นแตาละประเภท ตามระเบี บแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสารองจาา เป็นคาาใช้จาา ด้านบุคลากรไมาน้อ กวาา
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อ ละสิบของงบประมาณรา จาา ประจาปีนั้น
เพื่อเป็นคาาใช้จาา ในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภั เกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จาา เงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการ กาอหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภา ในระ ะเวลาไมา
เกินหนึ่งปีถัดไป หากไมาดาเนินการภา ในระ ะเวลา ที่กาหนดให้การ
ใช้จาา เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นใช้จาา เงินสะสม โด คานึงถึง
ฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นและเสถี รภาพ
ในระ ะ าว”
ข้อ 44 ให้เพิ่มความตาอไปนี้เป็นข้อ 89/1 ของระเบี บกระทรวงมหาดไท
วาาด้ว การรับเงิน การเบิกจาา เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโ บา เรางดาวนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไท และจาเป็นต้องให้องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการ โด มีความจาเป็นต้องใช้จาา จาก งบประมาณขององค์กร
ปกครองสาวนท้องถิ่นและงบประมาณดังกลาาวไมาเพี งพอและไมาต้องด้ว
เงื่อนไข การใช้จาา เงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสมตามข้อ 87 และ
ข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไท อาจอนุมัติ กเว้นให้องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่นใช้จาา จากเงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสมได้ โด ความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาาการกระทรวงมหาดไท ”

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ซึ่งมีรา ละเอี ดตามแบบแปลน ขอมอบให้ทางผู้อานว การกองชาาง
และหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ได้นาเสนอชี้แจงรา ละเอี ดตาอ
ประธานสภาเทศบาลตาบลทาาสา ผาานไป ังทาานสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลทาาสา ตาอไป

นายชัยทัต เรือนแก้ว

4.1.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย

- 11 ผู้อานวยการกองช่าง

จานวน 2 ฐาน ราคารวมจานวน 31,900 บาท
ปริมาณงาน : เทฐาน คสล. สาหรับรองรับถังเก็บน้า จานวน 2 ฐาน
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร าว 7.50 เมตร หนา 0.15
สถานที่ดาเนินการ : บริเวณสถานที่กาอสร้างระบบประปา หมูาที่ 6 บ้านหัวดอ
พิกัดโครงการ : พิกัด 47Q5921313 ตอ. 2192075 น.
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ุทธศาสตร์ที่ 5
ลาดับที่ 134 แบบ ผ.02/หน้า 93 และการแก้ไขแผน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

4.1.2 ครุภัณฑ์สานักงาน ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาสบนดิน
ขนาด 15,000 ลิตร จานวน 2 ถัง ราคาถังละ 95,000 บาท
รวมจานวน 190,000 บาท
คุณลักษณะ : 1 .ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาสบนดิน ทรงแคปซูลชนิดตั้งพื้น
2. ขนาดความจุไมาน้อ กวาา 15,000 ลิตร
3. ราคารวมคาาขนสาง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 35
แบบ ผ.03/หน้า 5 และการแก้ไขแผน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขอบคุณทาง ผอ. กองชาางนะครับ สมาชิกทาานใดมีข้อสงสั จะสอบถาม
ทาง ผอ. กองชาาง เชิญครับ

นางสาวชวนชม สุขนิตย์
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย

ตามที่บ้านหัวดอ หมูาที่ 6 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตาบลทาาสา
ในการขุดเจาะหาแหลางน้าบาดาลที่ผาานมาคาะ ตอนนี้ ผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
ขุดเจาะแหลางน้าบาาดาลเป็นที่เรี บร้อ แล้วนะคาะ แตา ังไมาสามารถใช้ได้
เนื่องจากวาา ังขาดถังเก็บน้าเพื่อกักเก็บน้าและจาา น้าเพื่อให้ประชาชนใน
บ้านหัวดอ หมูาที่ 6 ใช้ จะสังเกตได้วาาที่ผาานมาตามคาร้องก็จะให้ทางเทศบาล
ตาบลทาาสา นาน้าไปสางให้แกาบ้านหัวดอ หมูาที่ 6 ซอ 5 บาอ ครั้งจน
รถบรรทุกน้าพัง ดังนัน้ ทางคณะกรรมการหมูาบ้านได้เล็งเห็นวาาการขุดเจาะน้า
เพือ่ หาแหลางน้ามาใช้ควรจะดาเนินการอ าางเรางดาวน บัดนี้ ได้ดาเนินการ
ขุดเจาะเรี บร้อ แล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ จึงเรี น
มา ังทาานสมาชิกสภาผู้มีเกี รติทุกทาานนะคาะ เพื่อขอความอนุเคราะห์
งบประมาณในการจัดทาฐานและจัดซื้อถังเก็บน้าไว้ใช้ตาอไป ขอบคุณคาะ

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
ตามที่เสนอเข้ามา ก็เห็นด้ว เพราะมันเป็นความจาเป็นถือวาาเรางดาวน
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2 เพราะวาาตอนนี้ภั แล้งกาลังสางผลกระทบตาอชีวิตประจาวันของประชาชน

- 12 ก็มีความจาเป็นต้องทาอ าางเรางดาวน เพี งแตาขอตาหนินิดหนึ่งวาา ตอนที่เรา
ออกแบบขุดเจาะมันนาาจะทาฐานพร้อมจัดซื้อถังไปพร้อมกันเล
เราเจาะน้าได้ แตากลับมาเสี เวลาขอทาฐานอีกรอบหนึ่ง มัน เป็นการทางาน
แบบซ้าซ้อน คือคุณทาไมไมาทาแบบเบ็ดเสร็จภา ในครั้งเดี วให้มันจบ
เพื่อแก้ปัญหาให้มันจบสิ้นไป
นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

ในสาวนของผม ผมขอนาเรี นวาาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
ประชาชนในพื้นที่ หมูาที่ 6 ซอ 5 ทางเทศบาลฯ เองเราก็ไมาได้นงิ่ นอนใจ
ได้ดาเนินการมาเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ให้บริการน้าดื่มน้าสะอาดโด การใช้รถน้าไปสางไปใสา ังในแท้งน้า
2. การแก้ไขโด วิธีการตรวจสอบซาอมแซมบาอน้าบาาดาลเดิม จนสามารถ
ปลาอ น้าได้
3. การดาเนินการกาอสร้างระบบน้าประปาหัวสูงเพื่อแก้ไชปัญหาข า ทาอ
ประปา
ปรากฏวาาทั้ง 3 ขั้นตอบ/แนวทาง เราได้ดาเนินการมาโด ตลอดซึ่งระ ะ
1-2 ปีที่ผาานมาเราจะเห็นวาาประสบปัญหาภั แล้งทางเทศบาลเองก็ไมาได้
นิ่งนอนใจก็ได้หาแหลางน้าใหมา โด เราได้ขออนุญาตจากหนาว งานเพื่อหา
แหลางน้าเราก็ได้แหลางน้าใหมาจากป่าชุมชนได้ดาเนินการเจาะบาอบาาดาล

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

โด การทดสอบทางธรณีฟิสิกส์กาอนเพื่อหาแหลางน้าวาาบริเวณป่าชุมชน
มีแหลางน้าอ ูาตรงไหนครับ จึงได้ดาเนินการทางธรณีฟิสิกส์เรี บร้อ แล้ว
ก็เจาะหาแหลางน้าจนได้แหลางน้าตามที่เราประมาณการไว้หลังจากนั้น
เมื่อเราได้บาอบาดาลแล้วเราก็ดาเนินการ ที่แรกเราวาาจะ ้า ถังน้า
จากหอประปาฯของหมูาบ้านลงมา เค มีการประชุมกันของผู้นาหมูาบ้าน
และทางสภาเทศบาล พร้อมกับคณะผูบ้ ริหารเรามองวาาเราจะ ้า ประปาลงมา
ก็ปรากฏวาามันติดเงื่อนไขของการประกันผลงานอ ูาการแก้ไขปัญหาเราก็ได้
ดาเนินการจัดทาและสารวจวาา เราไปเอาฐาน และถังน้าจากวัดที่เราเค ให้ไป
กาอสร้างไว้เอามาไว้กาอนได้ไหม ก็ได้นาเรี นไปทางหมูาบ้านที่ 6 ก็ปรากฏวาา
ทางหมูาที่ 6 เขาได้ประชุมประชาคมหมูาบ้านวาาไมาสามารถที่จะให้ได้
เนื่องจากวาาก็มีความจาเป็นทางด้านนั้น ทางโซนนัน้ อ ูาเราก็เล มาจัดทา
รูปแบบใหมา โด จัดหาถังน้าใหมาพร้อมเทฐานซึ่งนาเรี นมาเพื่อเข้าประชุม

- 13 ในวันนี้นะครับ สาวนขั้นตอนตาอไปเมื่อผาาน
นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

กระบวนการขั้นตอนนี้แล้ว ก็จะเป็นการจัดทาประมาณการคาาใช้จาา
ตาอไปวาาเราจะใช้งบประมาณเทาาไหราในการ ้า ระบบประปาหอสูงที่อ ูาเดิม
กลับเอามาตั้งที่อ ูาใหมาวาาจะใช้จาา งบประมาณเทาาไหราแล้วก็จะนาเรี น
เพื่อขออนุมัติตาอไปตอนนี้ติดอ ูาตรงที่วาามัน ังมีประกันผลงานอ ูาถ้าสร้างใหมา
ของเกาาไมาได้ใช้มันก็ไมากาอให้เกิดความคุ้มคาาออกมาก็กราบเรี นอ าางนี้
กาอนคงจะมีในคราวตาอไปวาาคาาใช้จาา ในการขน ้า อุปกรณ์จากระบบประปา
เดิมลงมาข้างลาางทาได้ไหม ทาได้ ังไงเป็นครุภัณฑ์หรือเปลาาก็ต้องนาเรี น
สาวนที่เกี่ วข้องตาอไปก็จะกราบเรี นทางสภาทราบตาอไป ขอบคุณครับ

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

4.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้า จานวน 1 คัน
จานวน 2,500,000 บาท
แบบบรรทุกน้า
(1) จุน้าได้ไมาน้อ กวาา 6,000 ลิตร
(2) น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุกไมาต่ากวาา 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
(เป็นไปตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 93
แบบ ผ.03/หน้า 12

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

โด ครุภัณฑ์ดังกลาาวฯ ในสาวนของความจาเป็นในการที่สานักงานปลัด
ได้นาเสนอให้ทุกทาานที่พิจารณาใช้จาา เงินสะสมการใช้รถบรรทุกน้า
เนื่องด้ว มีบันทึกข้อความหรือความต้องการในการทางานสาวนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั เสนอขึ้นมาวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เกี่ วกับการ
ออกชาว เหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความจาเป็นมากซึ่งในปีที่ผาานมา
เกิดปัญหาภั แล้งและก็ปัญหาการขาดแคลนน้าใช้ของผู้บริโภคตาบลทาาสา
เป็นอ าางมากและประกอบกับรถที่เราซื้อมาซื้อมาในตั้งแตาปี พ.ศ 2551

- 14 ซึ่งนับรวมกับปีนี้แล้ว 11-12 ปี เพราะปีนี้ ปี พ.ศ 2562 เราซื้อมา พ.ศ 2551
ก็ถ้านับคราว ๆ ก็ 11 ปี แล้วนะครับและก็ในสาวนปัญหาของผมนะครับ
อ าางที่นาเรี น 10 กวาาปี มีการซาอมแซมบารุงใช้งานอ าางสมเหตุสมผล
ตามสภาพและในปีที่ผาานมาจากสถิติตาาง ๆ จัดให้ทางคุณอนันต์ชั วงค์ชั คา
เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานโด ตรง เกี่ วกับสถิติตาาง ๆ
วาาใช้ได้กี่ครั้ง ประมาณเทาาไหรา มีความจาเป็นอ าางไร ในสาวนที่เกิดปัญหา
ในการซาอมแซมไป 1 เดือนกวาา เราใช้วิธีการแก้ไขดังกลาาวอ าางไร
นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ของตาบลทาาสา และเหตุการณ์
ในพื้นที่ตาบลทาาสา วาาถ้าเกิดไมามีรถอีกคันหนึ่ง มันเกิดกระบวนการการ
ชาว เหลือจะเป็นปัญหา ังไรถ้าได้รถมา 1 คัน จะเป็น ังไร จะเสริม
ประสิทธิภาพมีการแก้ไขปัญหา ังไง ขอเรี นเชิญคุณอนันต์ชั วงค์ชั คา
เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ได้นาเรี นชี้แจงตาอ
สภา ทต.ทาาสา ตาอไป

นายอนันต์ชัย วงค์ชัยคา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

เหตุผลเดิมที่เสนอซื้อรถเพราะวาาจากสถิติของปี 2562 ผมได้แ กออก
มาเป็น หัว 4 ข้อ คือ จากสถิติงบประมาณรา จาา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
1. การให้ความชาว เหลือผู้ประสบภั จาก อัคคีภั จานวน 5 รา
คิดเป็นความเสี หา ประมาณ 2,500,000บาท
2. การให้ความชาว เหลือผู้ประสบภั จาก ภั แล้ง จานวน 1,045 ครั้ง
คิดเป็นคาาใช้จาา ประมาณ 1,045,000 บาท
3. การให้ความชาว เหลือผู้ประสบภั จาก ไฟป่าและหมอกควัน
จานวน 18 ครั้ง คิดเป็นคาาใช้จาา ประมาณ 50,000 บาท
4. การให้บริการสาธารณะ จานวน 7 ครั้ง คิดคาาใช้จาา ประมาณ
7,000 บาท

นายอนันต์ชัย วงค์ชัยคา

การดูแลรักษารถน้าดับเพลิงอเนกประสงค์ หมา เลขทะเบี น

- 15 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

บล 9945 เชี งรา หมา เลขครุภัณฑ์ 003 51 0001 คิดเป็นคาาใชาจาา
ในการบารุงรักษา ตั้งแตาจัดซื้อมาจนถึงปัจจุบัน จานวนเงินประมาณ
175,000 บาท เบื้องต้นรา ละเอี ดคาาใช้จาา ความจาเป็นที่เราต้องเสนอ
เพราะวาารถบรรทุกน้า เมื่อเกิดเหตุภั แล้งปั้มน้าหรือวาาสถานที่พื้นที่ประปา
บางพื้นที่ ังเข้าไมาถึงเพราะวาาภั แล้งกาลังเข้ามาแตาวาาปีที่แล้วเราสางน้าดื่ม
1,000 กวาาครั้ง ปีนี้เราคิดวาาภั แล้งจะเพิ่มขึ้นและเมื่อปีที่แล้วเราก็ทาฝา ที่
แมาน้าลาวชาว กันทาฝา และตาอมาฝนตกและก็แล้งไปตอนนีน้ ้าเริ่มลดลง
ประชากรเพิ่มขึ้นพื้นที่ก็มีการกาอสร้างเพิ่มขึ้นกรณีที่สมมุติวาาเกิดเหตุรถเสี
ขณะซาอมรถเราไมามีสารองใช้เพราะวาาในพื้นที่ของเรามีปั้มแก็สและปั้มน้ามัน
อ ูาตอนนี้ก็มีปั้มน้ามันอ ูา 3 แหลาง เป็นแหลางชุมชนก็จะมีหมูาที่ 11 หมูาที่ 12
และก็มีปั้มแก๊สนี้เป็นแหลางชุมชนเราจะต้องมีเตรี มพร้อมไว้สาหรับเรื่อง
อัคคีภั และตามซอกซอ ถนนของแตาละหมูาบ้านไมาสามารถที่จะเข้าได้เข้าถึง
ถึงแม้วาาถนนมันจะกว้างสาหรับรถที่จะเข้าได้แตาวาาทางเข้ามันเข้าไมาได้เพราะวาา
รถขนาดนี้ตอนนี้ของเรานั้นมีความกว้างและความ าวมันเล เข้าไมาได้
เบื้องต้นเป็นสาเหตุที่ทางเทศบาลฯ ขอพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุกน้าในวันนี้

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ในสาวนระเบี บวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาผมขออนุญาตทาานประธานสภาฯ
ในการพิจารณาเพิ่มรา ละเอี ดในข้อมูลเกี่ วกับประเด็นการเสนอญัตติ
เพื่อพิจารณาใช้เงินสะสม ซึ่งเป็นไปตามระเบี บที่เกี่ วข้องเบื้องต้น
ทาาน ผอ. กองคลังได้นาเรี นชี้แจงเรี บร้อ แล้ว ถึง อดเงินสะสมคงเหลือ
ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ประเด็นที่ 2 ญัตติที่ทางทาานผู้บริหารได้เสนอ
ซึ่งที่มาก็ไมาวาาจะเป็น
1. เกี่ วกับนโ บา ของภาครัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภั แล้ง
เกี่ วกับปัญหาความเดือดร้อนประชนชน และตามหนังสือแจ้ง
จากที่วาาการอาเภอเมืองเชี งรา อ้างถึงหนังสือของกระทรวงมหาดไท
ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เกี่ วกับข้อ กเว้นในการ
ใช้จาา เงินสะสมของ อปท. เพื่อเป็นการรับปฏิบัติตามนโ บา ของรัฐบาล
โด เฉเพาะประเด็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและที่
สาคัญตอนนี้ทุกทาานคงจะทราบดี ถ้าเกิดทาานไหนได้ติดตามภาวะความ
เปลี่ นแปลงของของโลก โด เฉเพาะโลกปัจจุบันโลกเรากาลังวิกฤตในเรื่อง
ของความพร้อมขั้วโลกไมาวาาจะเป็นทิศใต้น้าแข็งละลา หรือสาวนของ
ผลกระทบตาอสภาพแวดล้อมหลา ๆ ด้านโด เฉเพาะปีนี้ประเทศไท
ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของความร้อนหรือที่เราจะพูดคุ ทาตามขาาวสาร

- 16 ที่ออกมาในเรื่องของปรากฏการณ์ ในสาวนของตาบลทาาสา เองก็ได้รับ
ผลกระทบมากมา ในปีที่ผาานมา โด เฉเพาะเรื่องของน้าอุปโภคบริโภค
ตามที่ทางเจ้าพนักงานป้องกันฯ (อนันต์ชั วงค์ชั คา) ได้นาแจ้งไป

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ทั้งที่ทาาน ผอ. กองชาาง ได้นาแจ้งเกี่ วกับมาตรการหรือทิศการที่จะแก้ไข
ปัญหาภั แล้งในพื้นที่ หมูาที่ 6 ซึ่งตรงนี้ ผมขออนุญาตข า รา ละเอี ด
นิดหนึ่งวาา ในสาวนหมูาที่ 6 นั้น
ปัจจุบันขั้นตอนการแก้ไขกาลังเข้าสูาในสาวนของกระบวนการที่เราวางแผน
เอาไว้เพราะวาากวาาจะมาถึงจุดนี้ถ้าผมนับระ ะเวลาไมาผิดจากครั้งสุดท้า ที่ผม
ได้รับโทรศัพท์ จากทาาน สท. ขออนุญาตเอา นามถึงทาานครับ
ทาาน อินทร์จันทร์ ก็คิดวาานาาจะครบรอบ 1 ปี เกี่ วกับเรื่องของการแก้ไข
ภั แล้งของหมูาที่ 6 ซึ่งก็มีกระบวนการที่เข้าไปในพื้นที่หลา ครั้งแล้ว
มีการพ า ามที่จะหาวิธีการหลากหลา ทั้งการแก้ไข ทั้งเป็นการปรับปรุง
สิ่งที่มีอ ูาเดิม จนกระทั้งนาไปสูาในสาวนของ ทาานผู้บริหารได้ของบประมาณ
จากกรม และได้รับงบประมาณในการกาอสร้างประปาชนิดหอสูง
(ถังแชมเปญ) ซึ่งปัจจุบันได้มีดาเนินโครงการเรี บร้อ แล้ว ปรากฏวาา

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ นสภาพชั้นดิน อาจจะเป็นเรื่องของน้าใต้ดินน้าไมาขึ้น
ก็มีการแก้ไขไมาวาาจะเป็นการเป่าบอไปหลา ครั้ง โด งบประมาณของหมูาบ้าน
อีกสาวนหนึ่งก็คือการใช้รถน้าอเนกประสงค์ของเทศบาล โด เติมน้า
ตามระ ะเวลาที่ได้คุ กับทางหมูาบ้านเอาไว้ ก็ราวม ินดีจนกระทั่งนาไปสูาการที่
จะขออนุญาตในการเจาะบาอบาดาลแหางใหมา โด พื้นที่เดิมซึ่งปรากฏวาาจาก
การตรวจสอบเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนก็ขออนุญาตให้
ถูกต้องก็ติดขัดในขั้นตอนอนุญาตหรือแล้งไปหมด จนนาไปสูาการหารือกัน
คิดวาาทุกทาานควรรับทราบวาามีการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ น ้า พื้นที่ลงสูาพื้นที่
ได้รับอนุญาตอ าางถูกต้องและปัจจุบันได้มีการเจาะบาอเราจะมีการตรวจรับ
และมีการพิสูจน์วาาน้าอ ูาในปริมาณที่เพี งพอที่จะเป็นวัตถุดิบในการเป็น
ประปาของหมูาบ้านตาอไป ขั้นตอนในวันนี้ก็คือ การที่จะเติมเต็มอีกขั้นตอน
หนึ่งก็คือการที่จะเตรี มพร้อมในการรองรับระบบถังซึ่งเป็นระบบที่สาคัญ
ระบบหนึ่งซึง่ ขั้นตอนตาอไปก็การ ้า ลงสูาซึ่งเป็นขัน้ ตอนสุดท้า รวมทั้งระบบ
ไฟฟ้าก็คงจะต้องมีการเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเกี่ วกับการดาเนินการ
ในนี้ก็คือหมูาที่ 6 กลับมาในสาวนเรื่องของรถ นต์สาวนกลางซึ่งเป็นของ

- 17 รถบรรทุกน้า ซึ่งเหตุและผลนั้น ผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ก็คือ
นอกเหนือจากนโ บา ของทางผู้บริหารที่รับเรื่องมาจากนโ บา ของรัฐบาล
ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ โด เฉเพาะผู้ที่ใช้น้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และเรื่องของการเตรี มการแก้ไขปัญหาเรื่องของอัคคีภั
ในพื้นที่และอื่น ๆ ที่สามารถทาได้ตามหน้าที่นี้คือเรื่องของนโ บา สาวนที่มา
อีกตัวหนึ่งก็มาจากในสาวนของผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับทราบวาาปัจจุบันใน
สาวนของ านพาหะหรือวาารถบรรทุกน้า ก็มีอา ุคราว ๆ ที่จะไมาต่ากวาา 10 ปี
เราซื้อปี พ.ศ.2551 นับถึงปัจจุบันก็ 11 ปี รวมเข้าถึง 12 ปี

นายสงัด อายุยืน
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2. ในสาวนของการทางานก็ปรากฏวาาบางครั้งรถบรรทุกน้าใช้ทั้งเรื่องการจัดสาง
น้าอุปโภคบริโภค และการแก้ไขปัญหาวิกฤตภั แล้งตาาง ๆ อีกสาวนหนึ่งอีก
ด้านหนึ่งของน้าก็ งั ต้องดูแลในเรื่องของอัคคีภั ไมาวาาจะเป็นไฟไหม้บ้านเรือน
ของราษฎรไฟป่าหรืออื่น ๆ ที่เกี่ วข้อง ดังนั้น ในการทางานก็ต้องมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างเครื่องมือเครื่องใชาให้เพี งพอและพร้อม
ที่จะระงับ ป้องกัน ชาว เหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตาางที่
อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เรา เน้นที่วาาในพื้นที่ตาบลทาาสา เป็นหลัก ดังนั้นใน
สาวนของการเสนอญัตติเพื่อพิจารณาใช้เงินสะสมในวันนี้ สาหรับโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมูาที่ 6 และโครงการจัดซื้อรถ นต์สาวนกลาง
รถบบรรทุกน้าอเนกประสงค์ 6 ล้อ หรือชนิดเป็นแบบน้าซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่ทาาน หัวหน้าสานักปลัด ได้นาชี้แจงก็มาที่มาอ ูา
ประมาณ 3 ประการ ังที่ผมได้กราบเรี นนอกเหนือจากเรื่องของนโ บา
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ของภาครัฐของทางผู้บริหารและเรื่องของอานาจหน้าที่ความพอเพี ง
ของเครื่องมือเครื่องใช้ในการเตรี มรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็เป็นที่มา
ของทั้งหมดที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของตาบลทาาสา
เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขได้อ าางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทันทีทันเวลาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตาอไปก็ขออนุญาตที่จะกราบเรี นเพิ่มเติมจากที่
ทางทาานนา กจากที่ทางหัวหน้าสานักปลัดและผู้ที่รับผิดชอบงานป้องกันสา
ธารณภั โด ตรงก็คือปกครองได้รับแจ้งทาานประธานไป ังที่ประชุมและ
รับทราบก็เพี งเทาานี้กาอนครับ ขอบคุณครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้ทาานสมาชิกสภาฯ ทุกทาานได้แสดงความคิดเห็นในการพิจารณา
จัดซื้อรถบรรทุกน้าในวันนี้ โด ผมจะเรี กชื่อทาานสมาชิกสภาฯ โด เรี ง

- 18 ตามตัวอักษร
นางสาวชวนชม สุขนิตย์
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขอแสดงความคิดเห็นวาา เห็นด้ว คาะ เพราะวาาจากที่ทาานหัวหน้าสานักปลัด
ทาานได้อธิบา รา ละเอี ดเกี่ วกับความจาเป็น ก็เห็นด้ว คาะ

นายถวิล ทิศเชย
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

สนับสนุนเต็มที่ครับ

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

เห็นด้ว ครับ

นายนา สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

เห็นด้ว ครับ

นายสมพล จันกุลี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

1. ด้ว ครับในการจัดซื้อรถบรรทุกน้า
2. ขออนุญาต สอบถามด้านสถานการทางการคลัง ซึ่งจะขอสอบถาม
ทาาน ผอ. กองคลัง พอดีงบประมาณเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ประมาณ
25,000,000 กวาาบาท งบประมาณจะหมดไหม ซื้อรถบรรทุกน้าตอนนี้
แตาวาาภั แล้งเราก็คงจะอ ูาได้นานกันในปีนี้เราจะต้องใช้เงินอีกเ อะ พอดีมันจะ
มีแล้งเหมือกับทางอีสานเดี๋ วน้าทาวม เดี๋ วภา แล้ง เดี๋ วก็แผานดินไหว
มันจะมาตามกันที่นี้เพราะ ังใช้เงินสะสมกันอ ูาของผมอ ากจะ
ถามวาาถ้าเงินมันเหลือนี้เชาน 25,000,000 ก็อ ากจะได้โครงสร้างพื้นฐาน
เหมือนปีที่แล้วบ้างสักเล็กสักน้อ แล้วมันเสร็จ ๆ ไปเล ไมาใชาวาาอันนี้ไมาเห็นด้ว
ไมาใชาผมเห็นด้ว ทุกอ าางเพราะวาาปีนี้ เดือนพฤษภาคมมานี้แล้งตลอด ถึงเดือนนี้
ก็ ังแล้งนาเกือบจะไมาได้ทา ตอนนี้มัน ังจะแล้งไปอีกประมาณสัก
เดือนพฤษภาคม 2563 ก็จะมีฝนตกๆ ก็ไมารู้แตาละหมูาบ้านก็ ังต้องใช้เงินตรงนี้
เ อะอ ูาพอดีประปามีแตาน้าไมาขึ้นอาจจะเสี คงจะได้รบกวน
ทางทาานนา กวาาเงินสาวนนี้ถ้าเหลือก็คงอ ากทา แคานี้ครับ ผมเห็นด้ว ครับ

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

สาหรับเทศบาลฯ จะจัดซื้อรถบรรทุกน้าเพื่อแก้ปัญหาภั แล้ง ก็เห็นด้ว คาะ
เพราะวาามันไมาใชาเฉพาะภั แล้งอ าางเดี ว ภั แล้งเข้ามาทุกอ าางก็แล้งหมด
มันจะเป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟ ปัญหาไฟไหม้ ซึ่งมันจาเป็นเรางดาวน อ าางที่ผาานมา

- 19 ก็หัวดอ ไฟไหม้เสาไฟฟ้าทั้งสองฝั่งหมูา 6 หมูา 12 ทางด้านหมูา 12 เรี กหาน้า
ที่ไหนก็ไมามี อ ูาเป็นครึ่งชั่วโมงปรากฏวาาแจ้งก็ไมาแจ้งไมามาบอกเหตุผลอะไร
รถเสี สางซาอม รอโทรหา 191 ก็ขอประสานแล้วผลสุดท้า ก็รอรถดับเพลิง
ของทางห้ว สักมาขึ้นไฟมันก็ไหม้ไปไกลแล้ว มันก็เริ่มดับไปเองแล้ว แตาวาา
ถัดมามันก็หมูา 6 อีก
นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

ขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งนะคาะ ได้จัดสางหนังสือให้ทางฝ่า กองชาอง
ประสานงานไฟฟ้าเข้ามาตัดกิ่งไม้ที่มันพาดกับสา ไฟอ ูาทางโซนหัวดอ
ตั้งแตาร้านอาหารเคี งดอ ไปตามถนนสา หลัก ไปจนถึงบริเวณ 3 แ กหัวดอ
ซึ่งต้นไม้ใหญามากเล เข้าไปในสา ไฟมันเป็นมาหลา ปีแล้ว เขาทาหนังสือมา
3 เดือน ประสานไปถึงฝ่า บริหารชาว ติดตามให้หนาอ นะคาะ ขอบคุณคาะ

นางสาลี เทศสิงห์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

เห็นด้ว คาะ และก็ขอเสริมกับทาาน สมฤดี ที่แจ้งงานไฟฟ้าตัดกิ่งไม้
ที่หน้าบ้านมีต้นมะมาวงหน้าบ้านมันใกล้สา ไฟมันสูงขอ ้ากับกองชาางนะคาะ
ขอบคุณคาะ

นายสุภาพ ระลาธิ
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

ผมเห็นด้ว ครับ เพราะวาาความเจริญของในตาบลทาาสา
กาลังจะไปข้างหน้าอ าางรวดเร็วเอาดูวัตถุทุกอ าางที่ขึ้นมาทุกวันนี้มันมีหลา ๆ
อ าางขึ้นมา และเราต้องเตรี มพร้อมแล้วต้องเร็วกับการทางาน ผมเห็นด้ว ครับ

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

เพราะวาารถบรรทุกน้ามีความจาเป็นจริง ๆ รถบรรทุกน้ามีคันเดี วมันไมาพอใช้
เดี๋ วโซนนี้ก็มีเหตุโซนนัน้ ก็มีเหตุ มันมีความจาเป็นทั้ง 2 โซน เพราะวาาเราใช้ของ
ราวมกันมันก็ดีจะได้ไมาต้องถกเถี งกันวาาจะไปโซนนี้โซนนั้น เพราะมีความจาเป็น
ทั้ง 2 โซน รถมันมีงานมันก็ต้องจาเป็นต้องเอาไป ล้างวัดบ้าง ล้างป่าช้าบ้าง
มันมีความจาเป็นครับ ขอบคุณมากครับ เห็นด้ว ครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขอบคุณสมาชิกที่ประชุมฯ ที่ได้แสดงความคิดเห็น
การลงมติให้ความเห็นชอบการใช้จาา เงินสะสม ครั้งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ
การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- 20 วาระที่ 4.1 พิจารณาเห็นชอบการใช้จาา เงินสะสม ครั้งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หมวดคาาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกาอสร้าง จานวน 3 รา การ
งบประมาณ 2,721,927 บาท
4.1.1 โครงการกาอสร้างระบบประปาบาดาล หมูาที่ 6 บ้านหัวดอ
จานวน 2 ฐาน รวมจานวน 31,927 บาท
4.1.2 ครุภัณฑ์สานักงาน ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาสบนดิน
ขนาด 15,000 ลิตร จานวน 2 ถัง ราคาถังละ 95,000 บาท
รวมจานวน 190,000 บาท
4.1.3 ครุภัณฑ์ านพาหนะและขนสาง รถสาวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมาต่ากวาา 6,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่อง นต์สูงสุดไมาต่ากวาา 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้า จานวน 1 คัน
จานวน 2,500,000 บาท
มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามรายการที่ 4.1.1 - 4.1.3
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
ลา
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา ทต.ทาาสา )

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

กระผมเองต้องกราบขอขอบคุณเป็นอ าาง ิ่งที่ทางทาานประธานสภา ทต.
และทาานสมาชิก ที่ได้ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน
ตาบลทาาสา ของเรา ซึ่งรา ละเอี ดตาาง ๆ ก็ได้รบั ทราบทั่วถึงแล้ววันนี้เราก็
ได้ความเห็นชอบทุก ๆ คนถือวาาเป็นเรื่องที่ประชนชนได้ประโ ชน์กระผมเอง
ก็ต้องกราบขอบคุณที่ทางสมาชิกสภา ทต. ทุกทาานที่ได้เห็นชอบในเรื่องการ
จัดซื้อรถบรรทุกน้า เพื่อบริการประชาชนก็เป็นเรื่องที่ ินดีมาก ๆ ครับ ผมขอ

- 21 เพิ่มเติมอีกนิดเดี ว กาอนที่เราจะไปวาระเรื่องอื่น แจ้งดาวนคือ แจ้งดาวนมา
ของทางโรงพ าบาลเชี งรา ประชานุเคราะห์เรื่องรถบริจาค ผู้อานว การ
โรงบาลเชี งรา ประชานุเคราะห์เห็นชอบ ในการนาเสนอของทางเทศบาล
ตาบลทาาสา ซึ่งจะใช้รถบริการประชาชนและบริการในงานราชการของทาง
เทศบาลตาบลทาาสา ซึ่งจะได้ดาเนินการจัดการในหนาว งานราชการซึ่งได้
ผาานความเห็นชอบจากที่ประชุมของโรงพ าบาลเชี งรา ประชานุเคราะห์
ทางทาานรองนา ก ทต.ทาาสา ได้แจ้งไป ถือวาาเป็นเรื่องที่ดีกับเทศบาลตาบล
ทาาสา ของเรา ซึ่งจะได้มีรถไว้ใช้ในราชการตาาง ๆ ซึ่งเป็นรถเก๋งกึงรถตู้
จึงเรี นมาที่ประชุมเพื่อทราบผมเองก็ไมามีอะไร ก็ขอขอบคุณในวันนี้
ให้ผาานไปด้ว ดีครับผม
นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

สั่งพักการประชุมเวลา 12.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)

เริ่มประชุมใหม่

เวลา 13.00 น.

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เข้าสูาระเบี บวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาาสา หรือคณะผู้บริหาร
ผู้เข้าราวมประชุมสภา ทต.ทาาสา เสนอที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
ที่ผมจะพูดคือเรื่องที่มันผาานมาแล้ว แตาไมาให้เรื่องดังกลาาวผาานไปครับ
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2 คือ เป็นเรื่องของการซาอมแซมถนนโด การลงหินคลุก ทาไมในพื้นที่
ตาบลทาาสา ทั้ง 2 โซน ไมาเหมือนการเล แตาตาางกันอ าางสิ้นเชิง
จากอีกด้านเป็นหินขาว อีกด้านเป็นดินแดงเป็นสาวนมาก ผมวาามันเป็นอ าางไร
ไมารู้คณะกรรมการตรวจสอบหินคลุกเป็นไปอ าางไร ผมอ ากรู้วาามันเป็นไร
อ าางไร สาวนอันหนึง่ ก็ขาว เขาเดือดร้อน ผมมีภาพให้ดู แตาสาวนของผม
มันแดงดินทั้งนั้น นี้ภาพ ทาได้ตาางกันมาก ทั้งขาวทั้งแดง ดูมันเห็นชัดถ้ามัน
ใกล้กันนิดหนาอ ผมก็ไมาเดือดร้อนแตานี้มันแตกตาางอ าางไรแคาอ ากรู้ ไมาพูด
มากอะไร ไมาเรี กร้องอะไร แตาพวกผม ที่ผาาน ๆ มาผมไมาเค เรี กร้องอะไร
เล แตาวันนี้มันแตกตาางกันไปจริง ๆ อ าางกระฟ้ากระดิน ผมอ ากรู้วาามัน
เป็นมา ังไง เป็นไปอ าางไร ครับขอบคุณครับ

- 22 นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
เรื่องปัญหาหินคลุกเมื่อวานทางชาางติดตาอกลับไป ขอให้ไปชี้จุดหินคลุก
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2 ที่มปี ัญหาทั้งเส้น หมูา 6 หมูา 12 มีปัญหาทั้งเส้น มันจะมี 3 กอง
กับรูปถาา นาาจะเห็น มันจะเห็นความแตกตาางระหวาางดินเกาาและดินใหมาไมาใชา
หินละคาะ ดินใหมา ดินทั้งนั้น หินไมาถึง 50% และคุณจะทาการเบิกจาา เทาากับ
ราคาหินคลุก 100% ไมาเห็นด้ว คิดวาามีปัญหาแนานอนคาะ ไปดูได้เล ตอนนี้
สานักสงฆ์หัวดอ รัตนารามทั้งเส้น มันเป็นดินทั้งนั้น คุณไปกองไว้ คือ
หินคลุกดิน คือมันไมาใชาหินคลุก แตามันเป็นดินคลุกหิน ลงไปฝนไมาตกมันอัดหนา
สภาพดินใหมาไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา คงไมามีใครไปขุดทิ้ง เพราะฉะนั้น
ถ้าคุณจะจาา ในราคาเต็ม 100% คิดวาาปัญหาเกิดขึ้นแนานอน มันไมาได้
ปริมาณงานไมาได้ เมื่อวานชาางบอกวาาจะชี้แจง ังไง บอกวาาเวลาตรวจผม
ตรวจรับที่กองหินคลุกคุณไมาได้ไปตรวจรับหน้างาน อันนี้ คือคาแก้ตัวของชาาง
ที่ได้ ินมา นี้มาเลาาสูากันฟังนะคาะ มันจะถูกต้องเพี งไหนเราก็ไมาอาจไปตาม
เรื่องแตาวาาเฉเพาะหมูา 12 หมูา 10 ไมาพอใจในผลงานการหินคลุกในครั้งนี้
และก็คิดวาาไมาสมควรจะเบิกจาา ให้ ขอบคุณคาะ
นางสาลี เทศสิงห์
ขอสอบถามทางกองชาาง และอีกเรื่องหนึ่งจะถามวาา กรณีที่ หมูา 10
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2 ที่มีการนาดินที่ขุดลอกมากองไว้ที่วัดป่าหัวดอ ซึ่งเดี๋ วประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ปีหน้าจะมีงานฉลองอุโบสถ ถามวาาเราจะดาเนินการปรับเปลี่ นใช้
พื้นที่ตรงนั้นได้หรือไมาขอเรี นถามคาะ
นางสาวชวนชม สุขนิตย์
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขออนุญาต เป็นตัวแทนของสมาชิกสภา ขออนุญาตเรี นถามไป ังผู้ดูแล
หรือผูท้ ี่เกี่ วข้อง เนื่องจากการประชุมประจาเดือนครั้งกาอน ได้มีการพูดคุ
ในเรื่องของการไปศึกษาดูงานในงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงกิจกรรม วัน เวลา
สถานที่ ที่จะไปศึกษาดูงานนั้น หากมีความคืบหน้าอ าางไร กรุณาได้แจ้ง
ความคืบหน้าทางสมาชิกสภาทราบด้ว

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

- กระผมเองก็ขอบคุณที่การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องหินคลุกเทาาที่ทางทาาน
ผู้ที่มีสาวนเกี่ วข้องทุกทาานได้พูดมาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีการแก้ไขปัญหาเราจะไมา
พูดถึงละครับสิ่งที่กระผมเองได้รับทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้อระวังมาก ๆ
เกี่ วกับการจาา เงิน ดังนั้นการเบิกจาา เงิน ซึ่งทั้งนี้เทาาที่ทางทาานได้พูดมานั้น
ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตรวจสอบดูแลเกี่ วกับพื้นที่
หินคลุกที่ทาาน สท.อินจันทร์ เครื่องแก้ว ที่เสนอมาในรูปภาพเป็นเรื่องที่ดีมาก
เ ี่ มผมเองก็ขอขอบคุณในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะไมาให้มีการเกิดขึ้นใน
ครั้งตาอ ๆ ไป ดังนั้นการแก้ไขปัญหาตาาง ๆ ผมจะให้ทางที่ประชุมกันผาานไป
กาอนแล้วจะเข้าไปหารือการแก้ไขปัญหาระหวาางผู้ประกอบการและทางกอง

- 23 ชาาง และทางด้านสานักปลัด ทางนา กจะหารือกันในทางแก้ไขปัญหา
เพื่อให้มันเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่และก็จะไมาไห้เกิดมีการขัดแ ้งกันตาอไป
อีกเรื่องนี้ขอรับผิดชอบไปดาเนินแก้ไขปัญหาครับ

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

- สาวนเรื่องที่ทาานสาลี ได้ชี้แจงประเด็นเรื่องการตรวจสอบซึ่งได้ดาเนินการ
แจ้งมาหลา ครั้งหลา คราวเป็นปีมาแล้ว จากพื้นที่ในการขุดราองบ้านหมูา 10
ห้ว ฮ้อม นามาวางไว้ที่พื้นที่บริเวณวัดป่าหัวดอ พื้นที่นั้นได้ดาเนินมาตอนนี้
เป็นป่ารกและชี้แจงแจ้งไป ังทาาน ผอ. กองชาาง และแจ้งไป ังโด เฉเพาะ
ทาานปลัดหารือกันวาา แก้ไขปัญหาควรจะนาในพื้นที่ พื้นที่ตามระเบี บนั้น
ปรากฏ ้า ถ้าแจ้งเขาเราก็ไมามีงบจะเอางบที่ไหนมานอกจากวาาให้
ผู้ประกอบการในพื้นที่หมูาที่ 10 นั้นแหละวาาจะแก้ไข ังไงไปโด วิธไี หน
ซึ่งการที่จะไปโด วิธีการใด ๆ นั้น ผมเองก็ควรจะหารือทาานปลัดและ
ทาาน ผอ. กองชาางอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้รีบดาเนินการจัดการแก้ปัญหาโด
เรางดาวน ซึ่งทางวัดก็ต้องการมานานแล้ว และกระผมเองก็ไมาได้แจ้งไป ัง
ผู้ใหญาบ้านหมูาที่ 10 เพื่อการแก้ไขปัญหาตอนนี้ มันเป็นป่าขึ้นรกรุงรัง
พื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่ของบริเวณวัด เพื่อใช้ในกิจกรรมประเพณี
เป็นกิจกรรมของวัด เพราะวาามีเศษวัตถุหรือเศษดินที่นามากองไว้ทับถมไว้
ในพื้นที่ดังกลาาว ดังนั้นต้องขอบคุณที่ประชุมในวาระอื่น ๆ ในวันนี้การแก้ไข
ปัญหา ผมขอเรี นถามไป ังทางทาาน ผอ. กองชาาง ทาานปลัดผู้มีรับผิดชอบอีก
สาวนหนึ่ง ครับขอเรี นเชิญถาม ผอ. กองชาาง การแก้ไขปัญหาเรื่องกองดินที่
ติดอ ูาบนพื้นที่ หมูา 10 บริเวณลานวัด ขอเรี นเชิญครับ

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

ในสาวนของผม ผมไมาทราบรา ละเอี ดเกี่ วกับดาเนินการขน ้า ดิน
เดี๋ วจะประสานทางงานนิติกร ถ้าอาจดาเนินการขน ้า ดินออกจะต้องมี
วิธีการ ังไง เดี วผมจะนารา ละเอี ดเรื่องนี้ประสานไปนิติกรอีกที่ครับ
ขอบคุณครับ

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
ฝากทาานนา ก และฝ่า บริหารด้ว ให้ดูแลการทางานของลูกน้องทาานหนาอ
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2 การทางานแตาละครั้ง เราอ ูาด้ว กันมา 2-3 สมั เราไมามีปัญหากันแตามาปีนี้
มันจะเป็นแบบ 2 มาตรฐานไปไหม ผมน้อ ใจ ครับขอบคุณครับ
นายสงัด อายุยืน

สาหรับผมก็คงจะ ้อนกลับมาประเด็นเรื่องอื่น ๆ นิดหนึ่ง ก็คิดวาาเรื่องของ

- 24 ปลัด ทต.ท่าสาย

การจัดการเกี่ วกับการแก้ไขปัญหาตาางๆในพื้นที่ ขออนุญาตจะพูดภาพรวม
คงไมาเจาะลงวาาเป็นเรื่องไหนก็คิดวาาตอนนี้ผมเข้าใจวาาทุกฝ่า ที่มาอ ูารวมกัน
ณ ที่แหางนี้ ไมาวาาจะมาจากการเป็นตัวแทนของพี่นอ้ งประชาชนไมาวาาจะเป็น
ทางผู้บริหารก็ดี ทาานสมาชิกสภาก็ดี อีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือ ทางข้าราชการ
เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างทุกทาาน ผมเข้าใจวาาในเบื้องต้นการที่เรามารวมตัว
กัน ณ ตรงนี้

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

1. เรามีความตั้งใจที่จะมาทางานเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นที่ตั้ง
ไมาได้เข้ามาเพื่อจะมาหวังในเรื่องอื่นที่มันไมาถูกต้อง หรือที่ได้มาเพื่อจะทาให้
เกิดความขัดแ ้ง ปัญหาทุกอ าางมันอาจจะมาจากทุก ๆ ฝ่า มีความตั้งใจ
มีความต้องการที่จะทางาน ให้เต็มที่ อาจจะเกิดจากการประสานงาน อาจจะ
เกิดจากการที่เรามีความเข้าใจที่ตาางกัน แตาสุดท้า ผมเข้าใจวาาทุกกิจกรรม
ทุกโครงการ ทุกกระบวนการ ล้วนแตามีเป้าหมา ก็คือ ในการที่จะเข้ามา
เพื่อพัฒนาตาบลทาาสา มาแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนไมาวาาจะเป็นเรื่องปาก
เรื่องท้อง เรื่องถนน ไฟฟ้า ประปา อาทิ เชานตรงนี้ ดังนั้นในความตั้งใจของ
ทุก ๆ ฝ่า อาจจะมีข้อปัญหาเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่จะสามารถสร้างความเข้าใจ
ราวมกันได้ โด การอาจจะเหมือนที่ทาานประธานได้นาเรี นก็คือ ปรึกษาหารือ
ราวมกันดังเชานทุกครั้งที่ผาานมาไมาวาาจะเป็นในเรื่องของพิจารณาราาง
งบประมาณรา จาา หรือวาาการพิจารณาโครงการที่สาคัญๆ มักจะมีการเชิญ
มาพูดคุ กันอ ูาเสมอเพื่อหารือแนวทางไมาให้เกิดปัญหาเหมือนเชานเกี่ วกับ

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

การรับรองรา งานประชุมที่ทุกทาานเสนอมาวาาให้ทาานนั้นทาานนี้ตรวจกาอน
ผมรับมาหมด และก็จะหารือทาานประธานทาานไหนก็แล้วแตาที่จะนาไปสูาใน
สาวนของการสร้างความเข้าใจทาานไหนก็แล้ว แตาที่จะนาไปสูาการลดขั้นตอน
ก็สามารถแก้ไขได้สามารถทาในแนวปฏิบัติใหมาได้ ดังนั้นผมไมาใชาเป็นเรื่องที่
จะไมาสามารถแก้ไขได้ก็ขึ้นอ ูากับวาาทุกฝ่า ต้องเปิดใจ อมรับทุกฝ่า ต้อง
ให้เกี รติซึ่งกันและกัน อะไรก็แล้วแตาที่มันสามารถที่จะแก้ไขได้โด เบื้องต้น

- 25 ก็หารือกันกาอน บางสิ่งบางอ าางที่มันเป็นปัญหานาไปสูาเรื่องที่ไมาอ ากให้
เกิดขึ้นในพื้นที่ของตาบลทาาสา ท้องถิ่นอื่นที่เราพอจะทราบกันอ ูาเป็นราว ๆ
นะวาาเ อะแ ะไปหมดมีหนาว งานตรวจสอบไมาวาาจะเป็น สตง., ปปช.
เข้า และเกิดคาาที่ไมาวาาจะเป็นทั้งฝ่า การเมืองก็อาจจะได้รับโทษทัน
ฝ่า ข้าราชการเจ้าหน้าที่ก็ได้รับโทษทัน มันไมาคุ้มครับ ผมดูละ เราต้องคิดถึง
ครอบครัวต้องคิดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคงไมามีใครหรอกอ ากให้เกิดขึ้น เพราะวาา
ถ้าไมาเจอกันตัวเองจะไมารู้ฉะนั้นอะไรหลา ๆ อ าางผมคิดวาามันสามารถที่จะ
คุ กันมันสามารถที่จะหารือแนวทางที่จะนาไปสูาสร้างความเข้าใจกันได้ก็ตรง
นี้คงไมาเจาะวาาเป็นเรื่องไหนแตาหมา ความวาาทุกอ าางผมเข้าใจวาามันไมาได้เกิด
จากความตั้งใจที่จะให้มันเป็นอ าางนี้เราก็ลองศึกษาพฤติกรรมดูแล้วกันเมื่อกี้
จะผาานมามันเป็นอะไร ังไง มันอาจจะเกิดจากความตั้งใจจริงการทางานแล้ว
ปัจจุบันมันมีการตรวจสอบเ อะแ ะไปหมดมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกวาามัน
ต้องหาอะไรอ าางหนึง่ ที่ทาแล้วปลอดภั กับทุกภาคสาวนผมขอนาเรี นใน
ภาพรวม

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

2. ในเรื่องของการศึกษาดูงานตามทีท่ าานรอง ชวนชม รองประธานสภาฯ
ได้นาเรี นเชิงปรึกษาหารือ เดี๋ วคิดวาาตรงนี้มันมีแนวทางในการดาเนินการ
สาวนที่รับผิดชอบสานักปลัด แตาผมคิดวาาในสาวนของการที่จะระบุ
ความชัดเจนตอนนี้เราก็มีการกระทาโครงการเรี บร้อ แล้ว คือ ถ้าไมาได้
ทาคงไมาผาานมาเป็นเทศบัญญัติ ปี 2563 แตามันสามารถที่จะแก้ไข
เปลี่ นแปลงเกี่ วกับข้อรา ละเอี ดในโครงการได้ ดังนั้นตรงนี้ก็ขอฝากให้
ทาานหัวหน้า สิงขร แสงจันทร์ ซึ่งทาานเองเป็นหัวหน้าสานักปลัดและก็ดูตาม
เนื้องานแล้ว โครงการทัศนศึกษาดูงานฯ ก็คงจะไมาพ้นความรับผิดชอบของ
สานักปลัดก็เป็นต้นเรื่องที่จะเป็นเจ้าภาพในการประสานกับทางทาานสมาชิก
และสาวนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสาวนบริหารเพื่อจะได้หาข้อสรุปที่ได้
ประโ ชน์ตาอองค์กรตาอใคร ตาอข้อระเบี บกฎหมา ในเรื่องของการประห ัด
งบประมาณ ดังนั้น คิดวาาตรงนี้มันถูกกาหนดไว้ในเทศบัญญัติมันถูกระบุ
ห้วงระ ะเวลาการดาเนินการไว้ในแผนดาเนินงาน ซึ่งผาานคณะกรรมการฯ
ชุดที่เกี่ วข้อง ทาานนา กเองได้ประกาศไปเรี บร้อ แล้ว

- 26 ดังนั้นจึงฝากทาานหัวหน้าสิงขร ที่จะปรึกษาหารือกันผมเองก็เป็นสาวนหนึ่ง
ที่จะปรึกษาหารือราวมกับภาคหลา ภาคสาวนไมาวาาจะเป็นทาาน ผอ.กองคลัง
อีกทาานหนึ่ง เพราะวาาต้องหารือกันในเรื่องของงบประมาณเพราะปัจจุบัน
บรรจุในสาวนของต้นปีงบประมาณเพราะวาาปัจจุบันอ าางที่เราทราบเพราะวาา
ปีนี้งบประมาณแผานดินอ ูาในขั้นตอนอ ูาในวาระของการตั้งคณะกรรมาธิการ
แปรญัตติ ซึ่งต้องใช้ระ ะเวลาราวมไปถึงประมาณ มกราคมหรือกุมภาพันธ์
ของปี 2563 ที่จะเข้าสภาวาระที่ 2 3 ตามระเบี บตาอไป
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3. เรื่องของกองดินที่จะเรี นเสริมทางทาาน ผอ. กองชาาง เรื่องนี้จริง ๆ
เป็นเรื่องเกาาและก็เป็นเรื่องที่ได้มีการหารือกันถึงทิศทางที่จะดาเนินการ
ต้นเรื่องก็คือในสาวนของการแก้ไขปัญหา หมูาที่ 10 เกี่ วกับน้ากินน้าใช้
เพราะหมูาที่ 10 มีระบบประปาบนผิวดิน ไมาใช้ประปาบาดาล ดังนั้น
หนองน้าหรืออาางห้ว ฮ้อม ต้องได้รับการปรับปรุง ผมจาได้ไมาแนาชัด
วาามันเป็นปี 2559 หรือปี 2560 ซึ่งได้มีการดาเนินการขุดรอกแหลางน้า
แล้วไมามีพื้นที่กองดิน ซึง่ หมูาบ้านได้มีการหาพื้นที่ชั่วคราวที่จะกองดินนั้น
เป็นบริเวณพื้นที่หมูาบ้าน ได้มีการทาประชาคมในการกาหนด
ปัจจุบันได้มีการตอบข้อหารือกับทางหมูาที่ 10 เรี บร้อ แล้ว สาวนสิ่งที่จะ
ดาเนินการตาอไปก็คงจะเป็นลักษณะตอนนี้เทาาที่ผมทราบเบื้องต้นคือ หมูาบ้าน
เองก็ไมาต้องการใช้ดินแม้แตาในจุดที่เอาดินไปกองไว้ ก็ไมาโดนการปรับ
เพราะวาาความเหมาะสมมันมีอ ูาแล้วปรับไปก็อาจจะสูงขึ้นดังนั้นดินตรงนี้
ถือวาาเป็นทรัพ ์สินของแผานดิน ไมาสามารถที่จะนาไปจาหนาา บริเวณจะ
จาหนาา ได้ต้องเข้าระเบี บวิธีของทางราชการ เกี่ วกับการหาผลประโ ชน์
ในทรัพ ์สิน อันเป็นที่สาธารณะแผานดินก็ต้องวาาตามกระบวนการ
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เสนอเรื่องไปทางอาเภอหรือทางจังหวัดนี้คือทางระเบี บนี้ผมพูดถึงตาม
ระเบี บดังนั้นกรณีที่ไมาจาหนาา ก็เป็นการขออนุญาตขน ้า ดินไปใช้ใน
ประโ ชน์ที่เป็นกิจการสาธารณะประโ ชน์มันไมาจาเป็นต้องเป็นหมูาที่ 10
มันเป็นจะเป็นหมูาบ้านอื่นก็ได้แตาหมา ความวาามันอาจจะมีคาาใช้จาา ในการ
ขน ้า แนานอน 2 สิ่งที่จะนาไปต้องระบุจุดพิกัดให้ชัดเจนวาาเกี่ วข้องกับเรื่อง
ของที่สาธารณะหรือไมา อันนี้ คือ ประเด็น ดังนั้นกรณีที่จะ ้า ออก ้า ออก
เราจะไปไหนตาอดังนัน้ ถ้าจะให้มันจบอาจจะ ้า ออกแล้วก็นาไปทาที่เป็น
ประโ ชน์ในที่เป็นสาธารณะถมที่ดินที่เป็นสาธารณะ ไมาวาาจะเป็นหนาว งาน
รัฐสามารถขอได้ โรงเรี น อื่น ๆ สามารถขอได้ แตาต้องเข้าตามกระบวนการ

- 27 อันนี้นาเรี นเป็นเบื้องต้น วาาตรงนี้ก็ ผอ. กองชาาง ก็ได้รับไป ก็คงจะเป็นการ
ปรึกษาหารือและก็มันไมาพ้นที่จะต้องคุ กับหมูาที่ 10 ในเบื้องต้นกาอน
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4. สาหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะนาเรี นผาานทาานประธาน ไป ังที่ประชุม
ไป ังผู้ทรงเกี รติทุกทาาน ก็เป็นเรื่องที่ ทางจังหวัดฝากมาเกี่ วกับเรื่อง
เดินวิ่ง เป็นของจังหวัดเชี งรา เป็น มินิฮาร์ทมาราธอนเฉลิมพระเกี รติ
จะดาเนินการไปวันอาทิต ์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงนี้มีที่สาคัญในการวิ่ง
ครั้งนี้มีคาาใช้จาา ในการสมัครเข้าราวมโครงการ อ ูา 2 ประเภท ประเภทที่ 1
เป็น VIP ราคา บัตรละ 1000บาท VIP ก็จะประกอบด้ว เป็นคาาสมัคร
600 บาท แตาก็จะได้รับเสื้อโปโล หมวก เหรี ญชุบทองพร้อมกลาองที่ระลึก
มูลคาา 400 บาท รวมประเภท VIPเทาากับ 1,000 บาท สาวนประเภทบุคคล
ทั่วไปราคา 400 บาท สาหรับประเภทบุคคลทั่วไปก็จะได้รับ ของ คือ
เสื้อคอกรม+เหรี ญ ที่ระลึกงานวิง่ ไมาได้กลาองของเหรี ญ ได้แคาเหรี ญ
มูลคาาเป็นคาาสมัคร 100 บาท ถ้าเสื้อ+เหรี ญ 300 บาท รวมแล้วเป็นเงิน
400 บาท ในสาวนของประเภท VIP มีระ ะทางสามารถเลือกลงได้ทั้ง
2 ระ ะ อาจจะ มี 2 ระ ะ คือ 10 กิโลเมตร หรือทาานอาจจะวิ่งอีกระ ะหนึง่
ก็ได้ คือ 4.4 กิโลเมตรก็ได้ ก็ฝากสาหรับผู้ที่เป็นนักกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพ
เชานทาาน สท ถวิล คิดวาาไมาพลาดงานนี้ เดี วขอชื่อทาานเป็นระดับ VIP เล
สาวนทาานนา กสมัครไปแล้ว ทาานสมัครเป็น VIP 1,000 บาท ผมเองก็สมัคร
แตาผมเอา 400 บาท เพราะผมเพิ่งเริ่มต้นการเดินวิ่งไมาสามารถจะไป
1,000บาท ได้ สา สุขภาพทั้งหลา ขอความราวมมือเป็นงานที่เกี่ วกับเฉลิม
พระเกี รติเดินวิ่งก็เชิญไปสมัครทางงานแผนฯ จะได้แจกเอกสารให้ทุกทาาน
ทาาน ผอ.กองการศึกษา เทาาที่จาได้ ตอนนี้ก็ไมารู้วาาทาง ผอ.กองคลัง
ทาานหัวหน้าสานักปลัด ทาาน ผอ.กองชาาง หัวหน้าฝ่า ก็ไปก็คง อ าางน้อ ก็ไป
เป็นเพื่อนปลัด เราเดินไปกันคุ ไปกันเอาสัก 400 ก็พอละทาานประธานคงจะ
ไปขอตั้งเป้ามีหนังสือมาวาา
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ขอความราวมมือท้องถิ่นละไมาต่ากวาา 20 คน ตอนนี้มันมีไมาถงึ 10 คนเล
ก็ราวมมือนะครับ ทางธเนศธรรมก็หาสุขภาพเหมือนกัน
ทาานชวนชมก็หนึ่งในนั้น ทาานพิมพ์จันทร์ก็ด้ว วิ่งด้ว กันได้ก็ลองดูเพื่อ
สุขภาพ ทุกๆทาานก็ลองดู ก็สาหรับผมเองเรื่องทั่วไปก็คงจะมีเรื่องแจ้ง

- 28 ผาานทาานประธานสภาไป ังที่ประชุมเทาานี้กาอนก็ขอบคุณครับ เดี วไปสมัคร
กาอนกาหนดการเดี วตามมาทีหลัง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 คาะ จะเริ่ม
สตาร์ทเวลา 6.00 โมง สตาร์ทเส้นชั กับจุดสตาร์ทอ ูาที่สนามศาลากลาง
จังหวัด ครับ
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มีหนังสือเรื่องการสัมมนาปัญหาการดาเนินงานกิจการสภาท้องถิ่น
เรี น นา กเทศมนตรีและนา กองค์การบริหารสาวนตาบลทุกแหาง
อ้างถึงหนังสืออาเภอเมืองเชี งรา ที่ ชร 0023.6/5539 ลงวันที่ 27
กัน า น 2562 สิ่งที่สางมาด้ว หนังสือสาเนาหนังสือกรมสางเสริมการ
ปกครองสาวนท้องถิ่น ที่ มท 0807.2/ว3918 ลงวันที่ 26 กัน า น 2562
จานวน 1 ชุด ตามที่อาเภอเมืองเชี งรา ได้แจ้งกาหนดการอบรมสัมมนา
ปัญหาการดาเนินงานสภาท้องถิ่นที่ผาานมาเพื่อพิจารณากล ุทธ์ในการ
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บริหารประปาขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่นที่พิจารณาสางประธานสภาฯ รองประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการสภาฯ ประธานสาวนท้องถิ่นเข้าได้รับการอบรมสัมมนาปัญหา
ดาเนินงานกิจการท้องถิ่นที่ผาานมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือกล ุทธ์ในการ
บริหารกิจการประปาของปกครองสาวนท้องถิ่นระหวาางวันที่ 21- 24
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชี งใหมาออกิต จังหวัดเชี งรา สานักงาน
สางเสริมจังหวัดเชี งรา กรมสางเสริมท้องถิ่นได้พิจารณา กาหนดสมบัติ
เพิ่มให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การตั้งกิจการที่นา กองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นเห็นสมควร เข้ารับการ
อบรม สัมมนา การดาเนินงาน ประปาท้องถิ่นที่ผาานมาเพื่อกล ุทธ์
ในการบริหารงานบริหารกิจกรรมประปาขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น
ตามระเบี บที่สางมาด้ว จึงเรี นมาเพื่อทราบ

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

ครับ ขอบคุณทาานประธานสภานะครับ ก็เพิ่มเติมนิดเดี วครับศึกษาดูงาน
ตรงนี้ตั้งแตาผมก็ได้รับมอบหมา จากสภาฯ และก็ทางคณะผู้บริหารและ
ทางทาานปลัด ในการเตรี มมีความพร้อมมากที่คุ กันครั้งลาาสุดประมาณ
เดือนที่แล้วกาอนทาเทศบัญญัติ ทาานปลัดก็ ้าวาาจะระบุไปเล หรือเปลาาไป
ที่ไหนอ าางไร ตอนนี้ก็ที่คุ กันไว้ระหวาางผู้บริหารและสมาชิกสภาเตรี มการ
อ ูาที่กาอนที่ประมาณกาอนสงกรานต์ กลุามเป้าหมา ที่คุ กันตอนนี้ไปหาจังหวะ
เวลาจะเอาไปทั้งตาบลหรือเปลาา หรือกลุามเป้าหมา การปกครองหรือเปลาา
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ตรงนี้ก็เตรี มการไว้แล้วในสาวนที่วาาคาแนะนาจากผู้บริหารหรือวาาทางสมาชิก
สภาจะไปไกล ๆ หรือใกล้ ๆ รับฟังมาเ อะแล้ว ตอนนี้ก็วาาความชัดเจนแล้ว
ขอให้สั่งการมาได้ ในสาวนผมมีความพร้อมในการหาวิท ากรในสาวนของ
เรื่องราว ที่เราจะอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเกิดความสามัคคีความรู้ตาาง ๆ
ก็พร้อมที่จะดาเนินการตามแผนดาเนินงานที่วางไว้ ขอนาเรี นครับ
-วันกาอนผม ได้รับมอบหมา จากทาานนา กให้ไปดูเรื่องรถที่จะได้บริจาค
ให้เทศบาลฯ จากโรงพ าบาลประชานุเคราะห์ พอดีก็ได้ไปดูเบื้องต้น
เป็นรถตู้ แตาก็ไมาใหญามากนัก ซึ่งจะคันเล็กกวาาของเรานิดหนึ่ง แตาเราต้อง
นามาซาอมแซมเอง โด ได้รับแจ้ง และเป็นขาาวดี พอทางโรงพ าบาลฯ
แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบของแตาละหนาว งานเข้าไปรับรถดังกลาาวในวันนี้
ตามที่ทาานนา กฯ ได้มอบหมา ผู้แทนเข้าราวมครบ
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ครับคือรา ละเอี ด ังไมาทราบ วาารถอ ูาในสภาพไหน ถ้ารับมาสภาฯ
ก็ต้องเห็นชอบ ต้องผาานสภากาอน สภาเห็นชอบแล้วได้รับ ได้รถ ได้ไปเอามา
หรือเราจะปรึกษากันกาอนวาาทา ังไงจะได้รถมาเดี วปรึกษาทาานปลัด ทาาน
ผู้รับผิดชอบ ทาานหัวหน้าสิงขร ทาานนา ก เราจะรับมาโด ภาระการณ์
ไมาได้ที่เขาวาามันจะเป็นผิดระเบี บที่ให้มา เชิญทาานปลัดเสริมครับ
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ปลัด ทต.ท่าสาย

ครับในประเด็นเกี่ วกับรับโอนทรัพ ์สินหรือครุภัณฑ์หรือพัสดุจากหนาว งาน
ในฐานะเป็นภาพหนาว งานแหางรัฐด้ว กัน ผมอาานนาเกรินไปกาอนอาจจะ
ไมาครบถ้วน อาจจะไมาถูกต้องอะไร งั ไงรบกวนทาาน ผอ.สมชา ได้ชาว
อธิบา เสริมผมนิดหนึ่ง ก็คิดวาาแนวทางในการรับโอนพัสดุโด เฉเพาะ
ที่เป็นรูปครุภัณฑ์มีแนวทางกับที่เราเค ถือปฏิบัติมาหลา ๆ ครั้งไมาวาาจะเป็น
ในการรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิ เชาน เครื่องปริ้นเตอร์ที่เป็นครุภัณฑ์
ลาาสุดก็เป็นครุภัณฑ์ คือ เครื่องผสมปุ๋ หรือถังน้าก็จะมีขั้นตอนของการรับอ ูา
แตาประเด็นตรงนี้มันเกิดจากหนาว งานของเราเองมีความเห็นวาาพัสดุตรงนั้น
หมา ถึง านพาหะ ในสาวนของทางโรงบาลเชี งรา ประชานุเคราะห์
นาาจะมาเสริมศัก ภาพให้กับหนาว งานเราได้ ดังนัน้ มันจะมีกระบวนการ
การระเบี บของมัน เชาน อาจจะต้องมีการตั้งดาเนินการของผู้แทนเพื่อไป
ดูและตรงนี้อาจจะนามาแจ้งที่ประชุมสภาฯ และขั้นตอนสุดท้า ต้องเป็นมติ
ของที่ประชุมสภา ที่จะรับหรือไมารับให้มันเป็นทรัพ ์สินของทางเทศบาลนี้
ซึ่งผมเองก็ไมาแนาใจวาาถูกหรือผิด รบกวนทาาน ผอ.กองคลัง ถือแนวทาง
เกี่ วกับการรับพัสดุ วาามีแนวทางหรือทิศทางทางปลัดได้นาเรี นทาาน

- 30 ประธานสภาผาานที่ประชุมหรือไมา เพราะวาารับทราบจากทางทาานรองนา ก
ทาานนาพาวาาวันนี้ทางโรงพ าบาล จะให้ทางเทศบาลไปรับอาจจะเร็ว ๆ นี้

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ดังนั้น วันนี้เราไมาทราบมากาอนซึ่งมันไมาสามารถที่จะนาบรรจุเป็นวาระได้
เพราะวาามันอาจจะขาดในเรื่องรา ละเอี ดอีกสาวนหนึ่งคือสาวนรา ละเอี ด
ของสภาพหลา ๆ อ าางก็ลดไปตามสภาพ ังไงผมก็เห็นละทาานนา กเอง
นาให้ดูเป็นการสาวนตัวก็ถือวาาดูตามสภาพแล้วเป็นรถที่ถ้านามาตอนนี้เราไมา
ทราบวาาสภาพรถเป็น ังไงแตาถ้าเกิดอ ูาในสภาพที่ดีก็สมารถที่จะนามาใช้
ประโ ชน์ตาอหนาว งานได้ ังดี แตาตอนนี้เราไมาทราบวาาสภาพรถเป็น ังไง
แตาถ้าเกิดอ ูาในสภาพที่ดีก็สามารถที่จะนามาใช้ประโ ชน์ตาอหนาว งานได้
อ าางดี ิ่งแตาตอนนี้เราไมาทราบวาาสภาพเป็นอ าางไร ดังนั้น นิดหนึง่ เดี ว
ให้ทาาน ผอ.กองคลัง หรือ วาาจะเป็นทาานหัวหน้าสิงขรก็ได้ ชาว เสริมผมนิด
หนึ่ง ขอบคุณครับ

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานายการกองคลัง

ขอเสริมทาานปลัด เทศบาลตาบลทาาสา ก็มีหลา ครั้งที่ผาานมาในการรับมอบ
พัสดุจากหนาว งานอื่น เป็นไปตามระเบี บกระทรวงมหาดไท วาาด้ว
การพัสดุของหนาว การบริหารราชการสาวนท้องถิน่ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แกา
หนาว การบริหารราชการสาวนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ วกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกลาาวมี เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
หนาว การบริหารราชการสาวนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้
ตาอเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น ฯลฯ

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานายการกองคลัง

ตอนนี้ คือ ทาานรองนา กนาพา มาแจ้งวาาจะมีการโอนรับสิทธิ์เป็นรถ นต์
ตอนนี้เรารับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแตา ังไงก็ต้องมีการตรวจสอบ เพราะทราบวาา
รถดังกลาาวไมาใชาของใหมา ดังนั้น เหมือนหลา ๆ ครั้งที่เราแตางตั้งหรือได้รับ
มอบหมา จากทาานนา กหรือให้แตางตั้งคณะกรรมการให้ไปตรวจสอบสภาพ
ทรัพ ์สิน คือดูวาาหลักความคุ้มคาาวาาตอนนั้นที่เราไป ดู รถที่เป็นรถเบนซ์
ตรวจรับการซาอมแซมอะไหลามันแพงไมาคุ้มคาาเราก็ปฏิเสธไปตอนนี้เทาาที่
พูดคุ กับหัวหน้าสิงขร รู้สึกวาารถมีสภาพการใช้งานดีเพี งแตาวาาสตาร์ทไมาติด

- 31 งั ไงในสาวนนี้ผมก็ถือวาาเราทาตามขั้นตอน คือ ต้องตรวจสอบสภาพทรัพ ์สิน
กาอนและก็นาเข้าสภาเพื่อ ขออนุมัติสภาฯ ในเรื่องของการรับมอบพัสดุตาอไป
ในสาวนของผมก็ขอเสริมเพี งเทาานี้ครับ
นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

ครับจากการไปดูสภาพรถสภาพไมามีปัญหา มันทรงเหมือนโตโ ต้าอัลพาส
รูปทรงและราคาก็ล้านกวาา แตาตอนนี้สตาร์ทไมาติด ามรักษาการที่อ ูาตรงนั้น
บอกวาาไมาได้สตาร์ทมาเกือบปีประมาณนี้ แตา ังไงถ้าเรางดาวนหรือทาานนา กฯ
สั่งการก็จะได้แตางตั้งคณะกรรมการวันนี้ เพื่อตรวจสอบสภาพรถ และรีบแจ้ง
ไปทางผู้บังคับบัญชาทราบก็ ังเข้าสูากระบวนการที่ทาาน ผอ.กองคลัง
ได้เรี น แตาวาาต้องเข้าสภาฯ จะทาอ าางเรางดาวนที่สุดเพราะวาามันเป็นน้าใจ
ที่ทางโรงพ าบาลฯ เขามอบให้แล้วหนาว งานของเรา ขอบคุณครับ

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ตามขั้นตอนที่นาเสนอของทางหนาว งานราชการ ของโรงพ าบาลเชี งรา ประชานุเคราะห์ ฝ่า พัสดุของทางโรงพ าบาล ที่ได้แจ้งมา ังเทศบาลฯ
ตาาง ๆ พื้นที่ในเขตจังหวัดเชี งรา ซึ่งครั้งแรกที่เทศบาลฯ เดินทางไปมี
รถตู้เขาได้ไป 2 คัน ที่นี้รถที่เขาจะประกาศเรางดาวนนั้นก็จะมีเทศบาลตาบล
ห้ว สัก เทศบาลตาบลทาาสา เทศบาลตาบลดอนชั และเทศบาลตาบล
แมาข้าวต้ม เทศบาลตาบลทาาสุด เทศบาลตาบลนางแล และเทศบาลตาบล
แมาสา ไปรวมตัวกันเพื่อจะขอรถ นต์ประเภทตาาง ๆ เพื่อที่จะนามาใช้
เทศบาลแตาละแหาง ทางเทศบาลตาบลทาาสา นั้น กระผมเองก็ได้รับ
เมื่อต้นเดือนที่แล้วที่ผาานมาซึ่งเขาบอกวาาจะมีการประชุมหารือหรือแนว
ทางการขอรับครุภัณฑ์ที่ทางโรงพ าบาลจะมอบให้เทศบาลอื่น ๆ เทาาที่
ไปรอ และรับทราบแตามันต้องมีนาเสนอข้อมูล การนาไปใช้ในงานตาาง ๆ
ขั้นตอนที่วาาใครให้ละเอี ดดีมากกวาากัน หนังสือทาร้องไป ซึ่งได้มาหารือ
ทางหนาว งานของสานักปลัดสาวนที่ได้เรี นไปและได้นาทาานสิงขร และ
ทาานเข้าไปดู ตาอมาก็เอาทาานประธานสภาไปดูวาามีความเหมาะสมขนาดไหน

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ซึ่งต้องการที่รา ละเอี ดแตาละเทศบาลใครให้รา ละเอี ดดี ประโ ชน์ที่ใช้ดี
ทางเราเองก็ได้รับคาแนะนามากาอนซึ่งความถูกต้องไมาได้มีรถนี้แคาคันเดี ว
มี รถ 3 คันที่รออ ูาตรงนั้น แตารถใครเป็นรถที่ใช้ได้เหมาะสมสะอาดอ ูา
ใหมาอ ูา ใหมาคือที่ของเราที่ได้ขอไป ซึ่งวันนี้ได้รับมอบหมา ให้ทาานรองนาพา
ทาานเลขานุการฯ เข้าไปประชุมราวมพิจารณาจากโรงพ าบาทเชี งรา
ประชานุเคราะห์ทางตาบลทาาสา ของเราได้รถคันใดรถอีก 2-3 คันนั้น
ไมารู้เทศบาลอะไรได้ไปบ้างกระผมเองก็เรี นมา งั ที่ประชุมเพื่อทราบ
การดาเนินแก้ไขปัญหา ังที่ทาานปลัดได้คุ ทางทาานประธานสภาได้ชี้แจง

- 32 ไปทางพัสดุของกองคลัง เทศบาลตาบลทาาสา และทางหัวหน้าสิงขร
ได้ชี้แจงเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ทาแล้วต้องเข้าสภาอ ูาดี เพราะความเห็นชอบ
ถ้าวาาเราซึ่งไมามีวัตถุประสงค์ที่จะเอานั้นไมาเป็นไรไมามีปัญหาและแจ้งไป ัง
ที่ทางพัสดุ ของโรงบาลเชี งรา ประชานุเคราะห์ให้ทราบเขาก็จะมีคน
รองรับอ ูา 4-5 เทศบาล ซึ่งตรงนี้ความไวใครจะได้รถคันนี้เป็นที่หมา ปรอง
ของเทศบาลอื่นๆ ทั้งนั้นแหละก็เล เรี นไป ังทาานประธานสภาที่ประชุม
และผู้เข้าราวมประชุมทุกคนเพื่อทราบผม ขอเรี นชี้แจงเพิ่มเติมมาเพี งเทาานี้
ครับผม
นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

ตอนนี้มันต้องไปดูกาอน ต้องรอชาางไปดูกาอนวาามันสตาร์ทไมาติดสาเหตุอะไร
เป็นที่เครื่อง นต์ หรือต้องเปลี่ นแบตเตอรี่ใหมา วาาจะติดไหมมันมีหลา อ าาง
คือ อ ากได้เราได้มาแล้วเราก็ไมาอ ากซาอมถ้าสตาร์ทติดก็เอามาเล
ถ้าซาอมนิดเดี วก็ไมาเป็นไร แตาเราไมารู้วาาอูาที่ไหนรับซาอมต้องเอาชาางไปด้ว
เป็นรูปทรงเป็นรูปราาง รถใหมาอ ูานะ รถรุานนี้สภาพดี รถฮุานได ถ้าสภาฯ
เห็นชอบอนุญาตไหม ได้ไหมขออนุญาต ถ้ารถเป็นรถมือเดี วเอาเถอะ
ซาอมก็ชาางมันผมวาาดีกวาาไปซื้อแพง เป็นหลา ๆ แสน บอกข้อมูลคราว ๆ
วาาปีอะไร ต้องตรวจสอบเอกสารจากทางโรงพ าบาลฯ กาอนครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขออนุญาตเอาเข้าวันนี้เล เห็นชอบเล ได้ไหม ปรึกษาตอนนี้ได้ไหม
ที่จริงมันไมามีรา การซาอมมันก็เอาไว้ก็ดี

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

พรุางนี้การที่จะรับหรือไมารับ เขาให้ไปเอาเล เพระวาาแจ้งเขาแล้ว
ทั้งนี้รถที่ทาเขามอบให้หนาว งานตาาง ๆ เป็นรถที่ใช้แล้ว แตา ังคงสภาพดี
ซึ่งทางโรงพ าบาลฯ ได้รับงบประมาณมาจัดซื้อรถ นต์ใหมาเพิ่ม
จากโครงการวิ่งคนละก้าว ของตูนบอดี้สแลม ทั้งนี้ก็แจ้งมา ังที่ประชุมฯ
ผมเองก็ได้มอบหมา ให้ทาานหัวหน้าสิงขร เขี นรา ละเอี ดความต้องการ
ของหนาว งานเราวาานามาใช้อ าางไร ทาานรองนาพาก็ได้แจ้งวาา นาไปใช้อะไร
ในราชการของเทศบาลฯ เชาน งานติดตาอราชการ ไปใช้ในรับพระสงฆ์
นาไปแจกเบี้ เลี้ งชีพไปแจกเบี้ ผู้สูงอา ุของตาบลทาาสา
ติดตาอประสานงานจังหวัดเชี งรา เพราะฉะนั้น จึงเรี นที่ประชุมเพื่อทราบ
ถ้าเราไมาเอาวันนี้ พรุางนี้เราก็ไมาไปเอา ถ้าจะเอาพรุางนี้ก็ไปเอาเล

นายนา สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ผมวาาเอาเล เอาวันนี้ นาเข้าเป็นญัตติดาวนเล เพราะมันจะได้อ าางที่ทาานวาา
เมื่อสักครูาได้ทุกอ าาง ผมวาาดี ๆ ผมวาาเอาเล ครับ ขอบคุณครับ

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว

ครับสมมุติวาาถ้ามันเอาไป มันต้องผาานสภาไหม ถามปลัดต้องผาานสภาไหม

- 33 สมาชิกสภา ทต. เขต 2

อ ากได้รถ นต์ก็อ ากได้นะครับ แตาขั้นตอนมันถูกต้องต้องเรี นสอบถาม
ทาานปลัดครับ

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ผมสงวนในความเห็น วาาจะรับหรือไมารับเพราะความเห็นเป็นของสภาฯ
ผมจะพูดในกระบวนการก็คงไมาตาางจากที่ผมได้เรี น ผมกับทาาน ผอ.กองคลัง
แจ้งเหมือนกันวาา คือเราเป็นคนหนังสือไปขอรถเขาพูดถึงก็ ห ิบ กเหตุการณ์
ที่เราขอรถ ของ กรุงเทพ เราขอเขาที่นี้วันนี้มันดาวนก็คือเราก็ไมารู้วาาเขาจะ
ตอบกลับมาจริงๆถ้าตอบกลับมาสัก 3 วัน เราทาเรื่อง อาจจะไปดู คือจริง ๆ
เป้าหมา มีความรู้สึกอ ูาแล้ววาาอ ากจะได้ไมาได้ รูอ้ ูาแกาใจแตาครั้งนี้ถ้าเอามา
มันก็เหมือนต้องรับ แตาขั้นตอนของการรับเพื่อให้มันเป็นทรัพ ์สมบัติหรือเป็น
ทรัพ ์สินตามระเบี บวัสดุมันต้องเข้าสภาที่นี้ของเรา เพื่อวันข้างหน้า เชานสิ่ง
แรกที่จะต้องทาถ้ามันต้องซาอมของที่เราจะซาอมต้องเป็นทรัพ ์สินของเรา
เพราะฉะนั้นกระบวนการที่ได้มาทรัพ ์สินแนานอน ต้องผาานสภา อ าางถามผม
ไมาผาานสภาได้ไหม ก็อ ูาที่ทาานประธานวาา
1. ถ้าเกิดเป็นญัตติดาวน หรือทาานนา กเสนอเรื่องนี้เข้าในวันนี้ แตาวาา
รา ละเอี ดเกี่ วกับเรื่องของรถ กรณีทาานประธานสภาฯ รับวาาได้ก็คือได้
แตาสาหรับผม ไมาสามารถทาได้ เนื่องจากในสิ่งที่ตามมา คือ คาาใช้จาา
ในการซาอมแซม เชาน เราไมารู้คาาใช้จาา มันอาจจะน้อ หรือมากก็ไมารู้ ฉะนัน้
กลา เป็นวาา 1 เอาเข้าก็กลา เป็นวาาขอสงวนสิทธิ์ไมามีการบันทึก ก็ต้องมีการ
ทาเอกสารเหมือนเป็นญัตติดาวน ญัตติต้องเสนอเป็นเอกสารตามระเบี บให้

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ทาานประธานสภาเกี่ วกับญัตติการรับโอน พัสดุ ก็คือรถ จากที่ไหนที่ไหน
เข้าสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ / ไมาเห็นชอบ แตาถ้าสภาไมาได้ถาม
รา ละเอี ดรถ ถึงเวลาประธานถามใครจะสอบถามบ้างก็ไมามีสอบถามใคร
ถามก็มีหน้าที่แคาเห็นชอบวาาจะรับหรือไมารับ เพราะวาาจะให้เจ้าหน้าที่ไปบอก
รถดีไมาดีก็บอกไมาได้เพราะความเห็นเจ้าหน้าที่จะไมามีผล มันจะต้องมีการ
แตางตั้งกรรมการเพื่อมีความเห็น แตาถ้าทาานประธานสภาฯ บอกไมาจาเป็น
แล้วแตาเห็นชอบนี้ก็เป็นดุล พินิจของสภา ทต.ทาาสา ดุล พินิจ แรกก็คือที่
ประธานสภาจะเอาตรงนี้เป็นญัตติดาวนเข้าสภาวันนี้ ดุล พินิจที่ 2 ของ
สมาชิกที่ประชุมสภาฯ เพราะวาาตาอคาาใช้จาา มันมีอ ูาแล้วไมาวาาจะปรับปรุง
แตาจะอ ูาที่วาามากหรือน้อ เราเอาเงินไปซาอมแซมก็หมา ความวาามันต้องเป็น
ทรัพ ์สินของเราเทาานั้นที่มาของทรัพ ์สิน กองคลัง ต้องไประบุในบัญชีพัสดุ

- 34 ได้มากเทาาไหราได้มาจากไหน เริ่มเมื่อไหรา ังไง นี้คอื กระบวนการ ฉะนั้นคือ
เป็นเรื่องที่ดีแตาวาามันดาวน ดาวนที่วาา เรารู้วันนี้ เราจะได้เสนอญัตติเราไป ก็ผม
คิดวาาดุล พินิจอ ูาที่ประธานสภาวาาจะเข้าหรือไมาเข้า ทาานประธานสภาฯ วาา
ได้ที่ประชุมไมาเห็นแ ้งไปทางอื่น ก็อ ูาที่ญัตติที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ
นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

ขอเสริมนิดเดี วครับในความคิดของผมเป็นการ ากเพราะทามไลน์ (ชาวงเวลา)
ข้อเท็จจริงโรงพ าบาลเชี งรา ประชานุเคราะห์ซึ่งได้มีการประชุมในวันนี้
เมื่อสักครูาทาาน ผอ.กองคลัง แจ้งวาาแตางตั้งคณะกรรมการทางเข้า ังไมาได้มี
การแตางตั้ง และ ังไมาได้ประชุม เราก็ ังไมารู้วาาให้หรือไมาให้ ดังนั้น ทามไลน์
(ชาวงเวลา) ต้องเกิดจากที่เขาอนุมัติแล้ว ในความคิดผมแบบนี้ เพราะ ังไมามี
หนังสือเข้าจากโรงพ าบาลฯ ทามไลน์ของเรา ถ้าเขาอนุมัติเสร็จเราแตางตั้ง
กรรมการวันนี้ตรวจสอบภา ในเวลา 17.00 น รา งานผู้บังคับบัญชาบาา โมง
แบบนี้ได้ แตาจะเข้ารับมติ ตอนนี้ผมวาา ังไงก็ไมาได้เพราะทามไลน์ไมาได้
ผม ืน ันตามนี้ ในความคิดผม ขอบคุณครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

รถทะเบี นอะไร เรา ังไมารู้ ก็รับไมาได้

นายนา สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

เทาาที่ผมดูที่หัวหน้าสานักปลัดมันคาอนข้าง าก แตาดูจากสภาพข้างนอกดูแล้ว
มันก็เป็นรถใหมา แตาถ้าเรารู้อะไหลาคาอนข้างแพง แตาถ้ารถไมานาน ังไงก็คุ้ม
อะไหลาก็ต้อง อมเสี ถ้าเรารับมาในชาวงชิงความเร็วนาาจะเอา แตาถ้าเราดู
มันไมารู้จะต้องผาานการประชุมอ ูาไหม ต้องเรี กมาอ ูาไหม แตาถ้าในความคิด
ผม คือ รับไว้ ขออนุญาต

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

อ าางที่ทาานนา กพูดเขาพูดกันมาแล้ว แล้วมาเข้าในสภาฯ
เป็นวาากาลังเริ่ม ก็ไมาใชา เขาคุ กันนานแล้ว วันนี้เขาเรี กไป เขาเล ให้เล

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

อนุญาตคะ เป็นไปได้ไหมวาา ไปรับรถมากาอน แล้วเอารถเข้าสภากาอน
คราวหน้าจะได้ไมามีปัญหาให้มันถูกระเบี บไปกาอน

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

คือ ังนี้ครับ ผมวาาในใจก็คงมีคาตอบอ ูาแล้วละ แตาที่นี้มันก็ผิดกระบวนการ
อ ูานิดหนึ่ง เพราะวาาเรื่องของระ ะเวลาตามที่ทาานหัวหน้าสิงขร พูดมา

- 35 คือเรื่องที่เกี่ วข้องกับระเบี บ ฉะนั้น เราไมารู้วาาข้างหน้าจะเป็นอ าางไร
ฉะนั้น ที่ประชุมโรงพ าบาลเชี งรา ประชานุเคราะห์ มีมติก็คือมอบรถ
ให้กับเทศบาลตาบลทาาสา ผมคิดวาามันเป็นการติดตาอหนังสือราชการไปแล้ว
เดี วก็ กตัวอ าางเหมือนในทางกรุงเทพมหานครเดี วเขาต้องทา
หนังสือตอบกลับมาวาาตามที่ทาานมีความประสงค์จะขอรับรถตามหนังสือ
บัดนี้ โรงพ าบาลเชี งรา ประชานุเคราะห์ โด การประชุมฯ ของหัวหน้า
มีมติที่จะอุทิศรถ มอบรถให้กับทาาน ดังนั้นจึงให้ทาานมารับรถผมคิดวาามันต้อง
เป็นแบบนี้ เพระฉะนั้น มันคงไมาถึงขั้นที่วาาพรุงา นี้เราไมาไปเอาตัดสิทธ์เราผมวาา
ไหน ๆ คือ มติออกมาแล้วคือ เรารู้โด ลาวงหน้ากาอน
นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

โด ที่ทาานรองนาพา เข้าราวมไปประชุมด้ว กับทางโรงพ าบาลฯ แตาวาา
ในสาวนของการสื่อสารกัน ผมเข้าใจวาาทางโรงพ าบาลเชี งรา
ประชานุเคราะห์ต้องมีหนังสือแจ้งเรามา คราวนี้เพื่อเป็นการทาให้มันเป็นไป
ตามขั้นตอนคือ เราต้องรีบทาอะไรให้มันเร็ว แตางตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเทาาที่จะทาได้ แล้วเสนอสภาฯ วาาจะมีการเชิญประชุมสภาฯ
อีกครั้งหนึ่ง ดังนัน้ เดี วอาจจะให้ทาานสิงขร ทาานได้ไปประสานไปทาง
โรงพ าบาลฯ วาามันจาเป็นต้องไปเอารถภา ในพรุางนี้หรือไมา หรืออาจจะไป
หลังอีกสัก 2-3 วันได้ไหม เพื่อเราจะได้มีการตรวจสอบหรืออาจะเรี ก
ประชุมดาวน เพราะอาจจะขอข า ประชุม หรืออาจจะอะไรก็แล้วแตา
เพื่อที่เข้าที่ประชุมสภาฯ ตามระเบี บฯ ขอบคุณครับ

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ชาวงนี้ที่ทาง เทศบาลทั้ง 5 แหาง เขาไปทั้งนา ก รองนา กและหนาว งานราชการ
ที่มีสาวนเกี่ วข้องไปหมด รถคันที่แ าที่สุด คือ ตาบลแมา าวเอาไปแล้ว ถ้าทาง
สาวนรถของเทศบาลตาบลทาาสา เขาแจ้งมาวาาถ้าทางสภาฯ ไมาเห็นชอบตัวนี้
วันพรุงา นี้เราก็ไมาไปเอา กให้คนอื่นไปเล และเปลี่ นโครงการให้ตาบลอื่นไป
เขาแจ้งมาถ้าเราไมาเอา วันพรุางนี้ถ้าไมาไปรับหรือทาหนังสือไปรับ เนื่องจากเรา
ผิดระเบี บฯ หรือไมาเป็นไปตามขั้นตอน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไมาให้เสี เราปฏิเสธ
ไปไมาได้ วันพรุางนี้เราก็ปฏิเสธไปเล ไมาต้องไปเอาละ นี้ไมาได้บังคับกันนะครับ
ซึ่งคนอ ากได้เ อะมาก ไมาใชามีแคาเทศบาลทาาสา อ ากได้ครับ

- 36 นายนา สมบัติ
สมาชิกสภา ทต.เขต 1

ขออนุญาตทาานนา ก อ าางที่พูด ตอนแรกสว งามเหมือนดูงาา พอมารัฐสภา
เป็นเรื่อง ผมก็ ังงงวาาอ าางที่ทาานนา ก พูดกับทาานรองนาพา พูดตอนนี้
รองนาพาติดตาอมาแล้วให้ไปรับ สมมุติวาารับพรุางนี้ มันก็งาา สภาฯ
ถ้าทาานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เห็นชอบในวันนี้ก็ กมือมติได้
แตาเรามาฟังหน้าสิงขร วาาไมาได้ ผมวาา ที่แรกมันทาได้งาา แตากับมี
กระบวนการและใช้ระ ะเวลาด้ว

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

ผมขออนุญาต มันเป็นเรื่องลาดับเหตุการณ์ เพราะวาาคณะกรรมการทาง
โรงพ าบาลฯ ประชุมวันนี้ มติเขาออกกี่โมง ถ้าไลาตามนี้มติออก 9.30 น.
ถือวาามติได้แล้ว ถ้าเกิดวาาผมจะต้องรีบแตางตั้งกรรมการถูกต้อง แล้วเอา
ฝ่า ชาางไปดู โอเค และรับได้ไหม แล้วเสนอให้ สภา ทต.ทาาสา ทราบ
หลัง 9.30 โมงของเขา แตาเอกสารสามารถติดตาอกับโรงพ าบาลฯ ได้ให้
เขาล๊อกเลขวันนี้ได้ มติประชุมแบบนี้ได้ กระบวนการตัวนี้ อ ากจะ
มีมติสภาฯนี้ ผมขอแนะนาตามเหตุการณ์ มีความเสี่ งสูงแตาถ้าประเด็น
การไปรับรถมาได้ ผมเค นาเสนอสมั กาอนที่วาา รถเบนซ์ที่กรุงเทพ ังไง

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

เขาก็ให้แตาเราเสี เงิน กมาจอดไว้ โด ไมาผาานสภาฯ มันเป็นสิทธิของเรา
เป็นลักษณะดุล พินิจ เหมือนที่นา กพูดมากาอนมาเอารถจอดตรงนี้กาอนได้
เพื่อรักษาสิทธิของเราแล้วคาอ มาผาานกระบวนการคณะกรรมการ แล้วคาอ
เข้าสภาฯ ก็ได้ เพราะเขาบอกเอาไปเล เหมือนที่กรุงเทพเอาไปเถอะ
เอารถไปกาอนก็ได้ ไมาต้องลงครุภัณฑ์ก็ได้ ผมเค พูดวาาเอาของข้างในไปใช้เล
เพราะวาาตามกรุงเทพเขาอ ากจาหนาา ครุภัณฑ์ออกไปแล้ว เขาบริจาค
ออกไปแล้ว เขาไมาได้สนใจวาามาซาอมมันดีไหม และผมจะถามโรงพ าบาล
ประชานุเคราะห์วาาเขาสนใจวาาถ้าเอารถเขามาสนใจที่ต้องซาอมแซมต้องขับ
ให้ได้ไหมเรามาจอดทิ้งไว้สัก 2-3 เดือนแล้วคาอ ซาอมแซมได้ไหม ถ้าเขาบอก
ไมามีปัญหาอ าางที่ทาานนา กบอกก็เข้าไปเอาเล ถ้าเขาไมามีข้อแม้ตรงนี้

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี
สมาชิสภา ทต.เขต 1

ขออนุญาตทาานประธานของเขตผมเห็นวาา กมือให้เอาเล เพราะวาาผม
คิดวาามันคงไมาได้ซาอมเหมือนกรุงเทพ เพราะเราดูรถแล้วมันต้องมีซาอมบ้าง
เปลี่ นแบตเตอรี่อะไรเล็กน้อ แตานา กดูมาแล้วเอาเล เอานา กวาาทาง
สภาฯ เขา กมือได้เล ครับ
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นางนาพา ขัติกันทา
รองนายก ทต.ท่าสาย

ทางโรงพ าบาลฯ แจ้งวาาถ้าเปลี่ นเครื่องก็ใช้ได้ เปลี่ นแบตเตอรี่
ก็ถ้าพูดถึง อ ูาที่เราปรับ างไมาเปลี่ นอะไรก็ได้ อ ูาที่ศัก ภาพของเรา
ทั้ง 3 เดือนนี้ ถ้าซาอมเสร็จถาา รูปไปให้ทางโรงพ าบาลฯ ทราบวาาเราใช้แล้ว
เราก็บอกเราเอาไปใช้อะไร เราก็บอกเอาไปแจกเบี้ เลี้ งชีพ ผู้สูงอา ุก็บอก
ไป จะเอาเงินของเทศบาลเข้าออกธนาคารก็บอกไป เป็นเทศบาล ๆ
มี 4 เทศบาล เขาก็ไมาได้หนังสือสักอ าาง เขาก็โทรมาแล้วบอกให้ทางตัวแทน
ของเทศบาลฯ ไปเขาจะประชุม ก็ไมาได้รับหนังสือ ก็ไมารู้วาาจะเป็นอ าางไรก็
แล้วแตาเราก็เอามาพูด ท้า นี้ก็ขึ้นอ ูากับที่ประชุมคะ

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

ขออนุญาตที่ประชุมผมมีความคิดเห็นอ าางที่ทาานปลัดวาาคือ การ อม
รับที่จะเอาของตาางๆ ครุภัณฑ์ แตาติดที่ขั้นตอน ถ้ามองตามหลักความจริง
รถเราเป็นคนขอไป โด ทาานนา ก อานาจ เราทาหนังสือโต้ตอบไปวาาเขา
ินดีที่จะให้เรา อานาจอ ูาที่นา กที่วาาในการตรวจสอบในการรับรถ
เราสามารถเอามาได้ในความเห็นผม แตาวาาขั้นตอนตาอไปต้องเข้าสภาฯ
เพื่อให้สภาฯ มีมติรับหรือไมารับ ผมวาาเรื่องการรับ คือรับไปเล ได้ตอนนี้
โด ที่ทางหนาว งานผู้โอนเกี่ วกับการโอนของหนาว งานผู้โอนแล้วเอาเข้า
วาระการประชุมสภาฯ มีมติที่ประชุมฯ มีรา งานการประชุมฯ เหมือนวาา
เขาตอบรับตอบมาวาาจะให้เทศบาลตาบลทาาสา รับโอน เพื่อขอมติเห็นชอบฯ
เมื่อสภาฯ เห็นชอบแล้ว อ าางที่ทาานปลัดวาา จะได้ดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนตาาง ๆ ให้ถูกต้องตาอไป

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ครับ ก็ไปเอามาเล เอามากาอน มาจอดไว้ไหนก็ได้
ขออนุญาต ผมวาาเอาอานาจทาานนา ก นา กไปเอามาเล เพราะวาาที่เราพูด
กันมันเกือบจะชั่วโมงแล้ว ถ้าไมาได้มาก็เสี ความรู้สึก ขอบคุณครับ

นายนา สมบัติ
สมาชิสภา ทต.เขต 1

ครับ ตกลง พรุางนี้ไปเอามา ลากมา ังไงก็ได้ แตาเอารถมาเล
สภาเห็นชอบอ ูาแล้ว แตาเข้าสภาอีกรอบก็จบ

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ครับขอบคุณครับ ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณครับทาานประธานสภาฯ
และทาานสมาชิกสภาฯ ทุกทาานที่ทาานมีความเห็นชอบเพื่อจะนาเอาครุภัณฑ์

- 38 ที่เราไปให้ทางรองนา กนาพา ไปนาเสนอข้อมูลการใช้รถดังกลาาว
วาาเทศบาลฯ มีความต้องการในการใช้รถดังกลาาว เราได้รถที่เราต้องการ
มันใหมากวาาคันอื่นดีกวาา ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสทางนา กและจะได้ไป
ตอบรับพรุางนี้ เราจะไปเอาพรุางนี้หรือวันอืน่ ก็ได้ เพราะรถเขาจอดรถไว้
ที่เดิมอ ูาแล้ว เราไปรับมอบอาจจะไมาได้รถแตาเราไปรับมอบ ผมเองก็ขอบคุณ
พรุางนี้จะปฏิบัติตามความคิดเห็นในสภาฯ วันนี้ ขอบคุณครับผม

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เรื่องมาซาอมถ้าซาอมก็ดี มาซาอมนิดหนาอ เดี วก็จะใหมา วันนี้ก็ขอขอบคุณ
ทาานนา กชั ศ หมาอมพกุล ทาานปลัดสงัด อา ุ ืน ทาานรองเจริญชั เครือคา
ทาานที่ปรึกษาฯ ทาานรองนาพาฯ และทาานสมาชิกผู้ทรงเกี รติทุกทาาน
หัวหน้ากอง หัวหน้าสาวน ผู้อานว การกองฯ ขอบคุณทุกทาาน

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

กลาาวปิดประชุม สาวนการประชุมฯ ครั้งตาอไป
การประชุมสภาฯ สมั สามัญ/ครั้งตาอไป ประจาปี 2562
ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง
ขอปิดประชุม ฯ

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

เวลา 14.45 น.

(ลงชื่อ)............................................ผู้บันทึกรา งานการประชุม
(นา สงัด อา ุ ืน)
เลขานุการสภา ทต.ทาาสา

(ลงชื่อ).................................................
(นา มงคล บุญรักษา)
ประธานสภา ทต.ทาาสา

(ลงชื่อ)...........................................
(นา สมพล จันกุลี)

(ลงชื่อ)..................................................
(นางสมฤดี แสงศรีจันทร์)

- 39 สมาชิกสภา ทต.เขต 1
กรรมการตรวจรา งานการประชุม

สมาชิกสภา ทต.เขต 2
กรรมการตรวจรา งานการประชุม

(ลงชื่อ)....................................................
(นา ถวิล ทิศเช )
สมาชิกสภา ทต.เขต 1
ประธานคณะกรรมการตรวจรา งานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตาบลทาาสา ได้ลงนามในรา งานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาาสา
สมั วิสามัญ สมั ที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 รับรองแล้ว
ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาาสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 รับรองแล้ว

(ลงชื่อ) .....................................................
(นา มงคล บุญรักษา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลทาาสา
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ร่าง
กาหนดวัน เดือน ปี ในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
เสนอราางเทศบัญญัติฯ ปี 2562 ตาอประธานสภาฯ
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
วาระที่ 1 รับหลักการ
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561
วาระที่ 2 การแปรญัตติ
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 วาระที่ 3 ลงมติ
หมา เหตุ เพื่อพิจารณาในการจองห้องประชุมดอ ปุ เพื่อกาหนดการประชุมสภา ทต.ทาาสา สมั ที่ 3/2561

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

เสนอราางเทศบัญญัติฯ ปี 2561 ตาอประธานสภาฯ
วาระที่ 1 รับหลักการ
วาระที่ 2 การแปรญัตติ
วาระที่ 3 ลงมติ

