รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.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 13 คน

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
ตามที่สภาเทศบาลตาบลท่าสาย ได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตาบลท่าสาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2562 โดยกาหนดการประชุม
สภาเทศบาลตาบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป นั้น
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กาหนดการประชุม
สภาเทศบาลตาบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย
เทศบาลตาบลท่าสาย ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2562
ลงชื่อ นายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าสาย

ระเบียบวาระที่ 1

1.1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
1.1.1 งานฌาปณกิจศพ แม่แดง บุญรักษา
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสาย ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วม
ในงานฌาปนกิจศพ แม่แดง บุญรักษา และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

1.1.2 งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563
ด้วยเทศบาลตาบลท่าสาย ได้กาหนดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
โดยจัดขึ้นในวันนี้ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ร้านอิ่มปลาเผา

-2ซึ่งในปีนี้จะไม่มีการแลกของขวัญปีใหม่ แต่จะมีการมอบของขวัญให้กับ
พนักงานเทศบาลตาบลท่าสาย หากสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ท่านใดจะมอบ
ของขวัญ ให้ติดต่อคุณกนกศรี ศิริคาปา (น้องต้อย) กองคลัง
ที่ประชุมฯ

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

รับทราบ

1.2 เรื่องที่นายกเทศมนตรีตาบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
1.2.1 การแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของนายชัยยศ หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย ต่อสภาท้องถิ่น
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย
กระผมนายชัยยศ หม่อมพกุล โดยได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2556
เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 นั้น
บัดนี้ กระผมขอรายงาน/แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ต่อสภาเทศบาลตาบลท่าสาย ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสาย
“เน้นคุณธรรม นาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง”
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเมืองและการบริหาร มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1.1 พัฒนาเทศบาลตาบลท่าสาย ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรฐาน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและ
การเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
1.3 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชน
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อสนับสนุน
การทางานของคณะกรรมการชุมชน
1.5 สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย
และตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-3ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
2.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วม
ทากิจกรรมของชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน
2.2 ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
2.3 สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ สู่มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เน้นการบริหารจัดการทาง
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าสาย และสถานศึกษาในเขต
พื้นที่ตาบลท่าสาย
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีของ
คนไทยและภูมิใจในความเป็นไทยการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่าง ๆ
3.3 สนับสนุนการแข่ง ขันกีฬาทั้ง ภายในและภายนอกเทศบาล
เพื่อแสดงถึง พลัง ความสามั คคี

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
4.1 ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาตาบลท่าสายตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองและชุมชน
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

-4ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
5.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและถนนสายรองให้มีสภาพดีมี
มาตรฐานมีความปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
5.2 พัฒนาระบบระบายน้าให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง
5.3 พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้าน
ตลอดจนที่สาธารณะอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
5.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อให้มีสถานที่
ปฏิบัติงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอานวยความสะดวกต่อประชาชน
ที่มารับบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
6.1 ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น
เน้นการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
7.1 รณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
7.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงานใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีเพื่อลด ปัญหาสภาวะโลกร้อน
7.3 ปรับปรุง ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้มี
ความร่มรื่นเหมาะแก่การออกกาลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

รายงานสถานะทางการเงิน–การคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
(ตามเอกสารรูปเล่มที่แนบหนังสือเชิญประชุม)
1. ภาพกิจกรรม/ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจาปี พ.ศ.2562
(ตามเอกสารรูปเล่มที่แนบหนังสือเชิญประชุม)
2. ภาพกิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ทต.ท่าสาย
(ตามเอกสารรูปเล่มที่แนบหนังสือเชิญประชุม)
3. ภาพกิจกรรม/ผลการดาเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.2562

-5(ตามเอกสารรูปเล่มที่แนบหนังสือเชิญประชุม)
นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ทั้งนี้ หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสาย มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาล
ตาบลท่าสาย สามารถติดต่อสอบความข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานต่าง ๆ
ของเทศบาลตาบลท่าสาย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าสายทราบ
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่...........เดือน....ธันวาคม....พ.ศ. 2562
นายชัยยศ หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย
(ตามเอกสารรูปเล่มที่แนบหนังสือเชิญประชุม)
1.2.2 ประกาศเทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสาย พ.ศ.2562
(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสาย
ประจาปี พ.ศ.2561-2565) ภายในเดือนธันวาคม 2562

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ประกาศเทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภายในเดือน ธันวาคม 2562
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เทศบาลตาบลท่าสาย จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผล

-6แผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ตามเอกสารที่แนบหนังสือเชิญประชุม)
ที่ประชุมฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจาปี 2562

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
มีสมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยคาเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม่
(ตามเอกสารรายงานการประชุมฯ ที่แนบหนังสือเชิญประชุม)

ที่ประชุม ฯ

ไม่มสี มาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย)

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ลา
งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องด่วน (ถ้ามี)

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ขอเรียนปรึกษาท่านปลัดเทศบาลฯ มีชาวบ้านในพื้นที่ของหมู่ที่ 3
บ้านท่าสายได้ประกอบอาชีพ คือจาหน่ายอาหารบนทางสาธารณะ
ซึ่งในบางครั้ง ผมเห็นรถจอดซื้ออย่างไม่เป็นระเบียบ มีการจอดรถซ้อนคัน
ซึ่งผมกลัวจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของใครที่สามารถเข้าไป
ประสานหรือขอให้ผู้ค้าขายได้ขยับพื้นที่ค้าขายออกจากทางสาธารณะ

10
1

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

-7ให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลักดังกล่าว
นายสงัด อายุยืน
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

ตามที่ทางท่านธเนศธรรม ไคร้ศรี ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวนั้น ที่ทางราษฎร
ที่อาศัยทางสายหลัก พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ในการจาหน่ายสินค้า
(ประเภทหมูปิ้งหมูทอด) ในช่วงเช้าของแต่ละวันนัน้ ซึ่งเป็นไหลทางถนน
สายเชียงราย-เทิง หมายเลข 1020 ซึ่งผมก็ได้รับแจ้งเป็นการส่วนตัวกับ
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เข้าไปตรวจสอบแล้ว ไม่พบปัญหาดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งมา และทาง
เทศบาลฯ ได้ประสานไปยังผู้นาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย เพื่อเข้าไป
ตรวจสอบอีกครั้ง ทางผู้นาหมู่บ้านก็ได้ตอบมาว่า ทางเทศบาลฯ ไม่ต้องเข้ามา
ตรวจสอบก็ได้ ทางผู้นาหมู่บ้านจะดาเนินการประสานผู้ค้าขายในพื้นที่เอง
จึงทาให้เรื่องดังกล่าวได้เงียบไป ผมก็นึกว่าจะไม่มีผลกระทบจากเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งในวันนี้ทางท่านธเนศธรรม ไคร้ศรี ได้กล่าวมานี้กระผมก็ต้อง
มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน
ไปยังผู้นาหมู่บ้าน เพื่อจะเข้าไปตรวจสอบต่อไป หากไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่องดังกล่าวได้ ก็ต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหลัก
ก็คือแขวงการทางเชียงราย เพื่อเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งอาจจะมีการปรับต่าง ๆ
ตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งก่อนเราจะแจ้งไป เราก็ต้องมีแนวทางที่จะ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อน ซึ่งเรื่องดังกล่าวเราจะไม่ทอดทิ้ง

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ทางนายก ทต. ก็ได้ไปสอบถามและได้ประสานขอให้ขยับพื้นที่ค้าขาย
เข้าไปให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งผู้ที่ค้าขาย และผู้ที่บริโภค และ
ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

คือบางครั้งผมว่าก็น่าเห็นใจ ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ค้าขาย เป็นการทามาหากิน
ไม่ทาก็ไม่ได้ ฝ่ายผู้ที่จะบริโภค หรือผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องให้เกิดความปลอดภัย
และมีวินัยจราจรด้วย

นายถวิล ทิศเชย
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ราษฎรในพื้นที่โซนหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด มีความเดือดร้อนในการ
ใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เพราะปัจจุบันน้าเริ่มแล้งแล้ว จึงขอความ
อนุเคราะห์ถังน้าจากเทศบาลฯ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และในขั้นตอน
ต่อไปจะแก้ไขปัญหาอย่างถาวรอย่างไร ขอเรียนปรึกษาท่านปลัดเทศบาล
ด้วยครับ

นายชัยยศ หม่อมพกุล

แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของประชาชนโซนหนองบัว หมู่ที่ 7
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ต้องเข้าไปดาเนินการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันเรามีหนองน้า
สาธารณะหนองบัวเป็นแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และมีระบบประปาเดิม
ซึ่งจะมีแนวทางในการซ่อมแซม ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ในพื้นที่มากที่สุด จึงขอมอบทางกองช่างได้ดาเนินการเข้าไปตรวจสอบและ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นายสงัด อายุยืน
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

ภัยแล้งตาบลท่าสาย ที่มีปัญหามีอยู่ประมาณ 4 พื้นที่ คือ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
ซอย 5 ปัจจุบันระบบประปาหอแชมเปญ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในประกันสัญญา
ซึ่งระยะเวลาที่จะหมดประกันในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งปัจจุบันหมู่ที่ 6
ซอย 5 ได้ดาเนินการขุดเจาะแหล่งน้าแหล่งใหม่ในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อรองรับ
ระบบประปาไว้เรียบร้อยแล้ว และยังมีการอนุมัติงบประมาณเงินสะสมใน
การทาฐาน คสล. และจัดซื้อถังน้าเพิ่มอีก
-ระบบประปาหมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ร่วมกับหมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง
ที่ไม่มีน้า ต้องดาเนินการขุดเจาะบ่อเพื่อเพิ่มปริมาณน้าอุปโภคบริโภค ซึ่งหาก
ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่บ้าน
เพื่อใช้งบประมาณของหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น
-หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด โซนหนองบัว ก็ได้มีการหารือมาตลอด ในการปรับปรุง
ระบบปาภายในหนองบัว ซึ่งมีบ่อเจาะ จานวน 2 บ่อ 1 บ่อปิดไปแล้ว
แต่ยังมีอีก 1 บ่อ ต้องมีการตรวจสอบว่าจะมีปริมาณน้าหรือไม่ หากมีปริมาณ
น้าขึ้นมาใช้ได้ ก็จะสามารถปรับปรุงหอสูงที่ชารุดปัจจุบันที่ให้สามารถใช้น้า
ดังกล่าวได้ หรืออาจจะมีการปรับปรุงระบบประหาหอสูงดังกล่าว เพื่อขยาย
ไปยังครัวเรือนโซนหนองบัว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในจากพื้นที่โซนดังกล่าว
เป็นพื้นที่ภูเขา ปัญหาที่เกิดพบโดยมาก คือ ปริมาณน้ามีน้อย
-หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง (ซอยสันติภาพ ซอยสันสุภา) เป็นพื้นที่ของภูเขา
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องปริมาณน้าอยู่แล้ว
-ในการบริการส่งน้าของเทศบาลฯ ทุก ๆ วันนี้เป็นการบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร ซึ่งทางราษฎรก็ต้องมีการช่วยเหลือตัวเองด้วย หาก
ต้องการก็ต้องมีการทาเรื่องร้องขอมา ไม่ใช่ขอมาเพียง 1 หลัง หาก 1 หลัง
เดือดร้อนจริง ๆ ก็ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ต่อไป ผมยกตัวอย่างบางหมู่บ้าน มีระบบประปามากกว่า
3 ระบบ ทั้งภายในหมู่บ้าน ระบบประปาภูมิภาค ระบบประปากรมส่งเสริมฯ
แต่ก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือบางครัวเรือนไม่เอาระบบประปาภูมิภาค
อ้างว่าแพง หรือหากเกิดภัยแล้งมาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เดือดร้อน
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นายธเนศธรรรม ไคร้ศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

มีราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว ได้ติดต่อขอน้าจากเทศบาลฯ
ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับปากว่าจะนาน้าไปส่งให้ แต่ไม่นาน้าไปส่ง หากไม่สามารถ
กระทาได้ ให้ปฏิเสธราษฎรไปเลย ว่าจะต้องมีการยืนคาร้องขอต่าง ๆ
ตามระเบียบ หรือมีการขอเข้าไปตรวจสอบก่อนว่ามีการครัวเรือน
หรือมีขั้นตอนอย่างไรก็ได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วย ไม่ใช่รับปากแล้ว
ไม่ทาตามที่ได้รับปากไว้

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .............

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาในหัวข้อ 4.1 ขอให้ทางปลัดเทศบาลตาบลท่าสายชี้แจง
แนวทาง รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาของร่างเทศบัญญัติฯ เพื่อพิจารณา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ต่อที่ประชุม

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45
ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
จานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจานวนผูที่อยูในที่ประชุม
จะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได
และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหง
รางขอบัญญัติงบประมาณนั้น

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

- 10 นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เชิญท่านนายก ทต.ท่าสาย ในฐานะผู้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .............

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45
ขอเสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .............
สามวาระรวดเดียว

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขอมติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณาสามวาระรวดเดียวใน
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .............
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ลา
งดออกเสียง

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

10
1

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ตามทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย ได้ยื่นญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .............
เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลท่าสายได้พิจารณา ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตาบลท่าสาย ได้ชี้แจงร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
รับทราบและขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติ
ขอเสนอรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .............
หลักการ
ให้มีการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
เหตุผล

- 11 โดยเห็นเป็นการสมควรยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพขึ้นมาใหม่ นั้นก็เพื่อสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฎิบัติ และประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ซึ่งได้กาหนดประเภทกิจการที่สมควรให้มีการควบคุม ตลอดจน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต และการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการ
อนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 58 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ประกอบ
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...........
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา
มาตรา 32 มาตร 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตร 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล
ตาบลท่าสาย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลท่าสายและผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ...................
ข้อ 2 เทศบั ญ ญั ตินี้ ให้ใช้บัง คับ ในเขตเทศบาลตาบลท่าสาย ตั้ง แต่วัน ที่ไ ด้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลท่าสายแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง การควบคุมกิจการ

- 12 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด
ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญ ญั ตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ งกับเทศบัญ ญั ตินี้
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้
“ผู้ดาเนินกิจการ”หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งรับผิดชอบดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“การค้า”หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
การเกษตรการผลิตหรือให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
“กิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิต
หรือกรรมวิธีการผลิต กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หรือกิจการเกี่ยวกับการ
บริการที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษ
ทางอากาศ ทางน้า ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี
ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ”หมายความว่าการประกอบกิจการ
ที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย การนวด
เพื่อสุขภาพ การใช้น้าเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น
การอบเพื่อสุขภาพ การออกกาลังการเพื่อสุขภาพโภชนะบาบัดและการควบคุม
อาหาร โยคะและการทาสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆหรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้บริการที่จัดไว้
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทางการแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศกาหนด
“สถานประกอบกิจการ”หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ

- 13 “มลพิษทางเสียง”หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจาก การประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน”หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอัน
เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ”หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า”หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร”หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอย
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศมนตรีตาบลท่าสาย
และผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากนายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า ข้าราชการ
หรือพนักงานท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติการตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ทั้งนี้ บทนิยาม ขอบเขต และความหมายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ได้อธิบายตามบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัตินี้

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

หมวด 2 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และต้องมีการควบคุมภายในเทศบาลตาบลท่าสาย
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

- 14 ทานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนัน้
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้น ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
เร่ขาย ขายในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือ ไขสัตว์
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก
เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทาอื่นใดต่อ
สัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหาร
สัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(7) การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ
เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดองจากสัตว์ ได้แก่
ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้มปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ
น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่
คล้ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมักดอง แช่อิ่ม
จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการ
ตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา
หรือวิธีอื่นใด
(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว
เต้าฮวย เต้าฮู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่
คล้ายคลึง

- 15 นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(8) การผลิตขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์
จากน้านมสัตว์
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(11) การผลิตไอศกรีม
(12) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือ
เครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา
เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(15) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา
น้าจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24) การเก็บ การถนองอาหารด้วยเครื่องจักร
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาดต่าง ๆ
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(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
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(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู
แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ
ก็ตาม
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก
อ้อย ข้าวโพด
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือ
เครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 6(1)
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้น กิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน6 (1)
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน6 (1)
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(1)
(6) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

- 17 (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ซึ่งมีไว้บริการหรือจาหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(6) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(7) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
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8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้
หรือผลติภัณฑ์จากไม้หวาย ชานอ้อย
(4) การอบไม้
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วย
กระดาษ
(7) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(8) การเผาถ่าน สะสมถ่าน
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการ สปา เพื่อสุขภาพ เว้นแต่การให้บริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) การประกอบกิจการอาบ อบนวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9(1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรม ที่จัดไว้
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โดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือ
ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใดทานองเดียวกัน
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง
ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 9(1)
(10) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบรค หรือ
การเล่นอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการ
ที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(12) การประกอบกิจการสถานออกกาลังกาย
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(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบลิ่ง ตู้เกม
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(19) การประกอบกิจการให้มีการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการ
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด้าย กรอด้าน ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร

- 19 (5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นด้วยเครื่องจักร
(6) การพิมพ์ผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ
(7) การซักอบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิตเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นด้วยซีเมนต์ หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง
การขุดตัก ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 11(2)
(5) การเจียรไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง เครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(7) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(8) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(9) การผลิต ตัด บด กระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(10) การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย
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(11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(12) การล้าง การขัด การพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว
หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11(5)
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหินถ่านโค้กและ สารเคมีต่าง ๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์
หรือสารตัวทาละลาย
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งน้ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ ๗(๑)

- 20 (6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(8) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนต์
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(13) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(15) การผลิตแชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
13. กิจการอื่น ๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(7) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่
หรือแประสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
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(9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลงหรือสัตว์พาหะนาโรค
(12) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

- 21 ข้อ 7 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ใน
เขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
มีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือ
มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี
หมวด 3 สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจาก ศาสนสถาน โรงพยาบาล
สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักพื้นหรือผู้พิการ
หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่ง
จะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือต้อง
จัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม ที่จะประกอบ
กิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ต้องไม่มี
สิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(3) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ต้องมีห้องน้าและห้องส้วมตามแบบและจานวนที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
มีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจาทุกวัน
ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีคนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี
วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่
อาบน้าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
ปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมทั้ง มีการทาความสะอาดภาชนะ
หรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเ่ สมอ
(2) ในกรณีที่มีการกาจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย
(3) ในกรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ 13 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับ
ประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหาร สาหรับคนงาน หรือ
ผู้มาใช้บริการต้องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร หรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
กรมอนามัย
ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด 4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการป้องกันเหตุราคาญ
ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางาน
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 16 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 หรือกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีการบันทึกการบารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่าง
น้อยหกเดือนต่อครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจาก
หน่วยงานที่ทางราชการกาหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(2) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษา
วัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่าย

- 23 ไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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หมวด 5 การควบคุมของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ 17 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ทางเสียง หรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า ของเสีย
อันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดาเนินการควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
หมวด 6 การขออนุญาตและใบอนุญาต
ข้อ 18 เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการตามประเภทที่กาหนดไว้ใน ข้อ 6 ในลักษณะ
เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจาก
ที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกาหนด
ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้อง
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ในท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
(5) หนังสือมอบอานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับ
ใบอนุญาตด้วยตนเอง
(6) อื่นๆ ตามที่กาหนด

- 24 ข้อ 20 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 21 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ
ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอ
แก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง
คาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายระยะเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน
สิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 22 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียง
ในเขตเทศบาลตาบลท่าสาย
การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุภายใน
กาหนดสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 19
ข้อ 23 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา
ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับเป็นกรณีที่เป็น
การขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับ กรณีที่เป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ

- 25 จานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ที่ผู้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้
ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้อ 24 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของ
เทศบาลตาบลท่าสาย
ข้อ 25 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 26 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับ ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(1) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่
ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 27 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตสาหรับกิจการใดตามเทศบัญญัตินี้
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต ในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 28 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้ขอรับใบอนุญาต

- 26 (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ดารงชีพของประชาชน
ข้อ 29 คาสั่งพักการใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต
ไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ใน
ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนา หรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และ
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคาสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 30 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต
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หมวด 7 บทกาหนดโทษ
ข้อ 31 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
ตามบทกาหนดโทษ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 32 การเปรียบเทียบคดีให้เป็นไปตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
บทเฉพาะกาล
ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามเทศบัญญัติเทศบาล

- 27 ตาบลท่าสาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556
อยู่ก่อนเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ประกอบกิจการนั้นต่อไป จนกว่า
ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และให้มาดาเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ
ข้อ 34 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
เทศบาลตาบลท่าสาย
ข้อ 35 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้สาหรับการค้าประเภทเดียวและสาหรับ
สถานที่เดียว ถ้าประกอบการค้า ซึ่งให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและ
สถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในประเภทที่มีอัตราค่าธรรมเนียม
สูงสุดเต็มอัตราประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้อ 36 ให้นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย หรือผู้ได้รับมอบอานาจจากนายก
เทศมนตีตาบลท่าสายรักษาการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออก ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่…………… เดือน..................... พ.ศ. .........................
(ลงชื่อ) (นายชัยยศ หม่อมพกุล)
นายกเทศมนตีตาบลท่าสาย
(ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม)
บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...................
(ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ตั้งแต่หน้าที่ 14-42)
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ………………
(ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ตั้งแต่หน้าที่ 43-54)

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสายท่านใดประสงค์จะอภิปราย/ซักถาม/
เสนอความเห็นขอให้ยกมือ เพื่อนาเสนอต่อไป

- 28 ที่ประชุม ฯ

ไม่มี

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย หรือไม่มีข้อซักถาม
ก็ขอมติต่อที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ………………
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือครับ

มติที่ประชุม ฯ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ลา
งดออกเสียง

10
1

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรค 2 ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ที่ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ โดยขอกาหนดเวลาในการรับคาแปรญัตติ
15 นาที ตั้งแต่เวลา 11.30 – 11.45 น. (เริ่มนับเวลา) เชิญที่ประชุมเสนอได้

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขณะนี้เวลา 11.50 น. ครบระยะเวลารับคาแปรญัตติแล้ว ซึ่งปรากฏว่า
ในที่ประชุมมิได้มีท่านใดประสงค์จะแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติฯ แต่อย่างใด

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

มติที่ประชุม ฯ

วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
เมื่อไม่มีที่ประชุมท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ ก็ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติ
ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ………………
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และ
เพื่อประกาศใช้ตามระเบียบต่อไป ถ้าเห็นชอบขอมติด้วยการยกมือ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ลา

10
-

เสียง
เสียง
เสียง

- 29 งดออกเสียง

1

เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

ประธานสภา ทต.

สั่งพักการประชุมเวลา 12.20 น. ( พักรับประทานอาหารกลางวัน)

เริ่มประชุมใหม่

เวลา 13.20 น.

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

4.2 การขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามทีเ่ ทศบาลฯ เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพราะมีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงต้องขออนุมัติ
ใช้จ่ายจากเงินสะสม จานวน 3 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฯ ดังต่อไปนี้
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 3 รายการ งบประมาณ 464,300 บาท
4.2.1 โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิม ด้วยการเสริมปรับระดับผิว
คอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ งบประมาณ
330,800 บาท
4.2.2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม งบประมาณ
46,700 บาท
4.2.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
งบประมาณ 86,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 464,300 บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562)
ตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลตาบลท่าสาย รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 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

- 30 ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ เป็นเงิน 38,284,209.20 บาท
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
เป็นเงิน 63,987,907.61 บาท
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย จานวน 6,086,293.02 บาท
-บัญชีเงินรับฝาก จานวน 427,397.01 บาท
-บัญชีทุนสารองเงินสะสม เป็นเงิน 19,190,008.38 บาท
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ เป็นเงิน 38,284,209.20 บาท

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

เทศบาลตาบลท่าสาย จะมียอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
เป็นเงิน 38,284,209.20 บาท
ยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
จานวน 38,284,209.20 บาท
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
จานวน 1,469,200.00 บาท
โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
เป็นเงิน 650,000.00 บาท
สารองงบบุคลากรและงบฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย จานวน 11,150,000.00 บาท
บวก คืนเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
4,800.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหาร ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
เป็นเงิน 25,019,809.20 บาท ทุนสารองเงินสะสม ณ
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จานวน 19,190,008.38 บาท
(ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

4.2.1 โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิม ด้วยการเสริมปรับระดับผิว
คอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ
งบประมาณ 330,800 บาท
ปริมาณงาน : ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.
ตามแบบ ทต.ท่าสาย
สถานที่ดาเนินการ : ถนนสายหลัก
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลาดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/3 และแก้ไขข้อความ

- 31 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
4.2.2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
งบประมาณ 46,700 บาท
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 54.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม.
ตามแบบ ทต.ท่าสาย
สถานที่ดาเนินการ : ซอย 4
จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด 47Q591498 ตะวันออก 2194064
จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด 47Q591466 ตะวันออก 2194021
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลาดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/3

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

4.2.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า หมู่ที่ 12
บ้านหัวดอยสันติ งบประมาณ 86,800 บาท
ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม.
ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 17.00 เมตร
ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ทต.ท่าสาย
สถานที่ดาเนินการ : ซอย 6
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลาดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/3 และแก้ไขข้อความ
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 464,300 บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562)

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- 32 (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ
ที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กาหนด
นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ
การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

ขอสอบถามโครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 4 หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
จะมีปัญหาการไหลของน้าที่จะเข้าท่วมบ้านราษฎรหรือไม่
หรือว่าทางกองช่างได้มีการสารวจลาเหมืองที่จะสามารถให้น้าไหลลงแหล่งน้า
ธรรมชาติ ไม่ไหลเข้าสู่ครัวเรือนราษฎร

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

ได้มีการสารวจทิศทางการไหลของน้า ไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน
ราษฎรแต่อย่างใดครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ
การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 3 รายการ
4.2.1 โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิม ด้วยการเสริมปรับระดับผิว
คอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ
งบประมาณ 330,800 บาท
4.2.2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
งบประมาณ 46,700 บาท

- 33 4.2.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
งบประมาณ 86,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 464,300 บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามรายการที่ 4.2.1 - 4.2.3
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
ลา
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)
4.3 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 4 รายการ

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ด้วยกองช่าง และสานักปลัด เสนอญัตติขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรณีที่งบประมาณรายจายประกาศใชบังคับแลว หรือไมไดตั้งงบประมาณ
รายจายเพื่อการลงทุนของปนั้น เพื่อดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ต่อเทศบาลฯและประชาชนในพื้นที่ตาบลท่าสาย
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

4.3.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร จานวนเงิน 256,800 บาท
(งานไฟฟ้าถนน)
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.จานวน 1 จุด ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 479.50 ตร.ม.
สถานที่ดาเนินการ : ซอยเนรมิตร

- 34 สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ลาดับที่ 2 หน้าที่ แบบ ผ.02/3
ขอโอนครั้งนี้ 256,800 บาท
โอนลด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร
(งานไฟฟ้าถนน)
ขอโอนลดครั้งนี้ 256,800 บาท
นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

4.3.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 10,000 บาท
(งานบริหารทั่วไป)
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. แบบมีพนักพิง
2. มีที่ท้าวแขน
3. มีล้อห้าแฉก
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ลาดับที่ 3 หน้าที่ แบบ ผ.03/1
ขอโอนครั้งนี้ 10,000 บาท
4.3.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ จานวน 1 ตัว จานวนเงิน 5,000 บาท (งานบริหารงานคลัง)
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. แบบมีพนักพิง
2. มีที่ท้าวแขน
3. มีล้อห้าแฉก
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ลาดับที่ 8 หน้าที่ แบบ ผ.03/2
ขอโอนครั้งนี้ 5,000 บาท

นายสิงขร แสงจันทร์

4.3.4 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

- 35 หัวหน้าสานักปลัด

เครื่องปั๊มน้า ชนิดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 7,500 บาท (งานบริหารทั่วไป)
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ชนิดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์
2. เป็นเครื่องปัม๊ น้าอัตโนมัติ
3. ท่อน้าเข้า/ออก 1"
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ลาดับที่ 1 หน้าที่ แบบ ผ.03/1
ขอโอนครั้งนี้ 7,500 บาท
โอนลด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3. เงินสมาชิกสภา ทต.ท่าสายฯ) (งานบริหารทั่วไป)
ขอโอนลดครั้งนี้ 22,500 บาท (โอนลดไปยังรายการที่ 4.3.2-4.3.4)

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 33 ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบ
ร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน
คลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) ควบคุมการรับ การเบิกจ่ายเงิน
(2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ
การโอนงบประมาณ มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น

- 36 ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ขอ 27
นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 4 รายการ
4.3.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร จานวนเงิน 256,800 บาท
4.3.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 10,000 บาท
4.3.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ จานวน 1 ตัว จานวนเงิน 5,000 บาท
4.3.4 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องปั๊มน้า ชนิดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 7,500 บาท

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรายการที่ 4.3.1-4.3.4
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
ลา
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)
4.4 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน
(เพิ่มเติม) มาตรา 67 ทวิ

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496
ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล
มาตรา 6798 เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(1) เงินเดือน
(5) ค่าวัสดุ
(2) ค่าจ้าง
(6) ค่าครุภัณฑ์
(3) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(4) ค่าใช้สอย
(8) เงินอุดหนุน
(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

- 37 กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
มาตรา 67 ทวิ99 การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

4.4.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และพืชปลอดภัย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
จานวน 15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็นสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ลาดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/2
ขอโอนครั้งนี้ 15,000 บาท
โอนลด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3. เงินสมาชิกสภา ทต.ท่าสายฯ) (งานบริหารทั่วไป)
ขอโอนลดครั้งนี้ 15,000 บาท (โอนลดไปยังรายการที่ 4.4.1)

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ
การโอนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน มีท่านใดจะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น
ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม)

นายมงคล บุญรักษา

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- 38 ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล
มาตรา 6798 เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(8) เงินอุดหนุน
4.4 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน
4.4.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และพืชปลอดภัย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
จานวน 15,000 บาท

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ลา
งดออกเสียง

10
1

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

4.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น
นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทาประติมากรรมร่วมสมัย
โดยบูรณาการร่วมระหว่างศิลปะจัดวาง ดิจิทัลอาร์ตและ
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ภูมิทัศน์ของชุมชน
ในพื้นที่หนองน้าสาธารณะหนองบัว หมู่ที่ 7 ตาบลท่าสาย เพื่อเป็นการ
กระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตาบลท่าสาย
ตามหนังสือที่ อว 0611.04/8760 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเรียน
เชิญท่านร่วมพิธีเปิดการแสดงประติมากรรม “วัฒนธรรมแห่งสายน้า”
พร้อมรับมอบเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการประติมากรรม
ซึ่งได้ดาเนินการก่อสร้างและติดตั้งประติมากรรม “วัฒนธรรมแห่งสายน้า”
ประติมากรรมร่วมสมัย ศิลปะจัดวางดิจิทัลอาร์ตเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
อัตลักษณ์ ภูมิทัศน์ของชุมชน ขนาดพื้นที่กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร
รวมใช้พื้นที่ 45 ตารางเมตร ณ ในพื้นที่หนองน้าสาธารณะหนองบัว
หมู่ที่ 7 ตาบลท่าสาย เพื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบลท่าสาย

- 39 ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ข้อที่ 1 ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติน”ี้
นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ
สาหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดาเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีทมี่ ีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ไ ด้
รับพัสดุมาแล้วจะต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ”
ต่อไป

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ
การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น
4.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น รวมทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้
4.5.1 ประติมากรรมร่วมสมัยโดยบูรณาการร่วมระหว่างศิลปะจัดวาง ดิจิทัลอาร์ต
และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ภูมิทัศน์ของชุมชน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- 40 เพื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบลท่าสาย
มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.
หรือให้สิทธิอนั เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดแู ลพัสดุนั้น
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
ลา
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)
4.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ตามหนังสือ ที่ ชร 0032.1/27664 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอแจ้ง
การรับโอนครุภัณฑ์ ตามที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับการอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการให้ดาเนินการจาหน่ายครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง
โดยการโอน คือ รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน นข 6247 เชียงราย
จานวน 1 คัน ให้แก่เทศบาลตาบลท่าสาย อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ตามบันทึกข้อความของสานักปลัด ที่ ชร 57601/1201 ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ของครุภัณฑ์ ตามคาสั่งเทศบาลตาบลท่าสาย ที่ 985/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ที่รับมอบ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ
หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดาเนินการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์
รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน นข 6247 เชียงราย

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ที่รับมอบจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พบว่า ระบบไฟฟ้า
มีความสมบูรณ์ ระบบตัวรถก็มีความสมบูรณ์ ระบบไฟฟ้าภายในมีความสมบูรณ์
ระบบช่วงล่างมีความสมบูรณ์ แต่ปัญหา คือ สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้
จึงเสนอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตาบลท่าสาย เพื่อพิจารณารับมอบครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ข้อที่ 1 ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศ

- 41 ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติน”ี้
นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ
สาหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดาเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ไ ด้
รับพัสดุมาแล้วจะต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ”
ต่อไป

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ
การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น
4.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น รวมทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้
รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน
นข 6247 เชียงราย จานวน 1 คัน ให้แก่เทศบาลตาบลท่าสาย
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.

- 42 หรือให้สิทธิอนั เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดแู ลพัสดุนั้น
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
ลา
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ขอสอบถามครับ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตาบลท่าสาย
จะดาเนินการหรือไม่อย่างไร

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ในการประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน ประจาเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
ได้มีการปรึกษาหารือถึงแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตาบลท่าสาย
โดยยังหาข้อสรุปหรือแนวทางในการจัดการแข่งขันได้ เพราะยังไม่สามารถ
ตกลงถึงแนวทางการจัดการแข่งขันที่ชัดเจน ว่าจะดาเนินการจัดการแข่งขันที่
เทศบาลตาบลท่าสาย หรือจัดที่โรงเรียนบ้านหัวดอย/โรงเรียนบ้านท่าสาย
และในการประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน ประจาเดือน มกราคม 2563 ก็จะมีการ
ปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งอาจจะได้ข้อสรุปใน
เดือนมกราคมนี้

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ตามที่เทศบาลตาบลท่าสาย มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์/กีฬาประชาชน
มาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา มีการจัดปีละ 2 ครั้ง จัดที่โรงเรียน
บ้านท่าสาย และจัดที่โรงเรียนบ้านหัวดอย โดยมีการแข่งขันนักกีฬาแต่ละโซนกัน
แต่หลังจากปี พ.ศ.2560-2562 ที่ผ่านมีการจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาชั่วคราว
เทศบาลตาบลท่าสาย และในการประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านเดือนธันวาคม 2562
ที่ผ่านมาได้มีการหารือถึงแนวทางในการจัดการแข่งขัน ซึ่งผลจากการประชุมยัง
ไม่ได้ข้อสรุปว่าจะดาเนินการอย่างไรในปี พ.ศ.2563 นี้ คือ ต้องนาเรื่องดังกล่าว
เข้าหารือถึงแนวทางในการจัดการแข่งขันใหม่ ในการประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน
ประจาเดือน มกราคม 2563 ต่อไป โดยการจัดการแข่งขันต่าง ๆ ก็เพื่อเป็นการ
สร้างความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการออกกาลังกาย และการพัฒนา
ทักษาทางด้านกีฬาและต้านภัยยาเสพติด

นางณัฐรดา บุตรดี
ผู้อานวยการกองการศึกษา

จากการประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน ประจาเดือน ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
ผู้นาทุกหมู่บ้านได้แจ้งในที่ประชุมว่าหากมีการจัดการแข่งขัน การนา
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก หากเทศบาลฯ

- 43 ไม่สนับสนุนงบประมาณฯ หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอก็อาจจะไม่เข้าร่วมฯ
แต่แนวทางการหารือก็ต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งในเดือน มกราคม 2563

นายธเนศธรรรม ไคร้ศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ในเรื่องของค่าอาหารต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน เราก็สามารถขอรับการสนับสนุน
จากห้างร้านต่าง ๆ ในพื้นที่ของเราได้ เช่น พื้นที่บ้านร่องธาร หมู่ที่ 2 มี
ผู้ประกอบการ ห้างร้านต่าง ๆ สามารถไปขอรับการสนับสนุนเพื่อนามาเป็น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันได้

นายนา สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ในเรื่องการแข่งขันกีฬา ให้ทางฝ่ายปกครองได้มีการหารือกันดีกว่า
เพราะว่าทางฝ่ายปกครอง เป็นฝ่ายที่จะนามวลชนเข้าร่วมการแข่งขันอยู่แล้ว

นายถวิล ทิศเชย
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ในการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา ได้แบ่งการแข่งขันปีละ 2 ครั้ง คือ โซนหัวดอย
และโซนท่าสาย ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมมีจานวนมาก แต่ถ้าหากดาเนินการที่
ส่วนกลาง (ทต.ท่าสาย) ประชาชนไม่ค่อยจะมา (มีจานวนน้อย) เพราะ
ส่วนมากที่มามีส่วนร่วม คือ ผู้นา และเยาวชน

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

-สนับสนุนท่านถวิล ทิศเชยคะ ตามที่เทศบาลฯ จัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตาม
ประเพณี ซึ่งปัญหาคือชาวบ้านไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม มีจานวนคนน้อย
หากดาเนินการจัดที่เทศบาลฯ มีปัญหาด้านความปลอดภัย (อุบัติเหตุ)
ถ้าดาเนินการจัดแยกโซนเหมือนปีก่อน ๆ นั้น คนเยอะ ชาวบ้านอยากเข้ามา
มีส่วนร่วมหากดาเนินการจัด 2 โซน ด้านฝ่ายปกครองก็ไม่เหมือนแต่ก่อน
คิดเฉพาะเรื่องของงบประมาณที่จะได้รับจากเทศบาลฯ ว่าแต่ละปีจะได้
เท่าไหร่ เพียงพอหรือไม่
-อีกประเด็นหนึ่ง หากทางฝ่ายปกครองไม่จัดการแข่งขัน เราก็จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลคัพของเยาวชน เอาอายุ 30 ขึ้นไป รับสมัครแต่ละทีมไปเลย
ไม่มีการบังคับ อาจจะไม่มีทั้ง 13 หมู่บ้าน

นายนา สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

สนับสนุนท่านถวิล ทิศเชย สท.เขต 1 และท่านสมฤดี แสงศรีจันทร์ สท.เขต 2
เราสามารถดาเนินการจัดการแข่งขันได้ อาจจะมีการเพิ่มกีฬาพื้นบ้าน เพื่อ
กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อาจจะแบ่งเขตกันจัด ๆ เขตละ 1 วัน
ก็ได้

นายนา สมบัติ

ปีนี้ เราตั้งงบประมาณในการแข่งขันกีฬาตาบลท่าสาย ไว้เท่าไหร่ครับ

- 44 สมาชิกสภา ทต. เขต 1
นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ปีพ.ศ.2563 เราตั้งงบประมาณในการจัด
การแข่งขันกีฬาฯ จานวน 170,000 บาท หากในกรณี ที่จะมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาฯ ออกเป็น 2 โซน ค่าใช้จ่ายด้านเงินรางวัลและของรางวัลสาหรับ
นักกีฬา ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินตามโครงการ หากมีการจัด 2 โซน เงินรางวัล
ก็ต้องจัดสรรออกเป็นคนละครึ่ง (โซนละ 15%) ขอให้ทางท่านผู้อานวยการ
กองคลัง ได้แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมฯ ด้วยครับ

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

ในปีที่ผ่านมาในการจัดการแข่งขันกีฬาตาบลท่าสาย ใช้งบประมาณไปทั้งหมด
101,220 บาท ซึ่งแยกเป็น
-ถ้วยรางวัล จานวน 10,190 บาท
-ค่าอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ จาวน 1,940 บาท
-ค่าป้าย จานวน 720 บาท
-ค่าชุดนักกีฬา จานวน 23,870 บาท
-ค่าจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน จานวน 2,000 บาท
-เงินยืม 62,500 บาท
โดยที่ผ่านมาประเภทกีฬาอาจจะมีมวลชนเข้าร่วมการแข่งขันน้อย ซึ่งปีที่ผ่าน
มาคนมาน้อย เพราะกีฬาส่วนมากเป็นของเยาวชน จึงทาให้งบประมาณที่
ได้รับแต่ละหมู่บ้านได้น้อย หากปีนี้ ปี พ.ศ.2563 หากเรานามวลชนทุกคน
เป็นนักกีฬาทั้งหมด ก็จะมีงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละหมู่บ้าน
ได้เพื่อจัดนาไปเป็นค่าอาหารและค่าอื่น ๆ เช่น กีฬาซักกะเย่อ หรือแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน

นายเจริญชัย เครือคา
รองนายก ทต.ท่าสาย

ในการจัดการแข่งขันกีฬาตาบลท่าสายที่ผ่านมา ในกรณีของหมู่ที่ 13
ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากเทศบาลตาบลท่าสายก็ยังไม่เพียงพอ
จึงได้มีการขอรับการสนับสนุนจากห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับงบประมาณ
มาเพิ่มอีกมาก ซึ่งทางผู้นาก็ต้องมีการประสานงานกับองค์กร ห้างร้านต่าง ๆ
เช่น เป็นค่าเสื้อนักกีฬา หรือค่าอาหารต่าง ๆ

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

อาจจะเป็นแนวทาง คือ ปี พ.ศ.2563 อาจจะดาเนินการจัดการแข่งขันที่
โซนท่าสาย และในปี พ.ศ.2564 จัดที่โซนหัวดอย อาจจะใช้วิธีการจับสลาก
ขอเสนอความคิดเห็นครับ

- 45 นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ก็จะทราบว่าจะมีการจัดการแข่งขัน หรือมีทิศทาง
ไปในแนวทางใด

นายนา สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ตามที่ได้นาแบบคาร้องในการซ่อมแซมถนน โซนสันหนองบัว หมู่ที่ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดาเนินการไปถึงขั้นตอนใดครับ

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

ทางกองช่างได้ทาแบบแปลนให้ทางกองคลังไปแล้ว ซึ่งทางกองคลัง
อาจจะอยู่ระหว่างการดาเนินการหาผู้รับจ้าง ซึ่งทางกองช่างจะประสานให้ครับ

นายนา สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน ทางสานักงานปลัด
ตอนนี้ได้มีการดาเนินการไปถึงขัน้ ตอนใดแล้ว และจะไปทัศนศึกษาดูงาน
ในช่วงวันที่เท่าไหร่

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสานักปลัด

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2563 สถานที่เป็นจังหวัดระยอง
และจันทบรี เรื่องที่จะไปศึกษาดูงานก็จะมีเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เรื่องวิสาหกิจชุมชนฯ เรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพฯ และเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และสาหรับห้องพักอาจจะ
มีการนอนจานวนหลายคนต่อห้องพัก 1 ห้อง

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

สาหรับห้องพัก เอาเป็นห้องปรับอากาศ นอนได้ 8 คน ต่อห้องก็ได้
จะได้ประหยัดงบประมาณ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ห้องพักที่มีจานวนคนพักในห้องหลายคน เกรงจะมีของมีค่าต่าง ๆ หายได้

นายสงัด อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

เรื่องของห้องพักเอาที่เหมาะสม ในเรื่องของทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ก็ต้องดูแล
ตัวเอง ต้องระมัดระวังซึง่ กันและกัน

นายสมชาย สุขแก้ว

ในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เรื่องของห้องพักนอนห้องละ 4 คน

- 46 ผู้อานวยการกองคลัง

ก็มีความเหมาะสมแล้ว อีกเรื่องหนึ่งคือ การคานวณระยะเวลาการเดินทาง
เพราะปัจจุบันการเดินทางต้องจากัดความเร็วตามระเบียบกรมการขนส่ง

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

-มีการทิ้งขยะบริเวณข้างรีสอร์ทรักกันนะ ซอย 5 หมู่ที่ 6 ขอทางสานักปลัด
เข้าไปดาเนินการตรวจสอบด้วย
-การไปศึกษาดูงาน กระผมไม่สามารถเข้าร่วมได้ครับ

นายนา สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ควาย ที่ได้รับการบริจาคมาเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ นั้น
ปัจจุบันนี้มีใครที่นาไปเลี้ยงและมีจานวนกี่ตัวแล้วครับ

นางสาวนาพา ขัติกันทา
รองนายก ทต.ท่าสาย

เรื่องของควายที่ทางท่านนา สมบัติ ได้สอบถาม ปัจจุบันโรงเรียนชาวนา
ตาบลท่าสาย ได้นาไปเลี้ยง ปัจจุบันมีสิบกว่าตัวแล้ว ทุกวันนี้ต้องให้วัคซีน
เกลือแร่และหญ้าให้กับควายที่เลี้ยง ซึ่งควายดังกล่าวเป็นควายที่ได้รับการไถ่
ชีวิตมา ซึ่งการเลี้ยงควายจะต้องมีสถานที่ที่เป็นสระน้าสาหรับให้ควายนอน
แช่น้า หากมีผู้ใดที่มีความประสงค์จะเลี้ยงก็ให้ทาเรื่องเข้ามายังเทศบาลฯ

นางสาลี เทศสิงห์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยฯ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ปัจจุบันมีการ
ดาเนินการจัดทาปุ๋ยชีวภาพ และการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งมีสถานที่
ดาเนินการติดกับอ่างเก็บน้าห้วยผึ้ง ซึ่งเป็นโครงการที่ทาต่อเนื่องจาก
โครงการ 9101 ของเกษตรตาบลท่าสายที่ได้รับงบประมาณที่ผ่านมา
-ตามหนังสือแบบคาร้องที่ได้ร้องขอให้งานไฟฟ้าได้เข้าไปตัดกิ่งไม้บริเวณหน้า
บ้านของข้าพเจ้า ขอสอบถามทางกองช่างว่าได้ดาเนินการไปถึงขั้นตอนใด
แล้วคะ

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง

ทางงานไฟฟ้าได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นแนวเขตของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งทางงานไฟฟ้าจะประสานทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไปแล้วครับ

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง

ในวันพรุง่ นี้ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เชิญทางท่าน
คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสายทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดเก็บภาษี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีตัวใหม่
ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว

ในวันพรุง่ นี้ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นวันเริ่มโครงการ
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จัดตั้งศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน บริเวณด้านหน้าที่ทาการเทศบาล
ตาบลท่าสาย ขอเชิญทุกท่านสามารถมาแวะให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ในช่วง
หยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

กล่าวปิดประชุม ส่วนการประชุมฯ ครั้งต่อไป
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ/ครั้งต่อไป ประจาปี 2563
ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง
ขอปิดประชุม ฯ

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

เวลา 14.55 น.

(ลงชื่อ)............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสงัด อายุยืน)
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

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

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

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

(ลงชื่อ)....................................................
(นายถวิล ทิศเชย)
สมาชิกสภา ทต.เขต 1
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ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าสาย ได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 รับรองแล้ว
ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

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

