
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยวิสามัญ สมยัที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมดอยปุย  เทศบาลต าบลท่าสาย 

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

เร่ิมประชุมเวลา      เวลา    09.00  น. 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม               จ านวน    12  คน  
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลทาาสา    
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมั วิสามัญ สมั ท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
 ประกาศเทศบาลต าบลทาาสา  เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลต าบลทาาสา  
 สมั วิสามัญ สมั ท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562    

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลทาาสา  ได้ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ทาาสา  สมั วิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 โด ก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลทาาสา  สมั วิสามัญ สมั ท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   
ต้ังแตาวันท่ี 17 เมษา น 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไมาเกิน 15 วัน นั้น 

    ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบี บกฎหมา  ก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลทาาสา  สมั วิสามัญ สมั ท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
ในวันจันทร์ท่ี 29 เมษา น 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอ ปุ  
เทศบาลต าบลทาาสา  ประกาศ ณ วันท่ี 24 เดือน เมษา น พุทธศักราช 2562 
ลงช่ือนา มงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลต าบลทาาสา  

 

      แนะน าพนักงานเทศบาล (ใหม่) ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
นายมงคล บุญรักษา  เนื่องด้ว เมื่อวันท่ี 17 เมษา น 2562 ท่ีผาานมา มีหัวหน้าส านักปลัด  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ทาานใหมา  ้า มาด ารงต าแหนาง หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลทาาสา  

    ขอให้ทางหัวหน้าส านักปลัด (ใหมา) ทาานสิงขร  แสงจันทร์ ได้มีการแนะน าตัว 

ตาอท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลทาาสา  

  
นายสิงขร  แสงจันทร์  เรี นทาานประธานสภา ทต.ทาาสา  ทาานคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ทต.ทาาสา   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ตลอดจนหัวหน้าสาวนราชการทุกสาวนงาน ผม นา สิงขร แสงจันทร์ หัวหน้า 
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ส านักปลัด  ้า มาจาก อบต.ป่าสัก อ.เชี งแสน จ.เชี งรา  ซึ่ง ินดีและ 

เป็นเกี รติอ าาง ิ่งท่ีได้มาด ารงต าแหนางหัวหน้าส านักปลัด ของเทศบาลต าบล 

เป็นครั้งแรกในชีวิต ก็จะปฏิบัติหน้าท่ีการงานในหน้าท่ีเพื่อเทศบาลต าบลทาาสา 
และประชาชนในพื้นท่ีต าบลทาาสา อ าางเต็มความสามารถ 

 

 
 
ระเบียบวาระที่  1      1.1 เร่ืองที่ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
    1.1.1 การประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานของ 

สมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2562 คร้ังที่ 1/2562 
นายมงคล บุญรักษา  เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 เมษา น 2562 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ห้องประชุมเชี งรุ้ง 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  โรงแรมเวี งอินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชี งรา  โด มีผู้เข้าราวมประชุม  

จ านวน 3 ทาาน ประกอบด้ว  นา กเทศมนตรี, ประธานสภาเทศบาลและ 
ปลัดเทศบาล โด ในการประชุมดังกลาาว ได้รับเกี รติจากทาานประจญ ปรัชญ์สกุล 
ผู้วาาราชการจังหวัดเชี งรา  ได้ขอความราวมมือองค์ปกครองสาวนท้องถิ่นทุกแหาง  
ในระหวาางวนัท่ี 4-6 พฤษภาคม 2562 จะมีพิธีบรมราชาภิเษก โด ท่ีสมเด็จ
พระเจ้าอ ูาหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ วรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัล ราช
สมบัติเป็นพระมหากษัตริ ์แหางประเทศไท  โด ขอให้ท่ัวทั้งหมูาบ้าน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด ได้มีการราวมช่ืนชม ินดีในพิธีบรมราชาภิเษก โด ให้มีการ 
แตางกา เส้ือสีเหลือง หรือท่ีเรี กวาา “เหลืองท้ังแผานดิน” 

 
    1.1.2 การรดน้ าด าหัวประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ประจ าปี พ.ศ.2562 
นายมงคล บุญรักษา  เมือ่วันท่ี 27 เมษา น 2562 ท่ีผาานมา  ขอขอบคุณทาานสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ท่ีได้จัดพิธีรดน้ าด าหัวฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 โด มีพิธีรดน้ าด าหัว ท่ีบ้านผม 
    จึงขอขอบคุณพี่ เพื่อน และน้อง ๆ สมาชิกสภา ทต.ทาาสา ทุกทาานด้ว  

 
    1.1.3 การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 
นายมงคล บุญรักษา  ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  จะมีการมอบเบี้  ังชีพผู้สูงอา ุ  ผู้พิการ และผู้ป่ว เอดส์ ในพื้นท่ีต าบลทาาสา  

    ท้ัง 13 หมูาบ้าน 
  

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
1.2 เร่ืองที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
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(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 
ของเทศบาลต าบลท่าสาย 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ประกาศเทศบาลต าบลทาาสา  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
นายก ทต.ท่าสาย  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6 และเปล่ี นแปลงฉบับท่ี 4  

ของเทศบาลต าบลทาาสา  
 
 
 
 
 
 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามระเบี บกระทรวงมหาดไท  วาดว การจัดท าแผนพัฒนาขององคกร 
นายก ทต.ท่าสาย  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

“ข้อ 22 เพื่อประโ ชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าราาง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาราาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเพิ่มเติม   
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้สางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นดังกลาาว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโด เปิดเผ ไมาน้อ กวาาสามสิบวันนับแตาวันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”   
“ข้อ 22/1 เพื่อประโ ชน์ของประชาชน การเปล่ี นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอ านาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้สางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นดังกลาาว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชน 
ทราบโด เปิดเผ ไมาน้อ กวาาสามสิบวันนับแตาวันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสาวนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์ปกครองสาวนท้องถิ่น  
ซึ่งประกอบด้ว รา ละเอี ดของกิจกรรม/โครงการท่ีจะด าเนินการและ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้สามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้อง 
กับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแตาละปีได้ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6 และเปล่ี นแปลงฉบับท่ี 4 เพื่อเป็นกรอบ 
ในการจัดท างบประมาณรา จาา ประจ าปี และงบประมาณรา จาา เพิ่มเติม  
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ี 
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

เทศบาลต าบลทาาสา  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมฉบับท่ี 6 และเปล่ี นแปลงฉบับท่ี 4 เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการ 
ตามระเบี บดังกลาาวเสร็จส้ินแล้ว โด ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทาาสา ราวมกับประชาคมท้องถิ่นแล้ว    
เมื่อวันท่ี 5 เมษา น 2562 ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6 และเปล่ี นแปลงฉบับท่ี 4 ให้ประชาชน 
ทราบโด ท่ัวกัน  
 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   10  เดือน   เมษา น   พ.ศ.2562 
(นา ชั  ศ   หมาอมพกุล)  นา กเทศมนตรีต าบลทาาสา  

 
 
 
 

1.2.2 การประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานของ 

สมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2562 คร้ังที่ 1/2562 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 เมษา น 2562 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ห้องประชุมเชี งรุ้ง 
นายก ทต.ท่าสาย  โรงแรมเวี งอินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชี งรา  ซึ่งได้รับทราบข้อมูลเกี่ วกับ 
    การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ท่ีปัจจุบันทุกองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น  

ได้หมดวาระ (อ ูาในชาวงของการรักษาการแทน) นั้น โด ทางท่ีประชุมได้มีมติ 
ให้ด าเนินการจัดการเลือกต้ังในสาวนขององค์การบริหารสาวนต าบล และ
เทศบาลต าบล กาอนการจัดการเลือกต้ังขององค์การบริหารสาวนจังหวัด และ
เมืองพัท า ซึ่งอาจจะมีการจัดการเลือกตั้งในชาวงของเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่ง
เป็นเพี งการคาดการณ์เทาานั้น และทาานประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้วาาราชการ
จังหวัดเชี งรา   ังได้เน้น ้ าในเรื่องของไฟป่าและหมอกควัน เพราะชาวงนี้
อากาศแห้ง ฝนไมาตก เป็นควรให้มีการเฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้ใน 
พื้นท่ีตาาง ๆ ด้ว  โด อาจจะมีการขอชุดจิตอาสาเข้ามาชาว ในการดับไฟป่า 
ในพื้นท่ีตาาง ๆ ท่ี ังเกิดขึ้นในเขตจังหวัดเชี งรา  หรือใช้ชุดจิตอาสา 
ในการเฝ้าระวังการเกิดเหตุไฟไหม้ตาาง ๆ 
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1.2.3 ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน “7 วันแห่งความปลอดภัย” 

เทศบาลต าบลท่าสาย 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ระหวาางวันท่ี 11-17 เมษา น 2562 ซึ่งเป็นชาวง 7 วันแหางความปลอดภั  
นายก ทต.ท่าสาย  ทางถนน (ชาวงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ.2562) ซึ่งจากการสรุปผล 

การเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีต าบลทาาสา  มีไมาอุบัติเหตุ ไมามีจ านวนผู้บาดเจ็ด 
และไมามีจ านวนผู้เสี ชีวิตในพื้นท่ีต าบลทาาสา   

  
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 
 

นายมงคล บุญรักษา ใหส้มาชิกสภาเทศบาลต าบลทาาสา ตรวจรา งานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมั สามัญ สมั ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562   

เมื่อวันท่ี  27 มีนาคม 2562   
มสีมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อ ค าเพิ่มเติมรา งานการประชุมฯ หรือไมา 
(ตามเอกสารรายงานการประชุมฯ ท่ีแนบหนังสือเชิญประชุม) 

 

ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 

นายมงคล บุญรักษา ใหส้มาชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรา งานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทาาสา  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมั สามัญ สมั ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2562   
 กมือรับรอง (โด วิธีเปิดเผ ) 

 
 

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ    10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ทาาสา ) 
 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองด่วน (ถ้ามี) 
 

    -ไมามี- 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 การขออนุมัติใชจ้่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คร้ังที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   



 - 6 - 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามท่ีเทศบาลฯ เสนอญัตติขออนุมัติใช้จาา จากเงินสะสม  ครั้งท่ี 3 
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากรา จาา ดังกลาาวไมาได้ต้ังจาา ไว้ใน 
    เทศบัญญัติงบประมาณรา จาา ประจ าปี เพราะมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
    ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 

ต าบลทาาสา  จ านวน 11 หมูาบ้าน และในพื้นท่ีเทศบาลต าบลทาาสา   
จ านวน 1 โครงการ ด้านการแก้ไขปัญหาข ะมูลฝอ ในพื้นท่ีต าบลทาาสา  

 

จึงต้องขออนุมัติใช้จาา จากเงินสะสม จ านวน 12 โครงการ  
1) ญัตติเพื่อเสนอตาอสภาเทศบาลต าบลทาาสา  ในการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบใช้จาา เงินสะสม จ านวน 11 โครงการ ลงวันท่ี 9 เมษา น 2562 
2) ญัตติเพื่อเสนอตาอสภาเทศบาลต าบลทาาสา  (ดาวน) ในการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบใช้จาา เงินสะสม จ านวน 1 โครงการ ลงวันท่ี 29 เมษา น 2562 
ซึ่งขอแจ้งรา ละเอี ดประกอบการขออนุมัติใช้จาา เงินสะสมของ 
เทศบาลต าบลทาาสา  รา งาน อดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้คงเหลือ 
ณ วันท่ี 19 เมษา น 2562 ซึ่งขอมอบให้ทางผู้อ านว การกองคลังได้น าเสนอช้ีแจง
รา ละเอี ดตาอประธานสภาเทศบาลต าบลทาาสา  ผาานไป ังทาานสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลทาาสา  ตาอไป 
 

นายสมชาย  สุขแก้ว  ตามแบบรา ละเอี ดประกอบการขออนุมัติใช้จาา เงินสะสม เทศบาลต าบลทาาสา  
ผู้อ านวยการกองคลัง  รา งาน อดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้คงเหลือ  ณ วันท่ี 19 เมษา น 2562  

1) หา อดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน  
 อดเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กัน า น 2561     เป็นเงิน 31,306,038.79 บาท 
หัก บัญชีลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   จ านวน 13,574.00 บาท 

-ภาษีป้า   จ านวน 3,494.55 บาท 
  -ภาษีบ ารุงท้องท่ี  จ านวน 200.00 บาท 
  -เงินฝาก ก.ส.ท.  จ านวน 2,859,037.66 บาท 
  รวมเป็นเงินจ านวน 2,876,306.21 บาท 
ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ เป็นเงิน 28,429,732.58 บาท 
 

 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว  2) พิสูจน์ อดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง   อดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันท่ี 30 กัน า น 2561
    เป็นเงิน  52,249,293.32 บาท 

หัก  -บัญชีรา จาา ค้างจาา   จ านวน 5,913,310.40 บาท 
 -บัญชีเงินรับฝาก  จ านวน 677,064.92 บาท 
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 -บัญชีทุนส ารองเงินสะสม   เป็นเงิน 17,229,385.42 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน 23,819,760.74 บาท 

                          ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ เป็นเงิน 28,429,532.58 บาท 
 

    เทศบาลต าบลท่าสาย จะมีเงินสะสมที่จะน าไปบริหารได้ ดังนี้ 
    ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 
    เป็นเงิน 28,429,532.58 บาท 
    หัก เงิน ืม/จาา ขาดเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี  

19 เมษา น 2562 จ านวน 656,829.41 บาท 
 -โครงการท่ีได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น แตา ังไมาได้ด าเนินการ 
 จ านวน 2,408,400.00 บาท 
 -ส ารองงบบุคลากร และงบฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภั  
 จ านวน 9,360,000 บาท 

    บวก คืนเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันท่ี 19 เมษา น 2562 
     จ านวน 259,242.00 บาท 
        คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหาร ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 

เป็นเงิน 16,354,545.17 บาท 
ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 19 เมษายน 2562  
จ านวน 17,229,385.42 บาท  
ลงช่ือ นา สมชา   สุขแก้ว  ผู้อ านว การกองคลัง ผู้ตรวจสอบ   
(ดังรา ละเอี ดท่ีแนบมาพร้อมนี้) 

 
นายสมชาย  สุขแก้ว ระเบี บกระทรวงมหาดไท วาาด้ว การรับเงิน การเบิกจาา เงิน การฝากเงิน  
ผู้อ านวยการกองคลัง  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 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 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2548 “ข้อ 89 องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นอาจใช้จาา เงินสะสมได้  
โด ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภา ใต้เงื่อนไข  ดังตาอไปนี้  
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นายสมชาย  สุขแก้ว              (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอ ูาในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง 
ผู้อ านวยการกองคลัง   สาวนท้องถิ่นซึ่งเกี่ วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ 

ท่ีเป็นการเพิ่มพูนรา ได้ขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นหรือกิจการ 
ท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมา ก าหนด 
(2) ได้สางเงินสมทบกองทุนสางเสริมกิจการขององค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่นแตาละประเภท ตามระเบี บแล้ว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจาา เป็นคาาใช้จาา ด้านบุคลากรไมาน้อ กวาา
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อ ละสิบของงบประมาณรา จาา ประจ าปีนั้น  
เพื่อเป็นคาาใช้จาา ในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภั เกิดขึ้น 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จาา เงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการ กาอหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภา ในระ ะเวลาไมา
เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไมาด าเนินการภา ในระ ะเวลา ท่ีก าหนดให้การ
ใช้จาา เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นใช้จาา เงินสะสม  โด ค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นและเสถี รภาพในระ ะ าว” 
 

 

ข้อ 44 ให้เพิ่มความตาอไปนี้เป็นข้อ 89/1  ของระเบี บกระทรวงมหาดไท 
วาาด้ว การรับเงิน  การเบิกจาา เงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
“ข้อ 89/1 ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโ บา เรางดาวนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไท    และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นเป็น 
ผู้ด าเนินการ  โด มีความจ าเป็นต้องใช้จาา จาก งบประมาณขององค์กร
ปกครองสาวนท้องถิ่นและงบประมาณดังกลาาวไมาเพี งพอและไมาต้องด้ว 
เงื่อนไข การใช้จาา เงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ  87 และ 
ข้อ  89  ปลัดกระทรวงมหาดไท  อาจอนุมัติ กเว้นให้องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่นใช้จาา จากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โด ความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาาการกระทรวงมหาดไท ”    

 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ซึ่งมีรา ละเอี ดตามแบบแปลน  ขอมอบให้ทางผู้อ านว การกองชาาง 
นายก ทต.ท่าสาย  ได้น าเสนอช้ีแจงรา ละเอี ดตาอประธานสภาเทศบาลต าบลทาาสา   

ผาานไป ังทาานสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทาาสา  ตาอไป 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  ซึ่งมีรา ละเอี ดตามแบบแปลน จ านวน 12 โครงการ 
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ผู้อ านวยการกองช่าง  งบประมาณรวม 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)  
ดังตาอไปนี ้

      
 

 
 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ผูอ้ านวยการกองช่าง  จ านวน 12 โครงการ  

4.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันขม้ินฯ  
จ านวน 300,000 บาท 
ปริมาณงาน : กาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 1 จ านวน 4 จุด 
จุดท่ี 1  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.  าว 90.00 ม. หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 360.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม.  าว 30.50 ม. หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 118.50 ตร.ม. 
จุดท่ี 3  กาอสร้างไหลาทางถนน คสล. มีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 36.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 4  กาอสร้างไหลาทางถนน คสล. มีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 22.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า  ป้า ช่ัวคราว 1 ป้า  
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 1 ถนนสา หลัก 
ท่ีพิกัด 47Q588146 2197677 ถึงพิกัด 47Q588225 2197662 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 2 ถนนสา หลัก 
ท่ีพิกัด 47Q588244 2197665 ถึงพิกัด 47Q588297 2197760 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 3 ข า ไหลาทางคอสะพาน 
ท่ีพิกัด 47Q588219  2197668 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 4 ข า ไหลาทางคอสะพาน 
ท่ีพิกัด 47Q588247  2197673 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 1 หน้า แบบ ผ.01/2 

 
4.1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร จ านวน 300,000 บาท 
ปริมาณงาน : กาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร จ านวน 2 จุด 
จุดท่ี 1  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉล่ี  4.00 ม.  าว 126.00 ม.  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 504.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉล่ี  3.80 ม.  าว 14.00 ม.  
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หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 53.20 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า  ป้า ช่ัวคราว 1 ป้า  
สถานท่ีด าเนินการ : ซอ รามโพธิ์ จ านวน 2 จุด 
จุดท่ี 1 พิกัด 47Q588139 2196168 ถึงพิกัด 47Q588040 2196083 
จุดท่ี 2 พิกัด 47Q588040 2196083 ถึงพิกัด 47Q588029 2196070 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 2 หน้า แบบ ผ.01/3 

 
 
 
 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  4.1.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด  
ผู้อ านวยการกองช่าง  หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย จ านวน 300,000 บาท 

ปริมาณงาน :  กาอสร้างรางระบา น้ า คสล. พร้อมฝาปิด  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ี  0.50 เมตร  าว 150.00 เมตร 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า   
สถานท่ีด าเนินการ : หมูาท่ี 3 บ้านทาาสา  
เริ่มต้นพิกัด 47Q588083  2195704  ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q588004  2195581 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 3 หน้า แบบ ผ.01/3 

 
4.1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว  
จ านวน 400,000 บาท   
ปริมาณงาน :  กาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 5 บ้านหนอง าว 
กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.  าว 180.00 ม. หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 720.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า  ป้า ช่ัวคราว 1 ป้า  
สถานท่ีด าเนินการ : ซอ  4 
เริ่มต้นพิกัด 47Q589859 2195100  ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q589735 2195036 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 5 หน้า แบบ ผ.01/4 

 
4.1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด จ านวน 300,000 บาท 
ปริมาณงาน : กาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 7 จ านวน 3 จุด 
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จุดท่ี 1  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.  าว 20.00 ม. หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 80.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม.  าว 39.50 ม. หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 138.25 ตร.ม. 
จุดท่ี 3  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.  าว 68.00 ม. หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 272.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า  ป้า ช่ัวคราว 1 ป้า  
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 1 ซอ หน้าบ้านนา อุทั  ทองใจ 
เริ่มต้นพิกัด 47Q587624 2194695 ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q587633 2194680 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 2 ซอ หน้าบ้านนางขันแก้ว ฟองกอง 
เริ่มต้นพิกัด 47Q587609 2194735 ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q587648 2194730 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 3 ซอ หลังบ้านนา อาคม เพชรมณี 
เริ่มต้นพิกัด 47Q587799 2194827 ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q587762 2194782 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 6 หน้า แบบ ผ.01/5 

 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  4.1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง  
ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน 300,000 บาท 

ปริมาณงาน : กาอสร้างรางระบา น้ า คสล. พร้อมฝาปิด จ านวน 2 จุด 
จุดท่ี 1  กาอสร้างรางระบา น้ า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ี  0.50 เมตร  
 าวรวม 78.00 เมตร 
จุดท่ี 2  กาอสร้างรางระบา น้ า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ี  0.50 เมตร  
 าวรวม 72.00 เมตร 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า   
สถานท่ีด าเนินการ : หมูาท่ี 8 บ้านห้ว บง 
จุดท่ี 1 เริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q585186 น. 2194250 ตอ.  
ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q585111 น. 2194234 ตอ. 
จุดท่ี 2 เริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q585098 น. 2194223 ตอ.  
ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q585050 น. 2194162 ตอ. 

   รา ละเอี ดตามแบบเทศบาลนครเชี งรา  เลขท่ี E007/2562 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 7 หน้า แบบ ผ.01/6 

 
4.1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว  
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จ านวน 300,000 บาท 
ปริมาณงาน : กาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 9 จ านวน 3 จุด 
จุดท่ี 1  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.  าว 74.00 ม. หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 296.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม.  าว 30.50 ม. หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 118.50 ตร.ม. 
จุดท่ี 3  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.  าว 30.00 ม. หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 120.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า  ป้า ช่ัวคราว 1 ป้า  
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 1  ซอ ริมทุาง 
จุดท่ี 1 พิกัด 47Q588381 2191486 ถึงพิกัด 47Q588379 2191397 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 2 ซอ ริมทุาง 
จุดท่ี 2 พิกัด 47Q588409 2191393 ถึงพิกัด 47Q588379 2191397 
สถานท่ีด าเนินการ : จุดท่ี 3 ซอ เข้าวัดเกาะแก้ว 
จุดท่ี 3 พิกัด 47Q588574 2191245 ถึงพิกัด 47Q588612 2191187 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 8 หน้า แบบ ผ.01/7 

 
 
 
 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  4.1.8 โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม  
ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน 300,000 บาท 

ปริมาณงาน : กาอสร้างลาน คสล. จ านวน 4 จุด  
จุดท่ี 1  กาอสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม.  าว 14.00 ม. หนา 0.10 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 70.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2  กาอสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 2.00 ม.  าว 17.00 ม. หนา 0.10 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 28.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 3  กาอสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม.  าว 49.00 ม. หนา 0.10 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 295.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 4  กาอสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 10.00 ม.  าว 38.00 ม. หนา 0.10 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 330.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า  ป้า ช่ัวคราว 1 ป้า  
สถานท่ีด าเนินการ : บริเวณฌาปนสถานบ้านห้ว ฮ้อม หมูาท่ี 10 บ้านห้ว ฮ้อม 
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 รา ละเอี ดตามแบบเทศบาลนครเชี งรา  เลขท่ี E006/2562 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 9 หน้า แบบ ผ.01/8 

 
4.1.9 โครงการขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม  
จ านวน 300,000 บาท 
ปริมาณงาน : ข า ไหลาทางถนน คสล. หมูาท่ี 11 บ้านเวี งคุ้ม จ านวน 3 จุด 
จุดท่ี 1  กาอสร้างไหลาทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม.  าว 80.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 80.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2  กาอสร้างไหลาทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม.  าว 40.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 20.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 3  กาอสร้างไหลาทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม.  าว 365.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 365.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า  ป้า ช่ัวคราว 1 ป้า  
สถานท่ีด าเนินการ : ซอ  1  
เริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q591129 2194340 ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q591046 2193879 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 10 หน้า แบบ ผ.01/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  4.1.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ  
ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน 300,000 บาท 

ปริมาณงาน : กาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 12 บ้านหัวดอ สันติ 
กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  าว 135.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 540.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า  ป้า ช่ัวคราว 1 ป้า  
สถานท่ี : ซอ เข้าส านักสงฆ์หัวดอ รัตนาราม หมูาท่ี 12 บ้านหัวดอ สันติ 
เริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q592515 2193652 ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q592583 2193725 
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สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 11 หน้า แบบ ผ.01/9 

 
4.1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง  
จ านวน 300,000 บาท 
ปริมาณงาน : กาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 13 บ้านเวี งกลาง จ านวน 2 จุด 
จุดท่ี 1  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  าว 41.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร และมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 205.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2  กาอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  าว 83.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร และมีพื้นท่ีไมาน้อ กวาา 322.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้า โครงการจ านวน 1 ป้า  ป้า ช่ัวคราว 1 ป้า  
สถานท่ี : จุดท่ี 1 ซอ ท้า บ้าน  
จุดเริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q588489 2194325 ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q588457 2194306 
สถานท่ี : จุดท่ี 2 ซอ ท้า บ้าน  
จุดเริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q588457 2194306 ส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q588509 2194246 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 12 หน้า แบบ ผ.01/9 

 
 

4.1.12 โครงการปรับปรุงโครงสร้างและหลังคา โรงคัดแยกขยะเทศบาล 
ต าบลท่าสาย จ านวน 200,000 บาท 
ปริมาณงาน : งานเปล่ี นโครงเหล็กหลังคา และกระเบ้ืองหลังคา 
ขนาดกว้าง 14.00 เมตร  าว 14.00 เมตร 
สถานท่ี : โรงคัดแ กข ะ ส านักงานเทศบาลต าบลทาาสา   
บริเวณพิกัด 47Q590038 ตะวันออก UTM 2195240 เหนือ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 14 หน้า แบบ ผ.01/10 

 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 
(รา ละเอี ดตามแบบประมาณการกาอสร้างท่ีได้แนบไปพร้อมหนงัสือฯ แล้ว)  

 
 
 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น กาอนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การใช้จาา เงินสะสม ครั้งท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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มีทาานใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  เรื่องของสรรหาผู้รับจ้าง การควบคุมงานกาอสร้าง การตรวจการจ้างตาาง ๆ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  เห็นควรให้ทางกองชาาง และทางกองคลัง ได้มีการตรวจสอบ เอกสาร  

พื้นท่ีด าเนินการ ตลอดจนระเบี บตาาง ๆ ท่ีเกี่ วข้อง เพื่อให้โครงการ 

กาอสร้างตาาง ๆ ออกมาได้มาตรฐาน ซึ่งจากผลกระทบท่ีผาานมา มีหลา โครงการ 

ท่ีผู้รับจ้างไมาสามารถท างานให้ออกมาและได้มาตรฐาน เชาน ผิวถนนกราอน ฯลฯ 

ซึ่งขอให้ทางกองชาางได้มีการตรวจสอบการกาอสร้างท่ีถูกต้อง ได้มาตรฐาน 

และเพื่อประโ ชน์ของประชาชนในพื้นท่ีให้ได้รับผลประโ ชน์มากท่ีสุด  
เพื่อป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นในอนาคตตาอไป 

     

นายน า  สมบัติ   เห็นด้ว กับทาานธเนศธรรม ไคร้ศรี สท.เขต 1 หากพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  โครงการตาาง ๆ จ านวน 11 โครงการในวันนี้ หากมีการสรรหาผู้รับจ้าง 

    หรือการตกลงจ้าง กาอนลงงาน ขนาดลงงาน และเวลาตรวจรับงานโครงการ 

ควรมีการควบคุม ดูแลให้ได้มาตรฐาน ไมาให้เหมือนปีท่ี ๆ ผาานมา เชาน 
โครงการกาอสร้างรางระบา น้ า คสล. หมูาท่ี 3 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

นายสมพล  จันกุล ี  ฝากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของแตาละหมูาบ้านด้ว ได้ด าเนินการไป 

สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ถึงขั้นตอนใดแล้ว และในการควบคุมการกาอสร้างตาาง ๆ ควรมีการ 

    ควบคุมดูแลอ าางใกล้ชิด เชาน การกาอสร้างรางระบา น้ า คสล. หมูาท่ี 3  
ท่ีผาานมา ควรมีการควบคุมดูแล การกาอสร้างให้ได้มาตรฐาน  ตลอดจนการ
ประสาน ตรวจสอบ โครงการตาาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีต าบลทาาสา  ของ
หนาว งานภา นอก เชาน การไฟฟ้าสาวนภูมิภาค จังหวัดเชี งรา  หรือการ
ประปาสาวนภูมิภาค จังหวัดเชี งรา  ซึ่งท่ีผาานมามีการวางทาอจ าหนาา 
น้ าประปาแล้วไมาด าเนินการปรับปรุงหน้างานให้เป็นระเบี บเรี บร้อ   
สางผลกระทบตาอพื้นท่ีด าเนินการ ให้เทศบาลฯ คาอ ก ากับดูแล ตรวจสอบ
หนาว งานภา นอกข้างต้นด้ว  

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามท่ีทาานสมาชิกสภาเทศบาลทาาสา  เขต 1 ท้ัง 3 ทาาน ได้ฝากก าชับ 
นายก ทต.ท่าสาย  เกี่ วกับการควบคุม ดูแลการกาอสร้างโครงการตาาง ๆ ท่ีผู้รับเหมาด าเนินการ 

หรืออุดหนุนให้หนาว งานราชการอื่น ๆ ด าเนินการในพื้นท่ีต าบลทาาสา   
ซึ่งจากปีท่ีผาาน ๆ มาได้สร้างผลกระทบให้กับพื้นท่ีต าบลทาาสา  ขอให้ 
ทางผู้อ านว การกองชาาง และสาวนท่ีเกี่ วข้องได้มีการควบคุม ดูแลงาน 
กาอสร้างตาาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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นายมงคล บุญรักษา  มีทาานใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หากไมามีทาานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การใช้จ่ายเงินสะสม คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จาา เงินสะสม ครั้งท่ี 3  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดคาาท่ีดินและส่ิงกาอสร้าง  
คาากาอสร้างส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน 12 รา การ งบประมาณ 3,600,000 บาท 
4.1.1 โครงการกาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 1 บ้านสันขม้ินฯ จ านวน 300,000 บาท 
4.1.2 โครงการกาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร จ านวน 300,000 บาท 
4.1.3 โครงการกาอสร้างรางระบา น้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมูาท่ี 3 บ้านทาาสา  
จ านวน 300,000 บาท 
4.1.4 โครงการกาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 5 บ้านหนอง าว จ านวน 400,000 บาท   
4.1.5 โครงการกาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 7 บ้านป่าหัด จ านวน 300,000 บาท 
4.1.6 โครงการกาอสร้างรางระบา น้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมูาท่ี 8 บ้านห้ว บง 
จ านวน 300,000 บาท 
4.1.7 โครงการกาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 9 บ้านเข่ือนแก้ว จ านวน 300,000 บาท 
4.1.8 โครงการกาอสร้างลาน คสล. หมูาท่ี 10 บ้านห้ว ฮ้อม จ านวน 300,000 บาท 
4.1.9 โครงการข า ไหลาถนน คสล. หมูาท่ี 11 บ้านเวี งคุ้ม จ านวน 300,000 บาท 

    4.1.10 โครงการกาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 12 บ้านหัวดอ สันติ  
    จ านวน 300,000 บาท 

4.1.11 โครงการกาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 13 บ้านเวี งกลาง  
จ านวน 300,000 บาท 
4.1.12 โครงการปรับปรุงโครงสร้างและหลังคา  
โครงคัดแ กข ะเทศบาลต าบลทาาสา  จ านวน 200,000 บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม คร้ังที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามรายการที่ 4.1.1 - 4.1.12 
เห็นชอบ    10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
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ลา     - เสียง  
  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ทาาสา ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4.2 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
หมวดเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

นายชัยยศ หม่อมพกุล  โด ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
นายก ทต.ท่าสาย  สาวนท่ี 5 การคลังและทรัพ ์สินของเทศบาล                              

มาตรา 6798  เทศบาลอาจมีรา จาา  ดังตาอไปนี้  
(1) เงินเดือน  
(2) คาาจ้าง  
(3) เงินตอบแทนอื่น ๆ  
(4) คาาใช้สอ   
(5) คาาวัสดุ  
(6) คาาครุภัณฑ์  

     (7) คาาท่ีดิน ส่ิงกาอสร้าง และทรัพ ์สินอื่น ๆ  
     (8) เงินอุดหนนุ  

(9) รา จาา อื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมา หรือระเบี บ
ของกระทรวงมหาดไท ก าหนดไว้ 

   มาตรา 67 ทวิ99  การจาา เงินตามมาตรา 67 (8) และการจาา เงิน 
เพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้วาาราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  

      

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ซึ่งมีรา ละเอี ดการขอโอนงบประมาณรา จาา  เพื่อไปต้ังจาา เป็นรา การใหมา 
นายก ทต.ท่าสาย  ขอมอบให้ทางผู้อ านว การกองชาางได้น าเสนอช้ีแจงรา ละเอี ดตาอ 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทาาสา  ผาานไป ังทาานสมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทาาสา  ตาอไป 
 

นายชัยทัต  เรือนแก้ว  4.2.1 โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   เงินอุดหนุน   เงินอุดหนนุส่วนราชการ   
ผู้อ านวยการกองช่าง  3) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย  จ านวน 350,000 บาท 



 - 18 - 
 

- เพื่อจาา เป็นเงินอุดหนุนให้ส านักงานการไฟฟ้าสาวนภูมิภาค จังหวัดเชี งรา   
ในการข า เขตจ าหนาา ไฟฟ้าแรงต่ า หรือพัฒนาระบบไฟฟ้าภา ใน
หมูาบ้าน หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร 
สถานท่ีด าเนินการ : ซอ แมาลาวหลง    

        เป็นไปตามระเบี บกระทรวงมหาดไท วาาด้ว เงินอุดหนุน ขององค์กรปกครอง 
สาวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6 
ล าดับท่ี 1 หน้า แบบ ผ.02/2 
ขอโอนคร้ังนี้ จ านวน 350,000 บาท 

 

โอนลด  งบลงทุน   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
1) โครงการกาอสร้างรางระบา น้ า คสล.หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร  (งานไฟฟ้าถนน) 

        ขอโอนคร้ังนี้ จ านวน 350,000 บาท  
 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น กาอนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การโอนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน มีทาานใดจะซักถามหรือ 

แสดงความคิดเห็น  
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  เรี นสอบถามคณะผู้บริหาร ทต.ทาาสา  ได้แจ้งผาานท่ีประชุมสภา ทต.ทาาสา  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  เกี่ วกับโครงการของทางหมูาบ้าน หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร ในการขอเปล่ี นแปลง 

โครงการกาอสร้างหรือโครงสร้างพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตาอสภา ทต.ทาาสา  ทราบตาอไป 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  มอบงานวิเคราะห์นโ บา และแผน ได้น าเสนอตาอทาานประธานสภา ทต.ทาาสา   
นายก ทต.ท่าสาย  ผาานไป ังทาานสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  
 

นางสาวธนภร อินตาธ ิ  ตามท่ีทาานสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  เขต 1 ได้เรี นสอบถามเกี่ วกับโครงสร้าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พื้นฐาน หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร ตามท่ีได้รับค าร้องจากหมูาบ้าน หมูาท่ี 2  

บ้านราองธาร ต าบลทาาสา  ในการขอเปล่ี นแปลงโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จากเดิมหมูาบ้าน ขอรับการสนับสนุนโครงการกาอสร้างรางระบา น้ า 
คสล. หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร จ านวน 350,000 บาท แตาหมูาบ้านมีความจ าเป็น 
ในการพัฒนาแหลางน้ าภา ในหมูาบ้านให้เป็นสถานท่ีพักผาอน หรือแหลางทาองเท่ี ว 
เนื่องจากพื้นท่ีดังกลาาวฯ  ังไมามีไฟฟ้าสาองสวาางเข้าไปถึง จึงเป็นปัญหาและ 
ความต้องการของหมูาบ้านในการของเปล่ี นแปลงโครงการ เพื่อข า เขต 
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ไฟฟ้าแรงต่ าฯ จึงเป็นท่ีมาของการโอนไปต้ังจาา เป็นรา การใหมา  
เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสาวนภูมิภาค จังหวัดเชี งรา  หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร 
จ านวน 350,000 บาท 

 
นายมงคล บุญรักษา  หากไมามีทาานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ใหส้มาชิกท่ีประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ  

เพื่อไปต้ังจาา เป็นรา การใหมา หมวดเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม)  
 
นายมงคล บุญรักษา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สาวนท่ี 5 การคลังและทรัพ ์สินของเทศบาล                              

มาตรา 6798  เทศบาลอาจมีรา จาา  ดังตาอไปนี้  
     (8) เงินอุดหนุน  

4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม)  
จ านวน 1 รายการ มาตรา 67 ทวิ 
4.2.1 โอนไปต้ังจาา เป็นรา การใหมา   เงินอุดหนนุ   เงินอุดหนุนสาวนราชการ 

        3) อุดหนุนการไฟฟ้าสาวนภูมิภาคจังหวัดเชี งรา    จ านวน 350,000 บาท 
        (การข า เขตจ าหนาา ไฟฟ้าแรงต่ าหรือพัฒนาระบบไฟฟ้าภา ในหมูาบ้าน 
        หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร) 

 

 
มติที่ประชุม ฯ   การโอนงบประมาณ (หมวดเงินอุดหนุน) ข้อที่ 4.2.1  

เห็นชอบ    10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     - เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ทาาสา ) 
 

4.3 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 4 รายการ 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ด้ว ส านักปลัด เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรา จาา  
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กรณีท่ีงบประมาณรา จา ประกาศใชบังคับแลว หรือไมไดต้ังงบประมาณ
รา จา เพื่อการลงทุนของปนั้น เพื่อด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตาาง ๆ 
เพื่อประโ ชน์ตาอเทศบาลฯและประชาชนในพื้นท่ีต าบลทาาสา  

    โด ถือปฏิบัติตามระเบี บกระทรวงมหาดไท  วาาด้ว วิธีการงบประมาณ 
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    ขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  
    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรา จาา ในหมวดคาาครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
    ส่ิงกาอสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ี น หรือโอนไป 

ต้ังจาา เป็นรา การใหมา ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ซึ่งมีรา ละเอี ดการขอโอนงบประมาณรา จาา  เพื่อไปต้ังจาา เป็นรา การใหมา 
นายก ทต.ท่าสาย  ขอมอบให้ทางส านักปลัด ได้น าเสนอช้ีแจงรา ละเอี ดตาอ 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทาาสา  ผาานไป ังทาานสมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทาาสา  ตาอไป 
 

นางวรินทร  ยานะนวล  4.1.1 โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 700 บาท  

-เพื่อเป็นคาาใช้จาา ในการจัดซื้ออุปกรณ์อาานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 700 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. สามารถอาานและเขี นข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC7816 ได้   
2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมาน้อ กวาา 4.8 MHz  
3. สามารถใช้งานผาานชาองเช่ือมตาอ (Interface) แบบ USB ได้  
4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอ าางน้อ  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไท  ดาวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว0879  
ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมฉบับท่ี 6 ล าดับท่ี 16 หน้า แบบ ผ.08/3 
ขอโอนคร้ังนี้จ านวน 700 บาท   
 

 
นางวรินทร  ยานะนวล  โอนลด   งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์    
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
    สา สางน้ าดับเพลิง ขนาดไมาน้อ กวาา 1 นิ้ว 

ขอโอนคร้ังนี้  จ านวน 700 บาท   
 

4.3.2 โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑ์การเกษตร   เคร่ืองสูบน้ า    แบบหอยโข่ง  
มอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 1 เคร่ือง   สูบน้ าได้ 450 ลิตรตาอนาที  
งบประมาณ 11,000 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
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- มอเตอร์ไฟฟ้า 
1) สูบน้ าได้ 450 ลิตรตาอนาที                

(1)  เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอ โขาง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
(2)  ขนาดทาอสางไมาน้อ กวาา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)    
(3)  สูบน้ าได้ไมาน้อ กวาาตามปริมาณท่ีก าหนด 
(4)  สางน้ าได้สูงไมาน้อ กวาา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต                
(5)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้า 
ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได้ 

เกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ล าดับท่ี 14 หน้า แบบ ผ.08/2 
ขอโอนคร้ังนี้ 11,000   บาท   
 

    โอนลด   ค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

8) คาาระวางบรรทุก  (งานบริหารท่ัวไป) 
ขอโอนคร้ังนี้ 11,000   บาท   

 
 

4.3.3 โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑ์ส านักงาน  พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  
จ านวน 6 เคร่ือง งบประมาณจ านวน 12,000 บาท 
ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
- พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไมาน้อ กวาา 18 นิ้ว 
- ควบคุมการท างานด้ว สวิตซ์แบบสา ดึง 
- ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ 
- เป็นราคาพร้อมติดต้ัง 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 6  
ล าดับท่ี 10 หน้า แบบ ผ.08/2 
ขอโอนคร้ังนี้ 12,000   บาท   
 

 
 
นางวรินทร  ยานะนวล  โอนลด   งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์    
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ครุภัณฑ์ส านักงาน  พัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน  

ขนาดใบพัดไมาน้อ กวาา 16 นิ้ว (งานบริหารท่ัวไป) 
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ขอโอนคร้ังนี้  จ านวน 12,000 บาท   
 
 

4.3.4 โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑ์ส านักงาน โทรศัพท์พื้นฐาน 
จ านวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ 1,500 บาท  
ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
- โทรศัพท์ไร้สา  
- รับสา โด กดปุ่มใด ๆ บนเครื่องมือถือได้ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1  
ล าดับท่ี 36 หน้า แบบ ผ.08/5 
ขอโอนคร้ังนี้ 1,500   บาท   
 

โอนลด   ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
ขอโอนคร้ังนี้ 1,500  บาท   

 
นายสงัด อายุยืน   ตามระเบี บกระทรวงมหาดไท  วาาด้ว วิธีงบประมาณขององค์กร 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรา จาา ในหมวดคาาครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
         ส่ิงกาอสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ี น หรือโอนไป 
         ต้ังจาา เป็นรา การใหมา ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ข้อ 33  ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณรับผิดชอบ 
ราวมกันในการควบคุมงบประมาณรา จาา และเงินนอกงบประมาณ 
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมา  ระเบี บ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไท   โด มีหัวหน้าหนาว งาน 
คลังเป็นผู้ชาว เหลือ  และให้มีอ านาจหน้าท่ีดังตาอไปนี้ด้ว   คือ 

     (1)  ควบคุมการรับ  การเบิกจาา เงิน 
(2)  ควบคุมบัญชี รา งาน และเอกสารอื่นเกี่ วกับการรับจาา เงินและหนี้ 
(3)  ตรวจเอกสารการรับจาา เงิน  การขอเบิกเงิน  และการกาอหนี้ผูกพัน 

              ตามระเบี บกระทรวงมหาดไท   วาาด้ว การรับเงิน  การเบิกจาา เงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
สาวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น กาอนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การโอนงบประมาณ มีทาานใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

หากไมามีทาานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
 

ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ตามระเบี บกระทรวงมหาดไท  วาาด้ว วิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง      
สาวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) ขอ 27  

     
นายมงคล บุญรักษา  4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 

      4.3.1 โอนไปต้ังจาา เป็นรา การใหมา   คาาครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 อุปกรณ์อาานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณจ านวน 700 บาท  
      4.3.2 โอนไปต้ังจาา เป็นรา การใหมา   คาาครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์การเกษตร   เครื่องสูบน้ า แบบหอ โขาง มอเตอร์ไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง   งบประมาณ 11,000 บาท 

      4.3.3 โอนไปต้ังจาา เป็นรา การใหมา   คาาครุภัณฑ์    
ครุภัณฑ์ส านักงาน   พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไมาน้อ กวาา 18 นิ้ว  
จ านวน 6 เครื่อง งบประมาณจ านวน 12,000 บาท 

      4.3.4 โอนไปต้ังจาา เป็นรา การใหมา   คาาครุภัณฑ์    
ครุภัณฑ์ส านักงาน   โทรศัพท์พื้นฐาน 
จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 1,500 บาท  

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรายการที่ 4.3.1-4.3.4 

เห็นชอบ    10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
ลา      - เสียง  

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

(พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
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เร่ิมประชุมใหม่  เวลา 13.10 น. 
 
นายมงคล บุญรักษา เข้าสูาระเบี บวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทาาสา หรือคณะผู้บริหาร 

ผู้เข้าราวมประชุมสภา ทต.ทาาสา  เสนอท่ีประชุมฯ 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  - กรณีเสาไฟฟ้าเอี งในพื้นท่ีของหมูาท่ี 2 บ้านราองธาร กระผมได้ประสาน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ไป ังการไฟฟ้าสาวนภูมิภาค จังหวัดเชี งรา  ในการมาบรรเทา โด ให้เสาไฟฟ้า 

ค้ า ันไว้เพื่อไมาให้เสาไฟล้ม เพื่อป้องกันเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น เชาน พา ุฝนหรือ 
ลมแรง แตาปัจจุบันเสา ังอ ูาในสภาพท่ีไมาแข็งแรง ซึ่งทางชาางไฟฟ้าได้แจ้งให้ 
กระผมได้ประสานมา ังเทศบาลต าบลทาาสา  เพื่อท าหนังสืออ าางเป็นทางการ 
ในการเข้ามาตรวจสภาพพื้นท่ีดังกลาาวหรือแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้น  
ให้มีสภาพแข็งแรง มั่นคงตาอไป 

 - การขับรถ ้อนศร บริเวณใต้ขัวไช นารา  หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร  
ซึ่งเกิดอุบัติเหตุอ ูาบาอ ครั้ง  ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด  
แตาคงไมามีใครกลัว ก็ขับรถ ้อนศรกันทุก ๆ วัน เห็นควรทางเทศบาลฯ  
ได้ประสานไป ังหนาว งานท่ีเกี่ วข้องในการติดป้า สัญญาณจราจร  
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

 - โครงการตาาง ๆ ของหมูาบ้าน ปัจจุบันนี้ต้องผาานประชาคมหมูาบ้าน  
ของทุก ๆ หมูาบ้าน เพื่อให้ประชาชนภา ในหมูาบ้านได้รับทราบปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ปัญหาดังกลาาวได้มีการแก้ไข ซึ่งการประชุมประชาคม 
ก็มีประชาชนเข้าราวมให้มีจ านวนมากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ออกเสี ง
ตามสา ภา ในหมูาบ้านด้ว  

 

นางส าลี  เทศสิงห์  ขอเรี นปรึกษาทางคณะผู้บริหาร ทต.ทาาสา  เรื่องของโรงเรือนเกษตร 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ภา ในหมูาบ้าน ได้รับความเสี หา จากวาตภั ในพื้นท่ีท่ีผาานมา เห็นควร 

ให้ทางคณะกรรมการหมูาบ้านได้ประสานไป ังหนาว งานไหน เพื่อขอรับ 
ความชาว เหลือตาอไป 

 

นายแสงจันทร์  ชัยสวัสด์ิ  ขอขอบคุณทางเทศบาลฯ ท่ีได้ให้ความชาว เหลือประชาชนท่ีได้รับ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ความเดือดร้อนจากวาตภั ในพื้นท่ีท่ีผาานมา โด ได้น ากระเบ้ืองไปมอบ 

ให้กับครัวเรือนท่ีได้รับความเสี หา  



 - 25 - 
 

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  - เรื่องเสาไฟฟ้าเอี งในพื้นท่ี หมูาท่ี 2 บ้านราองธาร ขอมอบทางกองชาางและ 
นายก ทต.ท่าสาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ได้ประสานไป ังการไฟฟ้าสาวนภูมิภาค 

ในการแก้ไขปัญหาดังกลาาวตาอไป 

- เรื่องของการ ้อนศร บริเวณใต้ขัวไช นารา  พื้นท่ีหมูาท่ี 2 บ้านราองธาร 

ขอมอบทางกองชาาง ได้ประสานไป ังแขวงการทางเชี งรา ในการติดต้ัง 

ป้า สัญญาณจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนตาอไป 

- การถมท่ีบริเวณบ้านเกาาของนา เรือง วะ าค า  เห็นควรทางกองชาางเข้าไป 

ตรวจสอบหรือประสานไป ังผู้ใหญาบ้านในการส ารวจวาาการถมดินพื้นท่ี 

ดังกลาาวมีการรุกล้ าล าเหมืองเดิมหรือไมา  
 
 
 
 
 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  - เรื่องของโรงเรือนเกษตร หมูาท่ี 10 บ้านห้ว ฮ้อม ก็จะน าเรื่องดังกลาาวไป 

นายก ทต.ท่าสาย  ปรึกษาหารือถึงแนวทางแก้ไข หรืออาจจะประสานหนาว งานอืน่ ๆ เกี่ วข้อง 

เพื่อขอรับการชาว เหลือท่ีตาอไป  

    - เรื่องการชาว เหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภั พิบัติตาาง ๆ  
เห็นอ านาจและหน้าท่ีท่ีเทศบาลฯ ต้องเข้าไปส ารวจและให้ความชาว เหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ภา ใน 24 ช่ัวโมง  

    - เรื่องเพลิงไหม้ ส านักสงฆ์หัวดอ รัตนาราม หมูาท่ี 12 บ้านหัวดอ สันติ 

เหตุมาจากปัญหาไฟฟ้ารัดวงจร จึงขอความอนุเคราะห์มา ังสมาชิก 

สภา ทต.ทาาสา  ทุกทาานในการขอรับบริจาคเงินตามจิตศรัทธาเพื่อจะได้ 

น าเงินดังกลาาวไปฟื้นฟูส านักสงฆ์ฯ ให้กลับมาสูาสภาพเดิมตาอไป 

 

นายสงัด อายุยืน 1. เรื่องปัญหาความเดือดร้อนตาาง ๆ ภา ในหมูาบ้าน ขอความราวมมือ  
ปลัด ทต.ท่าสาย   ทาานสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  ทุกทาาน ได้ประสานไป ังผู้น าหมูาบ้าน  

ในการเขี นแบบค าร้องท่ัวไป ท าเป็นหนังสือประสานมา ังเทศบาลฯ  
ซึ่งปัญหาตาาง ๆ ท่ีทาานสมาชิก ทต.ทาาสา  ได้กลาาวมานั้น คงไปไมาใชา 
ทางกองชาางท่ีต้องรับผิดชอบอ าางเดี วทั้งหมด หากมีหนังสือ/แบบค าร้อง 

เสนอมา ังเทศบาลฯ ก็จะมีการมอบหมา หนาว งานทีรับผิดชอบตามหน้าท่ี 

ของแตาละงานตาอไป 

    2. เหตุภั แล้งในพื้นท่ีของหมูาท่ี 6 บ้านหัวดอ   ังไมาได้เป็นสาธารณภั   
แตาเป็นปัญหาภั แล้งในพื้นท่ีท่ีเทศบาลฯ จะต้องให้ความชาว เหลือในการ 

สางน้ าโด ใช้รถบรรทุกน้ าในการสางน้ าให้กับประชาชน หากทางเทศบาลฯ  
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ได้แหลางน้ าใหมาหรือมีการเจาะบาอบาดาลแหางใหมา ก็จะบรรเทาปัญหาการ 

ขาดแคลนน้ าของประชาชนในพื้นท่ีได้ และปัจจุบันอีกพื้นท่ีหนึง่ท่ีเกิด 

ปัญหาภั แล้ง คือ พื้นท่ีหมูาท่ี 9 บ้านเข่ือนแก้ว 
3. เรื่องโรงเรือนเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน ของหมูาท่ี 10 บ้านห้ว ฮ้อม 
ตามท่ีทาานส าลี เทศสิงห์ ได้เรี นปรึกษามา ังท่ีประชุมในวันนี้ จะได้รับ 

การชาว เหลือหรือไมาต้องดูท่ีอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลฯ วาาจะให้การ
ชาว เหลือได้หรือไมา เพราะพื้นท่ีดังกลาาวไมาใชาบ้านเรือนของประชาชน หรือ
ไมาให้รา งานไป ังผู้ใหญาบ้านหรือสมาชิกสภา ทต.ทาาสา ขั้นตอนเพื่อ
บันทึกภาพหรือท ารา งานขั้นต้นไว้ เพราะจะได้ประสานไป ังหนาว งาน 

อื่น ๆ ท่ีเกี ่วข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนตาอไป ซึ่งการชาว เหลือเบ้ืองต้นเป็น
การบรรเทาไมาใช้ให้ได้เต็มร้อ  จะต้องเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่ง
ต้องด าเนินการภา ใต้ระเบี บท่ีก าหนด  กตัวอ าางเชาน บ้านเรือนเสี หา ท้ัง
หลังก็จะได้รับการชาว เหลือเพี ง 33,000 บาท เทาานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสงัด อายุยืน   4. ไฟไหม้ส านักสงฆ์หัวดอ รัตนาราม หมูาท่ี 12 บ้านหัวดอ สันติ  
ปลัด ทต.ท่าสาย   ทางเทศบาลฯ โด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั  ได้น ารถบรรทุกน้ า 

เข้าไปดับไฟ สาเหตุอาจจะ ังไมาทราบเป็นที่แนาชัด ซึ่งมีผู้สอบทางมา ังเทศบาลฯ 

วาาจะให้ความชาว เหลือทางส านักสงฆ์ได้หรือไมา ซึง่ทางเทศบาลฯ ไมาสามารถ 

ชาว ได้ตามระเบี บท่ีก าหนด แตาจะได้ประสานไป ังอ าเภอ จังหวัด หรือหนาว งาน
ท่ีเกี่ วข้อง คือ ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี งรา  ในการขอความชาว เหลือ
ให้กับทางส านักสงฆ์  และปัจจุบันทางเทศบาลฯ ได้ขอประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร 
พนักงาน ในการราวมบริจาคเงินเพื่อจะบูรณะ ฟื้นฟูส านักสงฆ์ให้กับคืนสูาสภาพเดิม 
วันนี้จึงเรี นแจ้งมา ังทาานสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  ทุกทาานทราบหรือจะราวม
บริจาคได้ท่ีส านักปลัด ทต.ทาาสา  ตาอไป 

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ผมขอทราบ วาาทางส านักสงฆ์ได้รับความเสี หา  ประเมินคาาความเสี  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ประมาณกี่บาท 
 

นายมงคล บุญรักษา แจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ขอเชิญราวมบริจาคได้ แล้วแตาจิตศรัทธาของแตาละทาาน       



 - 27 - 
 

ประธานสภา ทต.ท่าสาย    
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  เรื่องของคาาความเสี หา จากเหตุเพลิงไหม้ ส านักสงฆ์หัวดอ รัตนาราม 
นายก ทต.ท่าสาย  หมูาท่ี 12 บ้านหัวดอ สันติ ประมาณ 200,000 บาท และมีเงินจากผ้าป่า 

ถูกไฟไหม้ไปอีก โด ไมาทราบจ านวนหรือประมาณ 30,000 บาท  
องค์พระพุทธรูป จ านวน 1 องค์ (พระสิงห์หนึง่) เสี หา ท้ังองค์ 

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล - น้ าประปา หมูาท่ี 6 บ้านหัวดอ  น้ าขึ้นแทางแล้ว ก็เป็นการแก้ไขปัญหา 
นายก ทต.ท่าสาย  เรื่องน้ าใช้ในระ ะหนึง่ ซึ่งการจะแกไ้ขปัญหาให้ได้ในระ ะ าวและ ั่ง ืน  

ก็จะต้องส ารวจ ตรวจสอบ และน าโครงการเข้าเสนอตาอสภา ทต.ทาาสา  
เพื่อพิจารณาในวาระตาอไป 

    - เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ า ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้รับแจ้งจากสถาน 
ปฏิบัติธรรมพิชญาธรรมสถาน หมูา 10 บ้านห้ว ฮ้อม ต าบลทาาสา   
ในการขอความอนุเคราะห์น าน้ าไปใสาในถังเก็บน้ า ซึ่งรถบรรทุกน้ าของ 
เทศบาลฯ ไมาสามารถเข้าไปสางน้ าได้ เนื่องจากทางลาดชัน จึงได้แจ้งทาง 
สถานปฏิบัติธรรมฯ ให้ประสานไป ังป่าไม้ หรือกรมอุท านฯ ในการขอ 
เจาะน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภั แล้ง 

 
นางสาวชวนชม สุขนิตย์ หมูาท่ี 6 บ้านหัวดอ  ซอ  5 ประสบปัญหาเรื่องน้ า ซึ่งปัจจุบัน ังไมาสามารถ 
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย เจาะน้ าได้ต้องขออนุญาตกาอน  และซอ ทางขึ้นดอ ปุ  น้ าไมาไหลได้รับ 
    ผลกระทบเหมือนกัน และอีกจุดหนึ่งคือ จุดหน้าวัดศรีสุพรรณ ต้องติดต้ัง 
    ปั๊มซัมเมอร์สใหมา ซึ่งได้ประสานขอทางเทศบาลฯ ในการเข้าไปแก้ไขปัญหา 
    ดังกลาาว ตอนนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าได้บางสาวนแล้ว 
 
 
 
 
นางสาวชวนชม สุขนิตย์ เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯ หากมีกิจกรรม/ภารกิจใด 
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย หรืองานใด เห็นควรแจ้งสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ 
    ทราบด้ว  เชาน เหตุวาตภั   ไฟไหม้ ท่ีผาานมา เห็นควรแจ้งให้สมาชิก 

สภา ทต.ทาาสา  ทราบ โด เฉพาะวันท่ีทางเทศบาลฯ ไปแจกกระเบ้ือง 
ในพื้นท่ีหมูาท่ี 9 บ้านเข่ือนแก้ว มีแตา สมาชิกสภา ทต.ทาาสา  จ านวน 2 ทาาน
และก านันต าบลทาาสา  เทาานั้นท่ีทราบ เห็นควรแจ้งด้ว อาจจะท าเป็น
หนังสือแจ้ง หรืออาจจะลงในไลน์กลุามสภา ทต.ทาาสา  ทราบก็ได้ 

 

นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  - ขอบคุณทางทาานปลัดเทศบาลฯ เรื่องการขอรับบริจาคเงินเพื่อบูรณะ ฟื้นฟู 
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สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ส านักสงฆ์หัวดอ รัตนาราม หมูาท่ี 12 บ้านหัวดอ สันติ เพราะนา กชั  ศ  
    หมาอมพกุล เป็นประธานอุปถัมภ์ส านักสงฆ์หัวดอ รัตนารามอ ูาแล้ว 
    - พนักงานเทศบาลฯ เลือกปฏิบัติมีงานหรือภารกิจอื่น ๆ ไมาแจ้งให้ทาง 
    สมาชิกสภา ทต.ทาาสา  เขต 2 ทราบเล  เชาน เรื่องไฟไหม้ ส านักสงฆ์ 

หัวดอ รัตนาราม หมูาท่ี 12 และเหตุวาตภั  ไปแจกกระเบ้ืองให้กับประชาชน 
ท่ีเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบในพื้นท่ี หมูาท่ี 9 บ้านเข่ือนแก้ว ซึ่งขอต าหนิ
การปฏิบัติงานของพนักงานเลือกปฏิบัติ ครั้งตาอ ๆ ไปเห็นควรแจ้งสมาชิก
สภา ทต.ทาาสา  ในพื้นท่ีเขตได้ทราบด้ว  ถ้ามี 5-6 คน ก็ต้องแจ้งให้ทราบ
ท้ังหมดทุกคน ไมาใชาแจ้งเป็นบางคน ในประเด็นจริง ๆ เพราะทางสมาชิก 
สภา ทต.ทาาสา  ทุกคนต้องการมีสาวนราวมในการชาว เหลือพี่น้องผู้ประสบภั 
ตาาง ๆ ด้ว   ซึ่งทราบสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  ไมาพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลฯ ควรให้เกี รติซึ่งกันและกนั ให้ทุกคนเข้ามามีสาวนราวม
ด้ว  ซึ่งหากจะท าราางเทศบัญญัติงบประมาณรา จาา ในปี พ.ศ.2563  
ในการขอพนักงานจ้างเหมาในสาวนของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภั  
จะปรับลดงบประมาณดังกลาาวลง เนื่องจากการท างานของเจ้าหน้าท่ีเลือก
ปฏิบัติ ทุก ๆ ครั้งท่ีผาานมาทราบเพี ง 1-2 คน แล้วก็เป็นคนเดิม ๆ  
ซึ่งสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  มีท้ังหมด 11 คน เห็นควรแจ้งท้ังหมด ท าแบบนี้
เพราะเจ้าหน้าท่ีเลือกปฏิบัติ  
 

นายน า  สมบัติ   เห็นด้ว กับทาานสมฤดี แสงศรีจันทร์ สมาชิกสภา ทต.ทาาสา  เขต 2 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1   
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  แจ้งหนาว งานทุกสาวน ทาานปลัด  รองปลัด ผู้อ านว การกองทุกกอง และ  
นายก ทต.ท่าสาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั  ท าไมไมาแจ้งให้ทางสมาชิกสภา ทต.ทาาสา   
    ทราบ ซึ่งในครั้งนี้ขอให้ทางหนาว งานท่ีรับผิดชอบน าเรื่องดังกลาาวไปทบทวน 

    และแก้ไขปัญหาตาาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นด้ว  ไมาควรเลือกปฏิบัติ หากท าเป็น 

    หนังสือได้ให้ท าเป็นหนังสือ หรือกรณีเรางดาวน ก็อาจจะแจ้งในไลน์กลุามของ 

    สมาชิกสภา ทต.ทาาสา  ทราบ  
 
 
 
 
 
 
 

 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  เรื่องของการเจาะบาอบาดาลในพื้นท่ีของหมูาท่ี 6 บ้านหัวดอ  ซึ่งเป็นพื้นท่ี 
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นายก ทต.ท่าสาย  ของป่าไม้ ซึ่งหนาว งานป่าไม้ไมาอนุญาตให้เจาะ  ถ้าเรา ้า สถานท่ีไปเจาะ 
ในพื้นท่ีป่าชุมชน หมูาท่ี 6 บ้านหัวดอ  ก็อาจจะสามารถด าเนินการได้  
ซึ่งทางสภา ทต.ทาาสา  ก็ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้ว จ านวนเงิน  
435,000 บาท ขอแจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ และการขอเจาะบาอบาดาลในพื้นท่ี 
ของ หมูาท่ี 1,2,6,9,11,12 และหมูาท่ี 13 ได้ขอประสานแผนพัฒนาไป ัง 
องค์การบริหารสาวนจังหวัดแล้ว เพื่อจะแก้ไขปัญหาน้ าในการอุปโภคบริโภค 
ของประชาชนในอนาคตตาอไป 

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  - เห็นควรให้ทางเทศบาลฯ สรรหาบุคลากรทางด้านงานประชาสัมพันธ์ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  โด ตรง ซึ่งผมคิดวาาต าแหนางดังกลาาว เป็นต าแหนางท่ีจะแจ้งข้อมูล ขาาวสาร 

ตาาง ๆ ให้กับสมาชิก ทต.ทาาสา  ก านันผู้ใหญาบ้าน ประชาชนท่ัวไปทราบ 
หรืองานเว็บไซต์ตาาง ๆ ถ้ามีเจ้าหน้าท่ีด้านงานประชาสัมพันธ์เฉพาะด้านก็จะ
แก้ไขปัญหาในเรื่องดังกลาาวได้เ อะมาก เห็นควรมีการสรรหาต าแหนาง
ดังกลาาวเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นท่ีต าบลทาาสา   กตัวอ าางเชาน จังหวัด
เชี งรา  ก็ ังมีหนาว งานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นหนาว งานท่ีมีหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งาน โครงการตาาง ๆ ของจังหวัดให้ประชาชนภา ใน
จังหวัดหรือผาานทางชาองทางอื่น ๆ ทราบโด ท่ัวกัน 

    - ขอทราบวาาโครงการกาอสร้างของแตาละหมูาบ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
    หมูาบ้านใดได้ด าเนินการไปแล้วหรือ ังไมาได้ด าเนินการ 
 

นายถวิล ทิศเชย   ผมขอทราบวาาโครงการกาอสร้างของแตาละหมูาบ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  หมูาบ้านใดได้ด าเนินการไปแล้วหรือ ังไมาได้ด าเนินการ เห็นควรแจ้งให้ท่ี 
    ประชุมทราบด้ว  
 

นายอินจนัทร์ เคร่ืองแก้ว  เวลามีวาตภั เกิดขึ้นในพื้นท่ี สาวนมากผมจะขับรถออกส ารวจบ้านเรือน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ของประชาชนในพื้นท่ีอ ูาแล้ว บางพื้นท่ีก็ได้ออกราวมกับเจ้าหน้าท่ีของ 
    เทศบาลต าบลทาาสา  ผมท าตามหน้าท่ีไมาได้ไปเสนอหน้า ขอโทษด้ว ที่ไมาได้ 
    แจ้งให้ทางสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  เขต 2 ทราบ เพราะเป็นบางเรื่องก็เป็น 
    เรื่องท่ีดาวนจริง ๆ ครับ 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ขอสอบถามเรื่องวิท ุส่ือสาร ผมเห็นควรให้ทางเทศบาลฯ ได้น าเอาวิท ุส่ือสาร 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  กลับมาให้ทางสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  ใช้เหมือนกาอน อาจจะใช้ในชาวงของ 

ฤดูฝนนี้ก็ได้ เพื่อจะได้ทราบขาาวตาาง ๆ ในพื้นท่ีต าบลทาาสา  
 

นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  ขอสอบถามไป ังกองคลัง งบประมาณปี พ.ศ.2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ด าเนินการไปกี่หมูาบ้าน และ ังคงเหลืออีกกี่หมูาบ้าน 
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นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์  ทาานอินจันทร์ เครื่องแก้ว ทาานไมาต้องมาอธิบา แทนเจ้าหน้าท่ี  
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 ทาานต้องเข้าใจวาาสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  บางทาานเข้ามีภารกิจ  

มีงานท่ีต้องไปท า ไมาเหมือนกับทาานรู้ทุกเรื่องและไปทุก ๆ งาน เชาน  
แจกระเบ้ืองหมูาท่ี 9 กี่โมง วันไหน เห็นควรแจ้ง ซึง่ทาานไปซาอมไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) 
กับเจ้าหน้าท่ี ทาานท าได้ แตาสมาชิกฯ บางทาานเข้าท าไมาได้เหมือนทาาน  
บางก็เป็นหญิง บางก็มีงานประจ า มีภารกิจ ขอให้ทางเทศบาลฯ ปรับเปล่ี น
การท างานด้ว  ในสมั นี้ก็ 6 ปีมาแล้ว ควรปรับการท างานให้ถูกต้อง 
เรี บร้อ และเหมาะสมด้ว  

 

นายถวิล  ทิศเชย  ขอเสริมเรื่องของวิท ุส่ือสาร ควรน ามาใช้ในชาวงฤดูฝน กรณี เหตุวาตภั   
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  น้ าทาวม เป็นส่ิงท่ีดี เห็นด้ว ที่จะให้ทางสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  ใช้ปฏิบัติงาน 
 

นางสาวชวนชม สุขนิตย์ - เห็นด้ว กับทาานสมฤดี แสงศรีจันทร์ เจ้าหน้าท่ีควรจะมีระบบการแจ้งข้อมูล 
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย ขาาวสารท่ีรวดเร็ว หากท าเป็นหนังสือได้ก็ให้ท า หรือเป็นเหตุดาวน ก็ให้ลงในไลน์  

หรือแจ้งผาานทางไลน์นั้น ควรปรับปรุงและแก้ไขด้ว  
    - โครงการกาอสร้างถนน คสล. หมูาท่ี 6 บ้านหัวดอ  ซอ  2/1 ทางเทศบาลฯ 

ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดบางแล้ว เพราะทางสภา ทต.ทาาสา   
ได้อนุมัติไปแล้ว 

 

นายมงคล บุญรักษา การพกพาวิท ุส่ือสาร ผิดกฎหมา  ควรจะแก้ไขปัญหาดังกลาาวอ าางไร       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  จะมีวิธีการใด ท่ีจะท าให้ถูกต้องตามระเบี บ อาจจะสางสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  

ไปอบรม หรือไมาอ าางไร เห็นควรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกลาาวเพื่อให้ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานท่ีถูกต้อง 

 

นายสงัด อายุยืน - ต้องขอโทษทางทาานสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  เขต 2 ด้ว  ท่ีทางเทศบาลฯ  
ปลัด ทต.ท่าสาย   ไมาได้แจ้งเกี่ วกับกิจกรรมหรืองานตาาง ๆ ให้ทางสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  

    ทราบ เพระบางครั้งเป็นเรื่องเรางดาวน อาจจะลืมแจ้ง แตาเจ้าหน้าท่ีก็ได้มีการ 

    รา งานผู้บังคับบัญชาตามล าดับอ ูาแล้ว ผมจะรับเอาข้อผิดพลาดดังกลาาว 

ไปปรับปรุง แก้ไข ปรึกษาหารือในการประชุมหัวหน้าสาวนงาน ให้การส่ือสาร 

ทุกสาวนของหนาว งานได้รับทราบกันอ าางท่ัวถึงและเป็นมาตรฐาน หรือ 

อาจจะมีการประชุมหารืออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ก าหนดให้เป็นไปในทิศทาง 

เดี วกันตาอไป อาจจะมีการแจ้งเป็นหนังสือ หรืออาจจะแจ้งในไลน์กลุาม  
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หรืออาจจะด าเนินการท้ัง 2 วิธี ควบคูากันไป 

    - การใช้วิท ุส่ือสาร ปัจจุบันมีระเบี บควบคุมไว้ และแตาละปีงบประมาณก็จะ 

    มีการตรวจครุภัณฑ์ประจ าปี ซึ่งการสอบถามไป ังทาานประธานสภา ทต.ทาาสา   
    เรื่องวิท ุส่ือสารก็เป็นเรื่องของการตรวจครุภัณฑ์นั้น และเรื่องของวิท ุส่ือสาร 

ท่ีจะให้ตัวแทนของสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  ท้ัง 2 เขต เรื่องดังกลาาวจะ
ด าเนินการในลักษณะเดิมของฝากในสาวนของส านักปลัด (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ) ไปด าเนินการในการใช้วิท ุส่ือสาร การสางบุคลากร
ดังกลาาวไปอบรมอ าางไร น าไปหารือและหาข้อมูลเพื่อแจ้งให้ทางสมาชิกสภา 
ทต.ทาาสา  ทราบตาอไป 

 
 
นายสงัด อายุยืน ในสาวนรา ละเอี ดโครงการกาอสร้างประจ าปี พ.ศ.2562 ขอมอบทาง  
ปลัด ทต.ท่าสาย   กองคลัง น าสรุปข้อมูลท้ังหมด แจ้งให้ทางสมาชิกสภา ทต.ทาาสา  ทราบ 

    ซึ่งอาจจะแจ้งในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ท่ีจะถึงนี้ ในวันประชุม 

    ประจ าเดือนของ งานสภา ทต.ทาาสา  ตาอไป 

 
นายมงคล บุญรักษา แจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่น การประชุมประจ าเดือนของสมาชิกสภาท้องถิ่น       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม 2562 
    เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาลต าบลทาาสา   
 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
นายมงคล บุญรักษา กลาาวปิดประชุม สาวนการประชุมฯ ครั้งตาอไป       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การประชุมสภาฯ สมั สามัญ/ครั้งตาอไป ประจ าปี 2562  

ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง   
 

ขอปิดประชุม ฯ 
 

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

ปิดประชุมเวลา      เวลา  14.25   น. 
 
 
 
 

 

(ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกรา งานการประชุม  
             (นา สงัด  อา ุ ืน)    

(ลงช่ือ)................................................. 
           (นา มงคล  บุญรักษา) 
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        เลขานุการสภา ทต.ทาาสา                  ประธานสภา ทต.ทาาสา    
 
 
 
 (ลงช่ือ)...........................................        
            (นา สมพล  จันกุลี)                               
 สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
   กรรมการตรวจรา งานการประชุม  

 
 
 
(ลงช่ือ).................................................. 
            (นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์)  
    สมาชิกสภา ทต.เขต 2 
      กรรมการตรวจรา งานการประชุม 

 

 
 

(ลงช่ือ).................................................... 
      (นา ถวิล  ทิศเช ) 

       สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
         ประธานคณะกรรมการตรวจรา งานการประชุม 

 

 

 
 
ประธานสภาเทศบาลต าบลทาาสา  ได้ลงนามในรา งานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทาาสา   

สมั วิสามัญ สมั ท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันท่ี  29 เมษา น 2562  รับรองแล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลทาาสา   สมั วิสามัญ สมั ท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2562  

เมื่อวันท่ี  27  พฤษภาคม  2562 
 
 
 

 

(ลงช่ือ)  ..................................................... 
              (นา มงคล  บุญรักษา) 

          ประธานสภาเทศบาลต าบลทาาสา    
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ร่าง 
ก าหนดวัน เดือน ปี  ในการเสนอร่างเทศบัญญตัิฯ 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  เพื่อก าหนดการประชุมสภา ทต.ทาาสา  สมั ท่ี 3/2561 
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ก าหนดวัน เดือน ปี  ในการเสนอร่างเทศบัญญตัิฯ ปี 2561 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2561    เสนอราางเทศบัญญัติฯ ปี 2561 ตาอประธานสภาฯ 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561    วาระที่ 1 รับหลักการ 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561   วาระที่ 2 การแปรญัตติ 
วันที่ 28 สิงหาคม 2561   วาระที่ 3 ลงมติ 
 

 

 

 

 


