
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันศุกร์ที่ 28  เดือน  มิถนุายน  พ.ศ. 2562   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมดอยปุย  เทศบาลต าบลท่าสาย 

------------------------------------- 
 
เริ่มประชุมเวลา      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 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562    

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ต าบลท่าสาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป นั้น 

    ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
ในวันศุกร์ที ่28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบาลต าบลท่าสาย ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2562 
ลงชื่อนายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1      1.1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
    1.1.1 การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาล 

แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 
นายมงคล บุญรักษา เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการการประชุมและการสัมมนา 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

การประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ประจ าปี 2562           
ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีหัวข้อการสัมมนาที่เป็นประเด็นหลักคือ  
การเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
และเทศบาล ซึ่งจะด าเนินการเลือกตั้งภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจาก
ปัจจุบันต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้มีการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ
งบประมาณรายจ่าย ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะด าเนินการเลือกตั้งได้ ทั้งนี ้ 
เป็นหน้าที่ของ กกต.จังหวัด ที่จะด าเนินการเลือกตั้ง 
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    1.1.2 กิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนต าบลท่าสาย กิจกรรมอบรม 
    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
นายมงคล บุญรักษา เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลต าบลท่าสาย  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา

ท้องถิ่น และสมาชิก อปพร. ในการไปศึกษาดูงาน หน่วยงานต้นแบบในการบริหาร
จัดการด้าน อปพร. ซึ่งจากการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางท่าน
นายก ทต.ท่าสาย ที่ได้ให้เกียรติตัวแทนจากสภา ทต.ท่าสาย เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ดังกล่าว ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างก็มีศักยภาพมาก เพราะเป็นหน่วยงานที่มีรายได้
มาก ซึ่งสามารถน าเอาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาปรับใช้ในงานด้าน  
อปพร.ของต าบลท่าสายต่อไป 

 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย  เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
หมวดที่ 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหารงานของผู้บริหารแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ นั้น 
 

เทศบาลต าบลท่าสาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ตามข้ันตอนและวิธีการตาม
ระเบียบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสายแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2562 ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพ่ือน าไปก าหนด
กระบวนการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ            
ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายต่อไป 
ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
นายชัยยศ   หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
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1.2.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 5 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายก ทต.ท่าสาย  (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ของเทศบาลต าบลท่าสาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
“ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอ านาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการและใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นนี้สามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้ และการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 เพื่อเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้ง 
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

เทศบาลต าบลท่าสาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ
ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสายร่วมกับประชาคมท้องถิ่นแล้ว  
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่ 22 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
(นายชัยยศ  หม่อมพกุล)  นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 

 

1.2.3 การใช้พื้นที่ นปพ.เชียงราย เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริฯ 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ปัจจุบันในพื้นที่ นปพ.เชียงราย (เดิม) ได้เปลี่ยนเป็นเป็นที่ในการด าเนินงาน 
นายก ทต.ท่าสาย  โครงการตามแนวพระราชด าริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมีการปลูกผักปลอดสารพิษ 
    ปลูกพืชสมุนไพร 
 

1.2.4 การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตร 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลต าบลท่าสาย ร่วมกับ 
นายก ทต.ท่าสาย ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ตาม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรต าบลท่าสาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 กิจกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง“รู้ทันสารเคมีทางการ
เกษตรและการป้องกัน” ให้กับประชาชนทั่วไปและเกษตรกร 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  -เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้ร่วมอบรมให้มีความรู้เรื่องการใช้สารเคมีในการป้องกัน 
นายก ทต.ท่าสาย  ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

-ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
เน้นให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 

1.2.5 การรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ในวันนี้จะมีการส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง 
นายก ทต.ท่าสาย  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  

หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ซึ่งในวันนี้ทางคณะกรรมการตรวจรับ
ก าลังด าเนินการตรวจรับอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นยี่ห้อฟอร์ด  สีแดง ซึ่งจะน ามาใช้
ปฏิบัติงานในส่วนส านักปลัด ซึ่งปัจจุบันรถยนต์บางคันก็ไม่สามารถซ่อมแซม
ได้แล้ว เช่น รถ EMS คันเก่า หมายเลขทะเบียน 8809  

 
    

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562 
นายมงคล บุญรักษา ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562   

เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม  2562 
 

มีสมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค าเพ่ิมเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม่ 
 

ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 

นายมงคล บุญรักษา ให้สมาชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562   

เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม  2562 
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 

 

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
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ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องด่วน (ถ้ามี) 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  -ขอสอบถามทางกองช่าง เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  บ้านร่องธาร ซอยร่มโพธิ์ จ านวน 2 จุด งบประมาณ 300,000 บาท 
    ซึ่งใช้จ่ายจากเงินสะสม แต่ทางผู้ใหญ่บ้านได้ขอชะลอโครงการไปก่อน 
    เนื่องจากไม่เป็นไปตามประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งได้ร้องขอมา 2 โครงการ คือ 
    1. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. ซอยร่มโพธิ์ 
    2. โครงการท าดาด คสล. กันตลิ่งพัง ซอยเนตมิตร 

ซึ่งหลังจากท่ีได้ไปส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทางกองช่างได้ออกแบบแปลน
ก่อสร้างมาเพียง 1 โครงการ คือ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร  
ซอยร่มโพธิ์ จ านวน 2 จุด งบประมาณ 300,000 บาท ซึ่งผมขอสอบถาม
ผู้อ านวยการกองช่างด้วยครับ 

  -ขอขอบคุณทางเทศบาลต าบลท่าสาย และสมาชิก อปพร. ที่ผมได้เข้าร่วม 
  ไปศึกษาดูงานที่ผ่านมา ซึ่งสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถ 
  มาปรับใช้ในพื้นที่ต าบลท่าสายได้ 
 
นายถวิล  ทิศเชย  เรื่องรางระบายน้ า โซนหนองไฮ หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด มีน้ าขัง ส่งกลิ่นเหม็น  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  เพ่ือป้องกันประชาชนเป็นโรคไข้เลือดออกด้วย จึงขอทางกองช่าง 

ได้เข้าไปส ารวจรางระบายน้ า ถึงสาเหตุท าไมน้ าไม่ไหล น้ าขัง 
 
นายสุภาพ   ระลาธิ  เรื่องรางระบายน้ า โซนหนองไฮ หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด มีน้ าขัง ส่งกลิ่นเหม็น  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ผมได้ประสานผู้น าหมู่บ้านแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 นี้ 
  มีประชาชนในพื้นที่ได้จ้างรถแบคโฮเล็ก ส าหรับเอาฝาปูนปิดรางระบายน้ า 

 ออก เนื่องจากฝาปูนหนัก คนยกไม่ได้ ซึ่งจะด าเนินการในเช้าวันอาทิตย์ฯ 
โดยจะขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ าในการใช้ท าความสะอาด ชะล้าง 
เศษดินต่าง ๆ ด้วย พร้อมทั้งมีประชาชนในพื้นท่ีเข้าช่วยกัน 

 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  ตามแบบร้องขอจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ในการขอสนับสนุน 
ผู้อ านวยการกองช่าง  งบประมาณ จ านวน 2 โครงการ คือ  

1. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. ซอยร่มโพธิ์ 
    2. โครงการท าดาด คสล. กันตลิ่งพัง ซอยเนตมิตร 

ซึ่งทางกองช่างได้ด าเนินการออกส ารวจ โครงการที่ 1 จะต้องรื้อถนน คสล.เดิม 
เนื่องจากช ารุดออก แล้วด าเนินการก่อสร้างใหม่ จ านวน 2 จุด และโครงการที่ 2  
ได้เข้าไปส ารวจพบว่าแหล่งน้ าหรือล าเหมืองดังกล่าวติดเขตพ้ืนที่บ้านประชาชน 
ต้องมีการส ารวจขอบเขตพ้ืนที่ล าเหมืองก่อน และโครงการที่ 2  
เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมาก เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลฯ  
จึงไม่สามารถท าได้ จึงออกประมาณการได้เพียง 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง/ 
ปรับปรุงถนน คสล. ซอยร่มโพธิ์ 
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นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ครับ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  จะด าเนินการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน ขอเชิญทางผู้อ านวยการกองช่าง 
  เข้าร่วมประชุม และชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ 

โครงการท าดาด คสล. กันตลิ่งพัง ซอยเนตมิตร 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  ทราบ เข้าร่วมครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   
 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  -เรื่องของรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ขอบคุณทางท่านสุภาพและ 
นายก ทต.ท่าสาย  ท่านถวิลมาก  ที่ได้ประสานช่วยกันประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

เช่น จัดหารถแบคโฮในการเอาฝาปิดรางระบายน้ าออก ซึ่งทางเทศบาลฯ  
จะน ารถบรรทุกน้ าเข้าไปยังพ้ืนที่และนายกจะเข้าไปดูพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 

  -เรื่องของถนน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร มอบผู้อ านวยการกองช่างเข้าร่วมประชุม 
กับทางหมู่บ้านด้วย 

 
นายสงัด  อายุยืน  - สรุปในส่วนของหมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะน้ าขัง ซึ่งเป็น 
ปลัด ทต.ท่าสาย   แหล่งเพาะพันธุ์ของยุง น้ าส่งกลิ่นเหม็นด้วย ซึ่งผมกับทางงานสาธารณสุข  

งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาฯ ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสภา และ อสม.  
ได้เข้าไปส ารวจพื้นที่ดังกล่าว สาเหตุของน้ าขังอาจจะมีเศษดิน เศษกิ่งไม้ต่าง ๆ  
อุดตัน ท าให้น้ าไม่ไหล ซึ่งผมได้แจ้งทางสมาชิกสภาฯ ผู้น าหมู่บ้านท าหนังสือแจ้ง
มายังเทศบาลฯ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ในวันนี้ได้รับทราบว่าทางหมู่บ้านจะ
ด าเนินการสรรหาเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยก็เป็นการดี เพราะฝาปิดรางระบายน้ า 
(หนักมาก) แล้วทางเทศบาลฯ ก็จะได้น ารถบรรทุกน้ าเข้าไปฉีดน้ าท าความสะอาด
เศษดินต่าง ๆ เพ่ือให้น้ าสามารถไหล/ระบายได้ ตามค าสั่งท่านนายกฯ  
หากตรวจสอบในวันอาทิตย์แล้วพบว่ารางระบายน้ ามีปัญหาประการใดจะให้ทาง
กองช่างได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหารางระบายน้ าต่อไป 

  -เรื่องโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ทางกองช่างได้เข้าไป 
 ส ารวจ โครงการท าดาด คสล. กันตลิ่งพัง ซอยเนตมิตร แต่ท าไม่ได้ แต่ทางกองช่าง

ไม่ได้รายงานให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบ หากมีการรายงานขึ้นมาเนื่องจากไม่
สามารถกระท าได้ ก็จะได้ประสาน/แจ้งไปยังพ้ืนที่ให้ทราบ ก็จะไม่ท าให้โครงการ
เกิดปัญหา จึงมอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้อ านวยการช่างได้ประสานไปยังพ้ืนที่ 
หรือน าเรียนชี้แจงให้กับทางหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562  
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 
 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ด้วยส านักปลัด เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
นายก ทต.ท่าสาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีท่ีงบประมาณรายจายประกาศ 

ใชบังคับแลว หรือไมไดตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของปนั้น  
เพ่ือด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อเทศบาลฯ 
และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลท่าสาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

    ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

4.1.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
ครุภัณฑ์ส านักงาน  พัดลมระบายอากาศ  จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ  
1,000 บาท  เป็นเงินจ านวน 3,000 บาท   
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ  
1,000 บาท เป็นเงินจ านวน 3,000 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) พัดลมระบายอากาศ ชนิดติดผนังหรือชนิดติดเพดาน 
2) ขนาดใบพัด ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 

    ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ทต.ท่าสาย  
มีความจ าเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 6  
ล าดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.08/2 
ขอโอนครั้งนี้จ านวน 3,000 บาท  

 

4.2.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ชุดเก้าอ้ีหินอ่อน  ราคา 3,000 บาท จ านวน 4 ชุด  
เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท 
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเก้าอ้ีหินอ่อน ราคา 3,000 บาท จ านวน 4 ชุด  
เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) หน้าโต๊ะลักษณะสี่เหลี่ยม 
2) เก้าอ้ีมีพนักพิง 
3) ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว  เก้าอ้ี 4 ตัว ต่อ 1 ชุด 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ทต.ท่าสาย  
นายก ทต.ท่าสาย  มีความจ าเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 6  
ล าดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.08/1 
ขอโอนครั้งนี้จ านวน 12,000 บาท  

 

โอนลด   งบเงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
5) อุดหนุนวัดศรีดอนชัย 
(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ขอโอนครั้งนี้ 10,000   บาท   
 

โอนลด   งบเงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
10) อุดหนุนวัดป่าธรรมะประทีป 
(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ขอโอนครั้งนี้ 5,000   บาท   

 
4.2.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ค่าครุภัณฑ ์   
ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง  
ราคาถังละ 8,300 บาท เป็นเงินจ านวน 16,600 บาท 
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส  
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง ราคาถังละ 8,300 บาท  
เป็นเงินจ านวน 16,600 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1)  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จนุ้ าได้ไม่น้อยกว่า 
    2)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    3)  ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ล าดับที่ 15 หน้า แบบ ผ.08/2 
ขอโอนครั้งนี้จ านวน 16,600 บาท  

 

โอนลด   งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
5) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 
จ านวน 16,600 บาท 
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นายสงัด อายุยืน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 

ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
          สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
          ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ข้อ 33  ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบ 
     ร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ 

เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน 
คลังเป็นผู้ช่วยเหลือ  และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 

     (1)  ควบคุมการรับ  การเบิกจ่ายเงิน 
(2)  ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้ 
(3)  ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน  การขอเบิกเงิน  และการก่อหนี้ผูกพัน 

              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การโอนงบประมาณ มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
 

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27  

 
นายมงคล บุญรักษา  4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 3 รายการ 

       4.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  พัดลมระบายอากาศ   จ านวน 3,000 บาท 
      4.1.2 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ชุดเก้าอ้ีหินอ่อน   จ านวน 12,000 บาท 
      4.1.3 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส  

ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 16,600 บาท 
 

มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
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4.2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลท่าสาย ต าบลท่าสาย  
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ใช้หลักเกณฑ์ เป็นผู้ด าเนินงานและ 
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2560 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครอง 
นายก ทต.ท่าสาย ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน

ระดับท้องถิ่น พ.ศ.2560  
  เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหาร

จัดการและด าเนินงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น ตามความ
พร้อม ความเหมาะสม และความจ าเป็นของ ประชาชนในท้องถิ่นตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2561 อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2561  
ประกอบกับมติคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่  11/2560 ลงวันที่  
16 สิงหาคม 2560 มอบให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
เป็นผู้ลงนามในประกาศ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  แทนคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจึงได้มีมติในการประชุม   
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้   
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน   
เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2560”  
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ตามประกาศนี ้
“ระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น”  หมายความว่า  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
ในระดับท้องถิ่น อันประกอบด้วยการด าเนินงานหรือบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มี การปฏิบัติการฉุกเฉิน  การศึกษา  
การฝึกอบรม  การค้นคว้า  และการวิจัยที่เก่ียวกับการประเมิน   การจัดการ  
การบ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน  และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน  
ที่มี การด าเนินการในท้องถิ่นนั้นให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน  โดยรวมถึง       
การจ่ายเงินจากงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและท่ีได้รับ
การอุดหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน      
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  และอุดหนุนหรือเป็นค่าชดเชยให้แก่ผู้ปฏิบัติการ  
หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่ด าเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ในท้องถิ่นนั้น ตลอดจนการก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ  และ
สถานพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉินในท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  ก าหนด  โดยต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ท้องถิน่หรือ ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นนั้นด้วย 
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นายชัยยศ หม่อมพกุล ข้อ 5 ให้  สพฉ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
นายก ทต.ท่าสาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก  ให้เป็นผู้ด าเนินงานหรือบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น ตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความ
จ าเป็นของประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ดังนี้ 
(1) ให้มีการก าหนดงานการแพทย์ฉุกเฉินไว้ในการแบ่งส่วนราชการของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น  
(2) จัดให้มีหน่วยปฏิบัติการประเภทช่วยเวชกรรม ประกอบด้วย ยานพาหนะ  
ผู้ปฏิบัติการ  อุปกรณ์  และองค์ประกอบอ่ืน  ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และ
มาตรฐานที่  กพฉ.  ก าหนด  
(3) จัดให้มีงบประมาณ  เพ่ือให้สามารถด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ท้องถิ่นนั้น ได้อย่างต่อเนื่อง  ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐานที่  
กพฉ.  ก าหนด  
(4) ด าเนินการเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นหรือมีข้อบัญญัติ
การด าเนินงานและ บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น  
(5) บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือการด าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น  ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การปฏิบัติหน้าที่  และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินที่  กพฉ.  ก าหนด  
(6) ด าเนินงานหรือบริหารจัดการเพ่ือปฏิบัติการช่วยเวชกรรม  โดยจัดให้มี
หน่วยปฏิบัติการ ประเภทช่วยเวชกรรม  ประกอบด้วยยานพาหนะ   
ผู้ปฏิบัติการ  อุปกรณ์  ระบบสื่อสารและสารสนเทศ  และองค์ประกอบอ่ืน  
ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ. ก าหนด 

 
ข้อ 8 ในการด าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น
ตามประกาศนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอาจด าเนินงานหรือบริหาร
จัดการเองหรือมีข้อตกลงหรือสัญญา ให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนด าเนินงาน
หรือบริหารจัดการแทนก็ได้  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ สองแห่ง
ขึ้นไปอาจรวมตัวกันโดยมีข้อตกลงเป็นหนังสือเพ่ือด าเนินงานหรือบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินท้องถิ่นร่วมกันก็ได้  หรืออาจจัดให้มีผู้
ปฏิบัติการที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินในท้องถิ่นนั้นโดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การ
ประกอบวิชาชีพนั้นหรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลก็ได้  โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจได้รับ การอุดหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินใน
การด าเนินงานหรือบริหารจัดการดังกล่าวตามที่  กพฉ. ก าหนดด้วยก็ได้  
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นายชัยยศ หม่อมพกุล  ข้อ 9 ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้  
นายก ทต.ท่าสาย  ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 

เรืออากาศเอก  อัจฉริยะ  แพงมา  
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

 
นายสงัด  อายุยืน  โดยเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
ปลัด ทต.ท่าสาย 1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง (19) การสาธารณสุข 
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล  
มาตรา 50(9) หน้าที่อ่ืน ตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
3. พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 หมวด 4 กองทุนการแพทย
ฉุกเฉิน มาตรา 33 วรรคสอง เพ่ือสงเสริมการมีบทบาทตามความพรอม  
ความเหมาะสม  และความจ าเปนของประชาชน ในทองถิ่น ให กพฉ.  
สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพ่ือก าหนดหลัก
เกณฑใหองคกรดังกลาวเปนผูด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่  โดยอาจไดรับการอุดหนุนจากกองทุน 
4. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง  หลักเกณฑ์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2560 ข้อ 5 (4) ด าเนินการเพ่ือให้ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นหรือมีข้อบัญญัติการด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น  

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลท่าสาย ต าบลท่าสาย  
    อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ใช้หลักเกณฑ์ เป็นผู้ด าเนินงานและ 
    บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2560 

 
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลท่าสาย ต าบลท่าสาย  
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ใช้หลักเกณฑ์ เป็นผู้ด าเนินงานและ 
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2560 
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มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    - เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สั่งพักการประชุมเวลา 12.05 น. ( พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
 

เริ่มประชุมใหม่  เวลา 13.05 น. 
 
นายมงคล บุญรักษา เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายหรือคณะผู้บริหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทต.ท่าสาย เสนอที่ประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายถวิล  ทิศเชย  ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลฯ ท่านนาย ทต.ท่าสาย ได้จัดท าป้าย 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ห้ามรถบรรทุกปูนผ่าน บริเวณหัวและท้ายสะพานป่าหัด เนื่องจากปัจจุบันนี้ 

ตอม่อมีปัญหา หากรถบรรทุกหนัก ๆ ผ่าน กลัวจะท าให้กระทบกับสะพาน 
ซึ่งจะขอความอนุเคราะห์ไปติด 2 ป้าย 

 
นายอินจันทร์  เครื่องแก้ว จากกิจกรรมการฝึกอบรม อปพร.ในปีนี้ และไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ที่ อปท.ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จากการถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงาน 

ในครั้งนี้แล้ว ทางเทศบาลต าบลท่าสาย ร่วมกับศูนย์ อปพร.ต าบลท่าสาย  
อยากได้พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของ อปพร. หรืองานกู้ชีพกู้ภัยให้มีศักยภาพ 
เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เช่น เครื่องตัดถ่าง เครื่องกระตุกหัวใจ 

 
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  -สนับสนุนท่านอินจันทร์ เครื่องแก้ว เพื่อจะให้ อปพร. มีความเข้มแข็ง และ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  สามารถให้บริการประชาชนผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที เห็นควรด าเนินการ 
    จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  -ขอเสนอการตั้งงบประมาณตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษา 
  ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กรรมการหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 

และบุคลากรในต าบลท่าสาย ในปีงบประมาณถัดไปจาก 350,000 บาท ควรตั้งไว้ 
ให้มากกว่าเดิม เช่น 400,000 บาท เพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมในการศึกษา 
ดูงานด้วย เช่น อสม. แม่บ้าน อปพร. พนักงาน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ 
ในพ้ืนที่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย 
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นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ค่าตอบแทนของ อปพร. ในการออกปฏิบัติงานต่าง ๆ หากให้ได้รับค่าตอบแทน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ยกตัวอย่างเช่น อสม. ซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท  

ขอทางท่านนายก ท่านปลัด และท่านประธานสภา ได้ผลักดันทางด้าน 
กฎหมายต่าง ๆ หากได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาตฯ ครั้งต่อไป เพื่อจะได้ช่วย  
อปพร. ด้วยที่ได้สละเวลาในการช่วยเหลือ ช่วยงานต่าง ๆ แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

 
นายน า  สมบัติ  ในกรณีรถชนที่ด้านหน้าห้างโฮมโปร หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ซึ่งได้เรียก 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ฉุกเฉิน (1669) ท าให้รถของเทศบาลไม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ขอสอบถามครับ 
 
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  ถนนซอยเสนานคร มีจุดมืดหลาย ๆ จุด ซึ่งผมได้ลงพื้นที่ไปกับนายช่างไฟฟ้า 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ในการเข้าไปส ารวจ ซึ่งมีไฟกิ่งที่ไม่ติดเป็นหลอดตะเกียบ ผมแจ้งช่างไฟฟ้า 
  ให้น ามาเปลี่ยน แต่ช่างไฟฟ้าแจ้งว่าไม่มี หรือไม่ให้ทางท่านสมาชิกสภา  

ออกเงินซื้อเอง ซึ่งผมคิดว่าการพูดจาดังกล่าวไม่ถูกต้อง ซึ่งเทศบาลฯ 
ทางกองช่างได้ตั้งงบประมาณค่าวัสดุไฟฟ้าไว้ทุก ๆ ปี ท าไมถึงไม่สามารถ 
จัดซื้อหลอดไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้ ขอสอบถามทางผู้อ านวยการกองช่างครับ 

 
นายสุภาพ  ระลาธิ  -ผมเห็นด้วยกับท่านธเนศธรรม ไคร้ศรี ครับ ซึ่งผมพบบ่อยมาก หากไม่มีหลอด 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ตะเกียบก็ขอให้รื้อแฝงเดิมออก ใส่แฝงส าหรับหลอดนีออนใหม่ 
    -ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลฯ ได้เข้าไปตัดต้นไม้  
    จ านวน 3 ต้นทางไปหนองไฮ  
 
นายถวิล  ทิศเชย  ส าหรับหลอดตะเกียบ ผมเปลี่ยนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพราะผมเอามา 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  จากบ้านที่ผมท างานรับเหมา 
 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  ส าหรับการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตามค าร้องขอของทางหมู่บ้าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ซึ่งปกติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเป็นหน้าที่ของนายช่างไฟฟ้า ซึ่งในการจัดซื้อ 
    ทุก ๆ ครั้ง ก็อาจจะซื้อหลอดนีออน หรือหลอดตะเกียบบาง ตามแต่ละพ้ืนที่  

ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นประการใด จะขอสอบถามทางนายช่างไฟฟ้าก่อน เพ่ือจะได้ 
ปรึกษาหารือ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งจะท าเรียนแจ้ง 
ให้ที่ประชุมทราบต่อไป   

 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  -แจ้งรองปลัด ให้แก้ไขปัญหาด้านค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จะน าไปซ่อมแซม 
นายก ทต.ท่าสาย  ให้กับทางหมู่บ้าน หรือเปลี่ยนจุดต่าง ๆ และให้ทางกองช่างได้เข้าไปส ารวจ 
    เรื่องงบประมาณและเส้นทางที่มืดด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  -มีกรณีการยืนเอกสารร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมฯ เรื่องการใช้น้ าในล าเหมือง 
  สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว โดยมีนายสุรินทร์ สุขโชติ ได้เป็นผู้ร้องเรียน 
  ในเรื่องดังกล่าว แจ้งทางสมาชิกสภาฯ เพื่อทราบ 
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นายถวิล  ทิศเชย  ทางชาวนา หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว  อยากจะท าที่กันน้ าไว้ซึ่งเป็นแผ่นไม้กั้น 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบกับอ าเภอเวียงชัย เนื่องจากหากน้ าล้นแผ่นไม้ก้ัน  

ก็สามารถไหลได้ตามปกติ 
 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  -ควรเป็นแผ่นปูนน่าจะดี และมั่นคงมากว่าแผ่นไม้ เห็นชอบก็ให้ทางชาวนา 
นายก ทต.ท่าสาย  ได้ท าแบบค าร้องมาตามระเบียบ 
  -เรื่องป้ายติดสะพานหมู่ที่ 7 บ้านป่าหัดห้ามรถบรรทุกปูนซีเมนต์แผ่น  

มอบรองปลัดประสานจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
  -เรื่องเครื่องมือด้านการป้องกันและบรรเทาฯ หรือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  

นายก เห็นชอบในการเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ  
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณต่อไป 

  -เรื่องค่าตอบแทน สมาชิก อปพร. ทางนายก จะน าเรื่องดังกล่าวเข้าน าเรียน 
ในการเข้าร่วมการประชุมสันนิบาตฯ ครั้งต่อไป 

  -เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) มอบทางกองช่างด าเนินการ 
 
นายสงัด  อายุยืน  -ทางเทศบาลฯ ได้รับแจ้งจากทางท้องถิ่นอ าเภอเมืองเชียงราย ซึ่งทางเทศบาลฯ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ได้รับเลือกให้เป็น อปท.ต้นแบบ ที่ได้ด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม 

พืชอันเนื่องจากพระราชด าริฯ ซึ่งมีคณะท างานหลัก ๆ อยู่จ านวน 3 ท่าน  
คือ ท่านรองน าพา  ขัติกันทา  นางวรินทร ยานะนวล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
และนส.ธนภร อินตาธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยทางจังหวัดได้น าท่าน
นายก ท่านปลัด ของ อปท.ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ดังกล่าวจะเข้ามาศึกษาดูงาน และแนวทางในการด าเนินโครงการฯ  
ซึ่งเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งให้ทุก อปท. ทั่วประเทศ 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ ซึ่งทาง 
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองเชียงรายจะได้อบรมและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลท่าสาย 
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  

  -ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จะมีคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองด่าน  
จังหวัดอุดรธานี เข้ามาศึกษาดูงานระบบหลักประกันสุขภาพฯ ซึ่งขอเชิญทางท่าน
สมาชิกสภาฯ ซึ่งร่วมเป็นตัวแทนทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้ง
นี้ด้วย เวลา 09.00 น. 
-เรื่องสะพานป่าหัด กรณีของรถบรรทุกปูนซีเมนต์วิ่งผ่านขอทางกองช่างได้เข้าไป
ส ารวจพื้นที่ และให้ท าหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้ามา
ส ารวจต่อไป 
-เรื่องการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของศูนย์ อปพร. ที ่ผ่านมานั้น ในการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติม ผมมอบหัวหน้าฝ่ายอ านวยการในการด าเนินการปรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเครื่องมือต่าง ๆ ต้องไปดูความเหมาะสมและงบประมาณ
ของทางเทศบาลฯ ด้วย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เราตั้งงบประมาณไว้ที่ 
57,000,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก็ต้องดูรายรับจริงต่าง ๆ        
มาประกอบการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 
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นายสงัด  อายุยืน  - เรื่องการรับส่งผู้ป่วย หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ต าบลท่าสาย 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ข้อเท็จจริงเป็นประการใด ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันดังกล่าว   

ซึ่งถ้าเป็นเขตความรับผิดชอบของรถฉุกเฉินของเทศบาลฯ เราต้องไปถึงพ้ืนที่แล้ว 
แต่ที่รอรถมาช้า อาจจะเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกู้ชีพหน่วยอื่น ๆ โดยเรื่อง
ดังกล่าว ผมจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าไปประสานการปฏิบัติงาน
ของรถฉุกเฉินท่าสายให้รับผิดชอบในบริเวณเขตพ้ืนที่ต าบลท่าสายทั้งหมด   
-เรื่องของไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ปัจจุบันทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการซ่อมแซม 
เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์มาโดยตลอด ซึ่งหากจะมีการขยายเขต หรือการติดตั้งจุดใหม่ 
ต้องใช้งบประมาณของหมู่บ้าน เพราะมีบางหมู่บ้านท ารางระบายน้ า และมีการ
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง(ไฟกิ่ง)ในงบประมาณ 350,000 บาท แต่ก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางเทศบาลฯ ได้ขยายเขตใหม่หรือเพ่ิมพ้ืนที่ติดตั้งใหม่
ให้กับหมู่บ้าน ๆ ละ 5,000 บาทท้ัง 13 หมู่บ้าน  
-เรื่องของค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว ได้รับการถ่ายโอนฯ
ให้กับ อปท. ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า 
คือ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  นายก  ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง จะได้หารือถึงแนว
ทางการจัดเก็บ การได้รับถ่ายโอนงบประมาณ และการสมทบจากกลุ่มผู้ใช้น้ า
อย่างไร หากมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น จะเชิญทางคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ าเข้ามา
พูดคุย/ประชุมเพ่ือหากแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  -การร้องเรียนของกลุ่มผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว มอบให้งานนิติการ  
  ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และน าเรียนท่านนายก และรายงาน 

ศูนย์ด ารงธรรมฯ อีกครั้งหนึ่ง 
 
นายสมพล  จันกุลี  เรื่องรถฉุกเฉิน ของทางเทศบาลฯ ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ในการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจน ประสานให้ผู้น าหมู่บ้าน 

ได้รับทราบ ซึ่งจากท่ีผมได้ประสบมากับตัวเอง มีรถชนเสาไฟฟ้า นานมาก 
รถฉุกเฉินจะมาถึง ซึ่งมาแล้วที่เกิดเหตุแล้วรับไปทีละคนน าไปส่งโรงพยาบาล  
กลับจากโรงพยาบาลก็มารับคนที่สอง จนครบ  ท าไมไม่มาพร้อมกันแล้ว 
รับไปทีเดียวหมดเลย 

 
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  กรณีการแจ้งเหตุต่าง ๆ ควรจะมีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเป็นการเร่งด่วน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ถ้าในกรณีท่ีท่านสมพล จันกุลี กล่าวมานั้น ผู้ประสบเหตุก็ตายกันหมด 
  หากรถฉุกเฉินแยกผู้ประสบเหตุกันเอง ไม่ได้เป็นการช่วยเพื่อช่วยชีวิต 

ให้รอดปลอดภัย 
 
นายถวิล  ทิศเชย  ขอสอบถามโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ทั้งงบประมาณ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ประจ าปีและงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว 
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นางสาวน าพา  ขัติกันทา  ตามท่ีได้ไปศึกษาดูงานกับศูนย์ อปพร.ต าบลท่าสาย พนักงาน สมาชิสภา 
รองนายก ทต.ท่าสาย  จากการไปดูงานทั้ง 3 แห่งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่หน่วยงานแต่ละแห่งค่อนข้าง 

มีงบประมาณมาก ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีรถดับเพลิง 
ที่ใช้ในหน่วยงานทั้งหมด 57 คัน พนักงานดับเพลิง 200 กว่าคน และครุภัณฑ์ 
ที่อยากน ามาใช้ในเทศบาลต าบลท่าสาย คือ เครื่องช่วยหายใจ ราคาเครื่องละ  
ประมาณแสนกว่าบาท และส าหรับเครื่องตัดถ่างเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีราคาแพงมาก  
บางครั้งต้องดูงบประมาณ แต่บางครั้งอาจจะยังไม่จ าเป็นเนื่องจากต าบลท่าสาย 
อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงราย ก็มีหน่วยงานอื่น ๆ ที่สามารถน ามาช่วยเหลือได้ 
 

นายน า  สมบัติ  หารือเรื่องขยะมูลฝอย  น ามาทิ้งเอง ไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ซึ่งเป็นลูก หลายผมเอง ขอให้ทางกองคลังได้ส ารวจจ านวนครัวเรือนที่ถูกต้อง 

ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยด้วย หรือไม่อาจจะพิมพ์ส่งไปให้ผู้น าหมู่บ้านลงไป 
ตรวจสอบ 

 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  มอบงานจัดเก็บรายได้ ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย 
นายก ทต.ท่าสาย  ในการตรวจสอบครัวเรือนที่ทิ้งขยะ ครัวเรือนที่ทิ้งไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียม  
    ตลอดจนครัวเรือนที่ด าเนินการก่อสร้างใหม่ 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว  -ทราบ ผมจะประสานงานจัดเก็บรายได้ ในการพิมพ์รายชื่อครัวเรือนที่จัดเก็บ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ทั้งราย 6 เดือน หรือรายปี ให้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ละ 
    หมู่บ้านได้ตรวจสอบ  

-ขอรายงานผลการด าเนินการโครงการก่อสร้าง (เงินกันจ่ายเหลื่อมปี) 
ถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย  จะท าสัญญาอาทิตย์หน้า 
-ขอรายงานผลการด าเนินการโครงการก่อสร้าง (เงินสะสม) 
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย     จะท าสัญญาอาทิตย์หน้า 
-ขอรายงานผลการด าเนินการโครงการก่อสร้างตามงบประมาณประจ าปี 
แต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

  หมู่ที่ 1 รางระบายน้ า คสล. อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง 
  หมู่ที่ 2 เงินอุดหนุนการไฟฟ้า (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
  หมู่ที่ 3 ถนน คสล. (ด าเนินการแล้ว) 
  หมู่ที่ 4 ฝาปิดร่องระบายน้ า (ท าสัญญาแล้ว) 
  หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. (อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง) 
  หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนน คสล. (ยัง) 
  หมู่ที่ 6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนน คสล. (ยัง) 
  หมู่ที่ 8 ก่อสร้างถนน คสล. (ด าเนินการแล้ว) 
  หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนน คสล. (ก าลังลงงาน/เทปูนเสร็จแล้ว) 
  หมู่ที่ 10 ขยายระบบประปาภูมิภาค (ด าเนินการแล้ว) 
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นายสมชาย  สุขแก้ว  หมู่ที่ 11 รางระบายน้ า คสล. (ยัง) 
ผู้อ านวยการกองคลัง  หมู่ที่ 12 ถนน คสล. (ท าสัญญาแล้ว) 

หมู่ที่ 13 ถนน คสล. (รอประมาณการ) 
และในส่วนโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมหมู่บ้านละ 300,000 บาท  
คงจะด าเนินการครั้งละ 4 โครงการ 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร จะต้องกลับมาเข้า 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  สภาท้องถิ่น พิจารณาอีกหรือไม่ 
 
นายสงัด  อายุยืน  ในส่วนโครงการของหมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ต้องกลับไปยังหมู่บ้าน 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ให้กับไปประชุมชี้แจงกันก่อนว่า และให้ผู้อ านวยการกองช่างเข้าร่วมการชี้แจง  

หากหมู่บ้านตกลงที่จะไม่ด าเนินการโครงการเทดาด คสล. ก็ไม่ต้องกลับ 
มาขออ านาจสภาฯอีก เนื่องจากใช้โครงการก่อสร้างถนน คสล. แต่ละ 
การประชุมหมู่บ้านต้องการที่จะเทดาด คสล. ก็ต้องปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เสนอต่อสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ตามรูปแบบเดิมตั้งแต่ข้ันตอนแรก ๆ  
ต่อไป 

 
นายสมชาย  สุขแก้ว  ยกตัวอย่าง โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ใช้จ่ายทั้ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  งบประมาณประจ าปี และใช้จ่ายจากเงินสะสม ต้องด าเนินการจากงบประมาณ 
    ประจ าปีก่อน ถึงจะด าเนินการจากเงินสะสม เพราะบางครั้งอาจจะท าพร้อมกัน 

ได้เนื่องจากงบประมาณเข้ามาเพียงพอ 
 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล  ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  จะมีการด าเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 
นายก ทต.ท่าสาย  ในพ้ืนที่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่งานพัฒนาชุมชน 
     
นางณัฐรดา  บุตรดี  -ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีหล่อเทียนพรรษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา โดยมีนายสมกิจ  เกศนาคินทร์ นายอ าเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธี 
    -ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ขอทางวัด หมู่บ้านน าเทียนไปตกแต่ง 
    -ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ตั้งขบวนแห่เทียน  

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าสาย เคลื่อนไปยังวัดศรีสุพรรณ หมี  ่ที่ 6 ต าบลท่าสาย 
ต่อจากนั้นก็จากนั้นก็จะเป็นพิธีถวายเทียนต่อไป 

 
  

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 

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

ซ่ึงจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง   
 

ขอปิดประชุม ฯ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ปิดประชุมเวลา      
    เวลา  14.50   น. 
 
 
 
 
 
 

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

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

            ประธานสภา ทต.ท่าสาย   
 
 
 
 (ลงชื่อ)...........................................        
            (นายสมพล  จันกุล)ี                               
 สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
   กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

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

 

 
 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
      (นายถวิล  ทิศเชย) 

       สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2562 รับรองแล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562  

เมื่อวันที่  .......   สิงหาคม 2562 
 
 

 

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

            ประธานสภา ทต.ท่าสาย   
 

 

 

 
 
 
 


