
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยวิสามัญ สมยัที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมดอยปุย  เทศบาลต าบลท่าสาย 

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

เร่ิมประชุมเวลา      เวลา    09.00  น. 
 

ผู้มาประชุม                       จ านวน    10   คน 
ผู้ไม่มาประชุม                    จ านวน     -    คน 
สมาชิกฯ ลาประชุม                 จ านวน     1    คน (ลาป่วย) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม               จ านวน     9   คน  
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562    

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ท่าสาย สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562   
ต้ังแต่วันท่ี 16-30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

    ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
ในวันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบาลต าบลท่าสาย ประกาศ ณ วันท่ี 16 เดือน มกราคม  
พุทธศักราช 2562 ลงช่ือนายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

 

ระเบียบวาระที่  1      1.1 เร่ืองที่ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
    1.1.1 การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  

คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
นายมงคล บุญรักษา  เมื่อวันท่ี 16 – 18 มกราคม 2562 ท่ีผ่านมานั้น ได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาต 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  จากการประชุมมีหลายประเด็นท่ีทางสันนิบาตได้เข้าร่วมประชุมกับ 

ทางรัฐบาล และแจ้งมาเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะมีการเลือกตั้ง ขอให้ทางสมาชิกสภา 

และฝ่ายบริหาร ขอให้ท าหน้าท่ีเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

ซึ่งจะมีโทษด้วยกัน 11 ข้อตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้ หากมีการท าผิด 
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ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
 
 
 
1.2 เร่ืองที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  - ขอเพิ่มเติมจากท่านประธานสภา จากการท่ีเข้าร่วมประชุมสันนิบาต 
นายก ทต.ท่าสาย ซึ่งมีประเด็นท่ีส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ ในการแก้ไข
ปัญหาเป็นอย่างดี และจะน าเรื่องท่ีเข้ารับการประชุมท่ีผ่านมาน าเข้าแผน 

ของเทศบาลต่อไป 
- นโยบายของทางสันนิบาตแห่งประเทศไทย จะให้นิติกรทุกแห่งท่ีเป็น 

สมาชิกของสันนิบาตเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างน้อย 5 วัน เนื่องจากจะมี 
การแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายและอบรมเพิ่มเติมในส่วนของงานทาง 

ด้านทนายความเพิ่มเติม  
  
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 
นายมงคล บุญรักษา ใหส้มาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2561   

เมื่อวันท่ี  24 ธันวาคม 2561   
มสีมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค าเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม ่

 

ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 

นายมงคล บุญรักษา ใหส้มาชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561   

เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561   
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 

 
มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ    9 เสียง 
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ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     1 เสียง 

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองด่วน (ถ้ามี) 
 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี  ขอสอบถามทางท่านประธานเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆ ท่ีไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ทางการเมือง อยากจะให้ผู้ท่ีทราบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ส าเนาหนังสือให้กับ 

ทางสมาชิกสภาทุกท่านทราบ บางท่านอาจไม่ทราบข้อห้ามเหล่านั้น   

 

นายสงัด อายุยืน   ประเด็นท่ีทางท่านธเนศธรรมสอบถามในลักษณะการหารือ ซึ่งเป็นท้ังประโยชน์ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   และมีผลกระทบกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยตรง จะน าเรียนในส่วนท่ี 

    เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทางการเมือง มีหนังสือแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับการวางตัว 

ทางการเมือง ในส่วนประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการวางตัวทั้ง 11 ข้อ ได้มีการส าเนา
หนังสือแจกให้แล้วในปี 2559 ในปัจจุบันระเบียบการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น กติกาบางอย่างทาง กกต. ไม่ได้ยกเลิก ซึ่งการวางตัวทางการเมือง
จะต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในส่วนของข้อห้าม 11 ข้อ จะให้ทาง 

เจ้าหน้าท่ีส าเนาหนังสือไปยังท่านสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไปตามประกาศ 

ของทางประกาศ คสช. กติกาไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 กันเงินจ่ายเหลื่อมป ีพ.ศ.2561 
(ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน)  

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล ด้วยกองช่าง เสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
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นายก ทต.ท่าสาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กันเงินจ่ายเหล่ือมปี พ.ศ.2561) การแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) ข้อ 29 จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

 
นายชัยทัต เรือนแก้ว  สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลท่าสายมีค าส่ังท่ี 893/2561 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

ผู้อ านวยการกองช่าง   2561 เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการจ้าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหัวดอยสันติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลท่าสายกับชัชวาลัค คอนสตรัคช่ัน     
ทางผู้รับจ้างได้ท าหนังสือแจ้งเข้างานวันท่ี 8 มกราคม 2562 ซึ่งทางกองช่าง
เทศบาลต าบลท่าสาย  ได้เข้าตรวจสอบก่อนด าเนินการร่วมกับทางผู้รับจ้าง        
ซึ่งได้พบปัญหาในระหว่างการตรวจสอบ ตามสัญญาของโครงการให้ด าเนินการ
จ านวน 2 จุด จุดท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร   
ยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 458.50 ตารางเมตร 
และจุดท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร              

 
 
 
 
 
 

นายชัยทัต เรือนแก้ว  ยาว 36.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 146.00 ตารางเมตร 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบแล้วในจุดท่ี 1 ไม่พบปัญหา ในจุดท่ี 2  
(ระยะทางท่ี 13.00 เมตร ถึง 14.00 เมตร) พบปัญหาอุปสรรค มุมรั้วกีดขวาง 

การก่อสร้าง จึงได้ท ารายงานขึ้นมายังผู้บริหาร เพื่อท่ีจะน าเข้าท่ีประชุมสภาฯ 

เพื่อท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขใหม่งบประมาณจาก 350,000 บาท คิดเป็นเงิน 

ท่ีต้องมีการหักลด 54 บาท และระยะได้หายไปจาก 4.00 เมตร  
(ระยะทางท่ี 13.00 เมตร ถึง 14.00 เมตร) เหลือ 3.90 เมตร 

 
นายชัยทัต เรือนแก้ว  4.1.1 ค าช้ีแจงเดิม   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ  

จ านวน 350,000 บาท 
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 12 บ้านหัวดอยสันติ จ านวน 2 จุด 
จุดท่ี 1 ซอย 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว 36.50 ม. 
          หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 146.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2 ซอย 6/3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  3.50 ม.  



 - 5 - 
 

          ยาว 131.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 458.50 ตร.ม. 
          พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย 
จุดท่ี 1 สถานท่ีด าเนินการ :  ซอย 4 
          จุดเริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q591711 ตะวันออก2194050 เหนือ 
          จุดส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q591741 ตะวันออก2194035 เหนือ 
จุดท่ี 2 สถานท่ีด าเนินการ : ซอย 6/3 
          จุดเริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q592197 ตะวันออก2193790 เหนือ 
          จุดส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q592264 ตะวันออก2193894 เหนือ 
       ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       แบบเลขท่ี ทถ-2-206 
      *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ล าดับท่ี 26  หน้า แบบผ.01/32 

 
นายชัยทัต เรือนแก้ว  ค าช้ีแจงใหม่    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ  

จ านวน 350,000 บาท 
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 12 บ้านหัวดอยสันติ จ านวน 2 จุด 
จุดท่ี 1 ซอย 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4.00 ม.  
(โดยระยะที่ 13.00 ม. ถึง 14.00 ม. ความกว้างที่ 3.90 ม.)   
ยาว 36.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145.99 ตร.ม. 

 
 
 
 
 
นายชัยทัต เรือนแก้ว  จุดท่ี 2 ซอย 6/3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  3.50 ม.  
ผู้อ านวยการกองช่าง            ยาว 131.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 458.50 ตร.ม. 

          พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย 
จุดท่ี 1 สถานท่ีด าเนินการ :  ซอย 4 
          จุดเริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q591711 ตะวันออก2194050 เหนือ 
          จุดส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q591741 ตะวันออก2194035 เหนือ 
จุดท่ี 2 สถานท่ีด าเนินการ : ซอย 6/3 
          จุดเริ่มต้นท่ีพิกัด 47Q592197 ตะวันออก2193790 เหนือ 
          จุดส้ินสุดท่ีพิกัด 47Q592264 ตะวันออก2193894 เหนือ 
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       ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       แบบเลขท่ี ทถ-2-206 
      *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ล าดับท่ี 26  หน้า แบบผ.01/32 

 
นายสงัด อายุยืน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 และ3) ข้อ 29 
    ขอ 29 การแกไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กันเงินจ่ายเหล่ือมปี พ.ศ.2561)  
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ขอ 29 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
4.1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 กันเงินจ่ายเหล่ือมปี พ.ศ.2561 
(ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) จ านวน 1 รายการ คือ 

              4.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 บ้านหัวดอยสันติ  
             จ านวน 350,000 บาท 
 
 

 

 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีกันเงินจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2561) 
จ านวน 1 รายการ (รายการที่ 4.1.1) 
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เห็นชอบ    9 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     1 เสียง 

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

เร่ิมประชุมใหม่  เวลา 13.00 น. 
 
นายมงคล บุญรักษา เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายหรือคณะผู้บริหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทต.ท่าสาย เสนอท่ีประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
 

นายอินจนัทร์ เคร่ืองแก้ว  การท าถนน ในการตรวจสอบแต่ละครั้งนั้น กรณีเจาะเพื่อท่ีจะตรวจสอบ 

สมาชิกสภา ทต. เขต 2  ขอให้ท าเป็นรูปแบบเดิม ขอให้เป็นไปตามระเบียบ ตรงตามก าหนดหรือไม่ 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี   - ขอเสริมจากท่านอินจันทร์เกี่ยวกับการเจาะเพื่อตรวจสอบ ก่อนท่ีเรา 

สมาชิกสภา ทต. เขต 1  จะท าการเทถนน ขอให้มีการตรวจสอบก่อนได้ไหม หากด าเนินการเท 

ถนนแล้วท าการเจาะตรวจสอบทีหลังจะท าให้เกิดปัญหาข้ึนในภายหลังถึงขั้น
จะต้องรื้อถนนออก 

    - ขอความร่วมมือทางการเงิน ซึ่งทางสมาชิกสภาทุกท่านมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง 

เสียภาษีโดยตรงอยู่แล้ว จะขอให้ทางการเงินช่วยไปยื่นเอกสารให้ได้หรือไม่ 
บางท่านก็ไม่สะดวกท่ีจะเข้าไปด าเนินการเอง 

    - โครงการก่อสร้าง จ านวน 3 โครงการ ของหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 11  
ท่ีผ่านสภาไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาด าเนินการแล้วหรือยัง 

 

นายชัยทัต เรือนแก้ว    - โครงการหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 11 ได้ก าหนดราคากลางไปยังกองคลัง 

ผู้อ านวยการกองช่าง  เรียบร้อยแล้ว  
    - ในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย มีการเปรียบเทียบว่า 

มีการผสมคอนกรีต ทราย จ านวนมากเกินไปหรือน้อยเกินไป โดยจะเก็บ
คอนกรีตหน้างานไปส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของท้องถิ่น จะใช้อ้างอิง
มาตรฐานทางหลวงชนบท สุ่มเจาะตรวจถนน 1 เส้น โดยจะใช้ดุลพินิจของ 
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นายชัยทัต เรือนแก้ว    ผู้รับเหมาสุ่มเจาะตามความเหมาะสมหลังจากท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  
ผู้อ านวยการกองช่าง  เพราะถ้าตรวจสอบก่อนผู้รับเหมาบางท่านอาจจะปรับเนื้อที่หรือทรายให้ 
    เหมาะสม แต่เวลาด าเนินการจริงอาจไม่ตรงตามมาตรฐาน จึงจ าเป็นจะ 

ต้องสุ่มเจาะหลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี   ขอสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน จะไปศึกษาดูงานในส่วนของ 

สมาชิกสภา ทต. เขต 1  การท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุง 

แหล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าสายต่อไป และควรจะใช้รถตู้ในการเดินทาง  
และกลุ่มเป้าหมายควรมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าท่ีเทศบาล  
และเจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการแผน เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้วย 

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  - ประเด็นเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งทางนายกได้หารือเกี่ยวกับ 

นายก ทต.ท่าสาย  การท่องเท่ียวในต าบลท่าสายกับทางอุทยานแห่งชาติแม่ปืมไปบ้างแล้ว  
มีเขตติดต่อการท่องเท่ียวที่ติดต่อกับต าบลแม่ลาวและต าบลป่าอ้อดอนชัย 

เห็นด้วยที่จะศึกษาดูงานในด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

    - การเจาะถนนเพื่อตรวจสอบ ควรจะแนะน าให้ผู้รับเหมาปรับเกล่ียให้ตรง 

    ตามมาตรฐานโดยไม่ต้องให้แก้ไข และถ้ามีการด าเนินการเจาะตรวจสอบ 

    ขอให้ทางกองช่างแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบด้วย ควรออกใบเสร็จด้วยทุกครั้ง  
 

นายสมชาย  สุขแก้ว  โครงการหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 11 ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะเร่งพัสดุด าเนินการ 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ให้เรียบร้อยโดยด่วน 

 

นส.ชวนชม สุขนิตย์   - เรื่องการศึกษาดูงานฝากเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบช่วยด าเนินการ และ 

รองประธานสภา ทต.  รายละเอียดให้ด้วย 

    - โครงการท่ีทางท่านนายกได้น าเรียนรถเกรดเดอร์ไปปรับถนน ขณะนี้หมู่ท่ี 6  
    ยังมีจุดค้างท่ียังไม่ได้ด าเนินการ ยังจะด าเนินการตอ่ในจุดท่ีค้างได้หรือไม่ 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการต่อได้ อาจจะต้องขอ 

นายก ทต.ท่าสาย  ทางสภาต้ังงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อท่ีจะปรับพื้นท่ีคงค้างเพิ่มเติม  
 

นายถวิล ทิศเชย   การปรับเกล่ียถนนขอให้ด าเนินการเพิ่มเติม และขอให้ด าเนินการให้ถูกต้อง  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  เพื่อท่ีจะเส่ียงต่อการถูกร้องเรียนในภายหลัง 
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นายสงัด อายุยืน   - การศึกษาดูงานได้น าเรียนเบ้ืองต้นไปแล้ว ท่ีต้ังงบประมาณไว้ 350,000 บาท 

ปลัด ทต.ท่าสาย   ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้จัดท าโครงการไปแล้วในส่วนของเรื่องการบริหาร 

    จัดการขยะท่ีอ าเภอแม่จัน เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี ในการศึกษาดูงาน 

    จะต้องมีความชัดเจนเพื่อท่ีจะน าส่ิงท่ีศึกษาดูงานนั้นน ามาปรับใช้ หรือ 

ต่อยอดเรื่องเดิม เช่น เรื่องขยะ แต่ขณะนี้ต้องการจะไปดูในการท่องเท่ียว 

ในเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในพืน้ท่ีของเรานั้นจะมีการด าเนนิการท่ีชัดเจนหรือไม่  
 
 
 
 

นายสงัด อายุยืน   ถ้าจะไปศึกษาดูงานในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะไปดูด้านใด เรื่องอะไร  
ปลัด ทต.ท่าสาย   ดูแล้วต้องน ามาสู่การปฏิบัติต่อในพื้นท่ีได้ จะขออนุญาตหารือกับทุก ๆ  

ส่วนก่อน เนื่องจากจะต้องมีการเขียนโครงการขึ้นใหม่ จะใช้โครงการ 

ตัวเดิมไม่ได้ 
 

    - การใช้รถเกรดในการปรับเกล่ียถนน เราไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ เราใช้งบ 

ในการจ้างเหมาบริการ คือ ประเด็นท่ีเราจะด าเนินการได้  
1. ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น สามารถดูแลได้เป็นหน้าท่ีโดยตรง  
2. การส ารวจพื้นท่ี หมู่บ้านสามารถท าค าร้องเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหา โดยได้รับเรื่อง
จากทางหมู่บ้านผ่านทางสมาชิกสภา ถ้าจะด าเนินการต่อ อยากจะขอให้พื้นท่ีท า
เรื่องเข้ามายังเทศบาลให้เป็นลายลักษณ์อักษรท้ัง 13 หมู่บ้าน เพื่อจะไม่ให้เกิด
ปัญหาข้ึนในภายหลัง เพื่อจะให้ทางกองช่างเข้าไปด าเนินการตรวจสอบในแต่ละ
พื้นท่ีได้ถูกต้อง ถูกจุด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้สะดวกได้ยิ่งขึ้น 
 

-ประกาศจังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในท่ีโล่ง จังหวัดเชียงราย ปี 2561-
2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ –     
15 เมษายน 2562) เนื่องจากจังหวัดเชียงราย มักประสบปัญหามลพิษจาก
หมอกควันไฟป่า และการเผาในท่ีโล่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ท าให้ภาครัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณในการระดมก าลังเจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ
ยานพาหนะ เพื่อเข้าด าเนินการระงับเหตุดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากมลพิษ
จากหมอกควันไฟป่า และการเผาในท่ีโล่ง ตลอดจนเพื่อให้ราษฎรได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ก าหนดมาตรการดังนี้ 
1. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
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ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดี ในการไม่เผาวัสดุทุก
ชนิดในพื้นท่ีรับผิดชอบโดยเคร่งครัด     
2. การเผาขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และการเผาในท่ีโล่งทุกชนิดในพื้นท่ีชุมชน   
ก่อเหตุร าคาญ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน  
25,000บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  
พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560)   
3. ห้วงก่อนและหลังวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562 ห้ามการเผา
ทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากมีความจ าเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในการเผาวัชพืช
ในท่ีดินท ากิน ขอให้ราษฎรผู้ครอบครองท่ีดินดังกล่าว จัดท าแนวกันไฟ 
พร้อมแจ้งขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือก านันในพื้นท่ี เพื่อประสานขอก าลัง
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมมิให้เกิดไฟลุกลามเข้าไปยังพื้นท่ีอื่นๆ  
โดยเด็ดขาด  

 
 
 
นายสงัด อายุยืน   หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติและไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน 
ปลัด ทต.ท่าสาย   แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจ าคุกไม่เกิน  

2 ปี ถึง 15 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท 
4. ระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562 ห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆ 
ท้ังส้ินโดยเด็ดขาดหากตรวจพบว่าพื้นท่ีใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน 
(Hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นท่ีนั้น และนายอ าเภอต้องท่ี เข้าพบผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการ
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป 
5. ต้ังแต่วันท่ี 16 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562 การจัดระเบียบการเผา
เตรียมพื้นท่ีท ากิน เจ้าของท่ีดินจะต้องขออนุญาตจากนายอ าเภอท้องท่ี และ
ห้ามไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นท่ีป่า หากไฟลุกลามเข้าเขตป่าจะต้องถูกด าเนินคดี
อย่างเด็ดขาด 
6. หากพบเห็นไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น สามารถแจ้ง สายด่วน 0-5371-2603 
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

 

นายนรายุทธ หม่อมพกุล  ทางต าบลท่าสายได้รับคัดเลือกให้รับงบประมาณพัฒนาต าบลท่าสาย 

เลขานุการนายก ทต.ท่าสาย ในด้านต่าง ๆ จะมีทีมวิจัยเข้ามาด าเนินการ ภายในสัปดาห์หน้าจะแจ้ง 

รายเอียดให้ทางคณะผู้บริหารและท่านปลัดทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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นางสมฤดี แสงศรีจันทร์   การศึกษาดูงานขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไม่เกินส้ินเดือนกุมภาพันธ์  
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  และขอแย้งในบางเรื่องท่ีจะไปศึกษาดูงานไม่ได้ เพราะบางเรื่องเราสามารถ 

ท่ีจะก าหนดขึ้นมาใหม่ได้ เช่น ในจังหวัดเลยท าถ้วย จาน จากกาบหมาก  
เพื่อลดขยะในชุมชน ท้ังท่ีจังหวัดเลยไม่มีต้นหมากแต่ส่ังมาจากภาคใต้ 

เพื่อท าการผลิตได้ บางอย่างเราสามารถก าหนดขึ้นมาใหม่ได้ ขอฝากด้วย 

    สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลท่าสาย  
กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนว่าปัจจุบันนี้ด าเนินการก่อนแล้วน าเอกเอกสาร
มาเบิกงบประมาณหลังด าเนินการแล้วเสร็จหรือเบิกงบประมาณก่อนแล้วไป
ด าเนินการ แล้วท าเอกสารส่ง และกรณีคืนเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ 

 

นายสมชาย สุขแก้ว   เงินอุดหนุนตามระเบียบนั้นจะต้องมีบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ของหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการกองคลัง  กับหมู่บ้านในนามคณะกรรมการท่ีจะขอรับงบประมาณ หรือท าโครงการ 

เข้ามาขอรับงบประมาณ ต้องมีเงื่อนไขตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ด าเนินการ
ตามโครงการหรือกิจกรรมตามข้อตกลง หลังจากด าเนินการภายในท่ีก าหนด
กี่วันนัน้จะต้องท ารายงาน หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วัสดุท่ีจัดท า 
รูปภาพ ซึ่งจะเป็นผลส าเร็จของงาน ท่ีผ่านมาพบปัญหาเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 

นายสงัด อายุยืน   กรณีเรื่องเงินอุหนนุได้มอบหมายให้ทางงานวิเคราะห์ฯ งานตรวจสอบภายใน 

ปลัด ทต.ท่าสาย   การใช้เงินอุดหนุนนั้นทางหมู่บ้านไมไ่ด้เป็นผู้ท าโครงการ ทางเทศบาลเป็น 

ผู้ด าเนินโครงการให้ โดยรับงบประมาณไปก่อนแล้วค่อยน าเอาเอกสารมา
หักล้าง ถ้าด าเนินโครงการแล้วมาเบิกงบประมาณถือว่าผิดระเบียบไม่ตรง
ตามระเบียบเงินอุดหนุน ซึ่งประเพณีลอยกระทงได้รับผลกระทบจากเงิน
อุดหนุนโครงการพระราชด าริ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับทางฝ่ายปกครองและ
ได้แจ้งเกี่ยวกับโครงการท้ัง 3 โครงการแล้วให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2561 และในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นจะต้องมี
ระเบียบจากอ าเภอ บางหมู่บ้านมีแต่บางหมู่บ้านไม่มี จึงด าเนินการท า
ระเบียบของคณะกรรมการหมู่บ้านเสนอไปให้นายเซนต์ และนายเซนต์
กลับมาเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 จึงอาจมีความล่าช้าในการมาขอรับ
งบประมาณ บางหมู่บ้านมีการกล่าวโทษมาทางเจ้าหน้าท่ี และบางหมู่บ้านก็
ไม่มีการแย้งว่าด าเนินการไมไ่ด้ และทางผู้อ านวยการ ปปช. เข้ามาขอพบและ
น าคลิปของบางหมู่บ้านให้ดู จึงได้หารือกับทางท่านผู้อ านวยการ ปปช. และ
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ท่านได้ให้ค าแนะน าว่าห้ามไม่ให้ปลอมแปลงเอกสารใด ๆ ท้ังส้ิน ดังนั้นจึง
เชิญผู้น าหารือเร่งด่วน บางหมู่บ้านก็คืนเงินบางส่วน บางหมู่บ้านก็คืนเงิน
ท้ังหมดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และไม่ได้บังคับให้หมู่บ้านในการคืนเงิน พอถึง
กิจกรรมงานลอยกระทง ทางหมู่บ้านก็ตอบกลับมาไม่ด าเนินการขอรับเงิน
อุดหนุน   

 

นายสมชาย สุขแก้ว   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุ พ.ศ. 2559 มีแนวทาง 

ผู้อ านวยการกองคลัง  การปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ล่าสุด ในส่วนนี้ได้บอกแนวทางไว้ ว่าจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณนั้น ก่อนจะเบิกจ่ายจะต้องท าบันทึกข้อตกลงด้วย ในส่วนท่ีมี
ปัญหาหลักๆ คือรายงานหลังจากท่ีด าเนินการแล้ว จะต้องมีหน้าท่ีรายงานผล
ภายใน 30 วัน เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าสายจะมีคณะติดตามประเมินผล 
ตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ หากโครงการใดด าเนินการไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ให้เรียกคืนงบประมาณท้ังหมด บางหมู่บ้านไม่มีแม้แต่เอกสาร  
ให้ตรวจสอบเลย 

 
 
 

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

ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง   
 

ขอปิดประชุม ฯ 
 

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

ปิดประชุมเวลา      เวลา  13.40   น. 
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(ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
             (นายสงัด  อายุยืน)    
        เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย     

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

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

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

 

 
 
 

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

       สมาชิกสภา ทต.เขต 1 
         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันท่ี  22 มกราคม 2562  รับรองแล้ว 
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ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันท่ี  27  มีนาคม  2562 

 
 
 

 

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

          ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 
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ก าหนดวัน เดือน ปี  ในการเสนอร่างเทศบัญญตัิฯ ปี 2562 
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561    เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2562 ต่อประธานสภาฯ 
วันที่ 21 สิงหาคม 2561    วาระที่ 1 รับหลักการ 
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561   วาระที่ 2 การแปรญัตติ 
วันที่ 30 สิงหาคม 2561  วาระที่ 3 ลงมติ 
 

 

หมายเหตุ  เพื่อพิจารณาในการจองห้องประชุมดอยปุย เพื่อก าหนดการประชุมสภา ทต.ท่าสาย สมัยท่ี 3/2561 
 

 

 
ร่าง 

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

 

 

 

 


