
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยวิสามัญ สมยัที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันจันทร์ท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ.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 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม               จ านวน    14   คน  
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 
 ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2562    

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
เทศบาลต าบลท่าสาย ต้ังแต่วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  
มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

    ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2562  
ในวันจันทร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบาลต าบลท่าสาย ประกาศ ณ วันท่ี 22 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 
2562 ลงช่ือ นายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

 

ระเบียบวาระที่  1      1.1 เร่ืองที่ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
 

    1.1.1 ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัย “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 
นายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้น าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ร่วมกับคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลต าบลท่าสาย ยืนไว้อาลัยการจาก

ไปของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาทีเพื่อแสดง
ความไว้อาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2562 
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นายมงคล บุญรักษา ในการขอให้หน่วยงานราชการ ปฏิบัติตามค าส่ังต่าง ๆ ของส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย กระผม ขอมอบให้ทางเลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าสาย ได้น าเรียนให้ท่ี

ประชุมทราบต่อไป 
 

 

 
นายสงัด  อายุยืน การถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย และรัฐบุรุษ  เมื่อวัน ท่ี 26 พฤษภาคม 2562 โดยมีประกาศจากส านั ก

นายกรัฐมนตรี ดังนี้  
 1. ให้ส่วนราชการทุกแห่ง ลดธงลงครึ่งเสา ต้ังแต่วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

ถึงวันท่ี 3 มิถุนายน 2562  
 2. ให้มีการแต่งกายไว้ทุกข์ (รวมท้ังหมด 20 วัน) ต้ังแต่วันท่ี 27 พฤษภาคม 

2562- 17 มิถุนายน 2562 โดยยกเว้นวันท่ี 3 มิถุนายน 2562 ส่วนใหญ่   
การไว้ทุกข์ก็จะเป็นการแต่งกายชุดสีด า 

 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
 

1.2 เร่ืองที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 การถึงแก่อสัญกรรม “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามท่ี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  
นายก ทต.ท่าสาย ถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ในวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที สิริอายุ 99 ปีนั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานโกศกุด่ันน้อย ฉัตรเครื่องต้ังประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะ
ประโคมเวลาพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรม- 
ราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลากลางคืน  
ก าหนด 7 คืน ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ท่ี  
2 มิถุนายน 2562 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร 
 
1.2.2 ครูสุพรรณ  ฝ้ันค าปวง  ครูผู้ดูแลเด็ก (ลาออก)  

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ตามท่ีครูสุพรรณ ฝ้ันค าปวง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้ยื่นขอลาออกจากเทศบาลต าบลท่าสาย 
นายก ทต.ท่าสาย  เพื่อจะไปประกอบกิจการส่วนตัว ทางเทศบาลต าบลท่าสาย ก็จะมีงานเล้ียงส่ง 
    ก็จะมีจ านวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย พนักงานเทศบาล 

ต าบลท่าสาย เข้าร่วมงานประมาณ 50-60 คน คงจะจัดงานข้างนอกส านักงาน  
ในเย็นวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นร้านอาหาร 



 - 3 - 
 

ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 บ้านร่องธาร คือ ครัวป้าอ้วน ซึ่งมีสถานท่ีจอดรถกว้างขวาง 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ขอเชิญครูสุพรรณ ฝ้ันค าปวง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้มากล่าวขอบคุณให้ทางสภาท้องถิ่น 
นายก ทต.ท่าสาย  ถึงการท างานและอนาคตท่ีจะออกไปท ากิจการส่วนตัว ขอเชิญครูสุพรรณ 
 
นางสุพรรณ  ฝ้ันค าปวง  ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ท่ีได้ให้ความรู้ 
ครูผู้ดูแลเด็ก   ให้ความเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดการท างานมาเป็นเวลากว่า17 ปี ในการดูแล 
    เด็กเล็กซึ่งเป็นลูกหลานของประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าสาย ซึ่งข้าพเจ้าจะขอ 
    ลาออกเพื่อไปท ากิจการส่วนตัวต่อไป โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562  
    ขอบคุณมากค่ะ 
 
 
นายมงคล บุญรักษา ขอใหท่ี้ประชุมทุกท่านได้ปรบมือเพื่อขอบคุณครูสุพรรณ ฝ้ันค าปวง 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  อีกครั้งนี้ครับ 
 

1.2.3 การประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)  
นายชัยยศ หม่อมพกุล  ในช่วงของเดือนมิถุนายน 2562 ทางนายก ทต.ท่าสาย และท่านประธานสภา ฯ 
นายก ทต.ท่าสาย  จะเข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)  

ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จึงแจ้งมายังท่ีประชุมทราบ 
 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 
นายมงคล บุญรักษา ใหส้มาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   

เมื่อวันท่ี  29 เมษายน 2562   
มสีมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค าเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม ่
(ตามเอกสารรายงานการประชุมฯ ท่ีแนบหนังสือเชิญประชุม) 

 

ท่ีประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 

นายมงคล บุญรักษา ใหส้มาชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562   
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ    9 เสียง         
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     1 เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองด่วน (ถ้ามี) 
 

 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 (การใช้จ่ายเงินสะสม คร้ังที่ 2/2562) 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ 

 

 
 
 
 
 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล ด้วยกองช่าง  เสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจง 
นายก ทต.ท่าสาย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
    การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  
ข้อ 29 โดยมอบทางผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนข้อมูลแก่ท่านประธานสภา 
ทต.ท่าสาย ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว  4.1.1 ค าช้ีแจงเดิม   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการเจาะบ่อบาดาลเพือ่การอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย  

จ านวน 435,000 บาท 
  ปริมาณงาน : เจาะบ่อบาดลึก 0-130 เมตร จ านวน 1 บ่อ  

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
สถานท่ีด าเนินการ : หมู่ท่ี 6 บ้านหัวดอย 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 5  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 4 หน้า แบบ ผ.05/4 
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ค าช้ีแจงใหม่  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพือ่การอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย  
จ านวน 335,000 บาท 

 ปริมาณงาน : เจาะบ่อบาดลึก 0-120 เมตร จ านวน 1 บ่อ  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
สถานท่ีด าเนินการ : หมู่ท่ี 6 บ้านหัวดอย 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 5  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ล าดับท่ี 1 หน้า แบบ ผ.01/1 
(ตามแบบแปลนท่ีได้แนบมาพร้อมนี้) 

 
 

นายชัยทัต  เรือนแก้ว  เห็นผลในการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในวันนี้ เนื่องจากบ้านหัวดอย 
ผู้อ านวยการกองช่าง  หมู่ท่ี 6 ซอย 5 มีปัญหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค ซึ่งได้มีการ 

ขอโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลมายังเทศบาลต าบลท่าสาย ซึ่งได้ตรวจสอบข้ันต้น
พบว่าพื้นท่ีดังกล่าวเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งได้ขอ
อนุญาตด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล แต่ทางกรมอุทยานฯ ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ จึงได้เปล่ียนสถานท่ีในการขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นพื้นท่ีป่าชุมชน หมู่ท่ี 6  
บ้านหัวดอย จึงท าให้ปริมาณการขุดเจาะบ่อบาดาล จากเดิม 100-150 เมตร 
เป็น 0-130 เมตร และมีการทดสอบปริมาณน้ าปัจจุบันอยู่ที่ 0-120 เมตร  
จึงต้องขอแก้ไขเปล่ียนแปลงปริมาณความลึกของการขุดเจาะ เพื่อให้โครงการ
สามารถด าเนินการต่อไป ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
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 มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
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ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ขอ 29 จ านวน 1 โครงการ คือ 

     4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 (การใช้จ่ายเงินสะสมครั้งท่ี 2 ประจ าปี  
พ.ศ.2562) ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ 

     4.1.1. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ท่ี 6 บ้านหัวดอย 
       จ านวน 335,000 บาท   

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
  ตามรายการที่ 4.1.1 

เห็นชอบ    9 เสียง         
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ลา     1 เสียง  

  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
 

4.2 พิจารณาเห็นชอบการจ าหน่ายลูกหนี้ภาษอีอกจากทะเบียนลูกหนี้ 
จ านวน 1 ราย 

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล ด้วยกองคลัง  เสนอขอจ าหน่ายลูกหนี้ภาษีออกจากทะเบียนลูกหนี้ 
นายก ทต.ท่าสาย  จ านวน 1 ราย  โดยมอบทางผู้อ านวยการกองคลังได้น าเรียนข้อมูลแก่ท่าน 
    ประธานสภา ทต.ท่าสาย ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย  

เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
ผู้อ านวยการกองคลัง  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  
ข้อ 97 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ท่ีคางช าระ 
เกินกวาสิบปีขึ้นไป ดวยเหตุหนึ่งเหตุใด และไดด าเนินการแลว ดังนี้  
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(1) เรงรัดติดตามใหมีการช าระหนี้แลว แตไมสามารถจัดเก็บได เนื่องจาก
ลูกหนี้กลายเปนบุคคลลม ละลาย ยากจน ไมมีทรัพยสินจะเรียกช าระหนี้ได
หรือกฎหมายมิไดเปดชองใหกระท าได  
(2) กรณีท่ีลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผูรับพินัยกรรมหรือทายาทผูรับมรดกตองเปน 
บุคคลท่ีมีลักษณะ เชนเดียวกับท่ีไดระบุไวใน  (1)   
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจ าหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยไดรับ 
ความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น  และไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น  
หลักเกณฑการจ าหนายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีใหเปนไปตามท่ี 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก าหนด   

 
นายสมชาย  สุขแก้ว  พิจารณาเห็นชอบการจ าหน่ายลูกหนี้ภาษีออกจากทะเบียนลูกหนี ้
ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 1 ราย โดยแยกรายละเอียดตามประเภทภาษี ดังนี้ 

4.2.1 ภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน 1 ราย จ านวนเงินภาษีท่ีขอจ าหน่าย 1,350 บาท 
  - นายวิชิต  ชัยจ ารูญพันธ ์   ปี 2550  ปี 2551 และปี 2552  ปีละจ านวน 450 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350.00 บาท (หนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การจ าหน่ายลูกหนี้ภาษีออกจากทะเบียนลูกหนี้  
     มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  4.2.1 ภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน 1 ราย จ านวนเงินภาษีท่ีขอจ าหน่าย 1,350 บาท 

  - นายวิชิต  ชัยจ ารูญพันธ ์   ปี 2550  ปี 2551 และปี 2552  ปีละจ านวน 450 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350.00 บาท (หนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
มติที่ประชุม ฯ   เห็นชอบ  9 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    1 เสียง 

  งดออกเสียง        1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
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4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ 
เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธอิันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเ้ป็น 
ผู้ดูแลพัสดุนั้น 
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล  เนื่องจากทางเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ท าหนังสือไปยังกรุงเทพมหานคร  
นายก ทต.ท่าสาย  ในการขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ประกอบกับ 

ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา ได้มีหนังสือแจ้งจากส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเพทมหานคร แจ้งให้ไปตรวจสอบสภาพรถ ซึ่งเป็น 
รถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว ซึ่งเป็นรถอีกประเภทหนึ่งท่ีไมต่รงกับรถท่ีขอไปนั้น  
ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ขอมอบทางท่านสิงขร แสงจันทร์ ได้น าเรียนแจ้งต่อ 
ท่ีประชุมสภา ทต.ท่าสาย ทราบต่อไป 

 

นายสิงขร  แสงจันทร์  อ้างถึงตามหนังสือของส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
หัวหน้าส านักปลัด  ท่ี กท 1806/309 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การรับโอนรถดับเพลิงและกู้ภัย 
    โดยส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เชิญทางเทศบาลฯ ได้ไปตรวจสอบ 
    สภาพรถรถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว หมายเลขทะเบียน 98-9136 กทม. โดยเบ้ืองต้นตาม 

หนังสือให้ทางเทศบาลฯ จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสภาพและยืนยันการรับโอน 
รถในเบื้องต้น ระหว่างวันท่ี 10-20 พฤษภาคม 2562 โดยทางท่านนายก ทต.ท่าสาย  
ได้มอบให้กระผมหัวหน้าส านักปลัด และนายอนันต์ชัย วงค์ชัยค า เจ้าพนักงาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าไปตรวจสอบสภาพรถขั้นต้น เมื่อวันท่ี 18  
พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา เป็นรถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว หมายเลขทะเบียน 98-9136  
กทม. ยี่ห้อ เบนซ์ เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549-19060200-05011300-0074  
ของสถานีดับเพลิงบางโพ ซึ่งได้ตรวจสอบพบมีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการดับเพลิงหรือ 
การช่วยชีวิตท่ีติดกับตัวรถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว จ านวน 42 รายการดังนี ้

    1. วิ้บไฟฟ้า 
2. เสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมโคมไฟ 
3. เครื่องยนต์ต้นก าลังไฮดรอลิค 
4. คีมตัดถ่างไฮดรอลิค 
5. เครื่องค้ ายันไฮดรอลิค 
6. ท่อแฝดพร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
7. เล่ือยเอนกประสงค์ 
8. ใบเล่ือยตัดเหล็ก 
9. ถุงบล็อกถอดหัวเทียน 
10. ชุดหัวตัดใช้ความร้อน 
11. ถังออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร 
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12. ถังอะเซททีลีน ขนาด 5 ลิตร 
13. สายส่งแก๊สคู่ ยาว 5 เมตร 
14. หัวตัด 
15. หน้ากากช่วยหายใจแบบเต็มหน้าพร้อมกรองอากาศ 
16. เครื่องดูดของเหลวติดต้ังเครื่องสูงน้ าถ่ายท้ิง 
17. ท่อดูดพลาสติกแบบส้ัน 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  18. ท่อดูดพลาสติกแบบยาว 
หัวหน้าส านักปลัด  19. ท่อดูดอลูมิเนี่ยม 
    20. ท่อดูพลาสติกชนิดอ่อน 
    21. ชุดอลูมิเนียม 
    22. หมวกมีแว่นตานิรภัย และปลอกนิรภัย 
    23. กางเกงมีซิปต่อกับรองเท้ากันไฟ 
    24. แผ่น Back plate 
    25. ข้อต่อสายเพื่อช่วยผู้บาดเจ็บ 
    26. หน้ากากเต็มหน้า 
    27. เครื่องก าหนดไฟฟ้า ขนาด 10 KVA 
    28. โคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
    29. ขาต้ังโคมไฟ ชนิด 3 ขา 
    30. เครื่องก าหนดไฟฟ้า ชนิดหาบหาม 
    31. เครื่องสูบน้ าดับเพลิง ชนิดหาบหาม 
    32. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน 
    33. ไมโครโฟน 
    34. ไฟแดงชนิดทรงยาว 
    35. สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 2 นิ้วครึ่ง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
    36. ท่อดูดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
    37. บันไดอลูมิเนียม ชนิด 3 ท่อน 
    38. บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม 
    39. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ 
    40. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
    41. เครื่องดับเพลิง ขนาด 6.5 กก 
    42. กว้านยกยางอะไหล่ 
 

นายสิงขร  แสงจันทร์  ซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีติดตัวรถดังกล่าวมานั้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีอายุนานกว่า 13 ปี 
หัวหน้าส านักปลัด  เพราะว่าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับโอนจากสถานีดับเพลิงบางโพ 
    เมื่อปี พ.ศ.2549 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครุภัณฑ์ได้กว่าอาจจะมีอายุมากกว่า 20 ปี  
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ซึ่งปัจจุบันส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้น ารถดังกล่าวไปใช้  
จอดไว้ในอาคารเก็บรถของส านักงานฯ  ซึ่งจากรายการท่ีกระผมได้ให้ทาง 
บริษัท เอ็นวาย เทคโนโลยี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ประมาณการค่าซ่อมแซมวัสดุ อะไหล่
ของตัวของออกมาท่ีตัวเลข 820,530 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
บริษัท เอ็นวาย เทคโนโลยี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
เรื่อง  เสนอราคาซ่อม รถกู้ภัยขนาดกลาง พร้อมอุปกรณ์   
เมอร์เดเดส-เบนซ์ ทะเบียน 98-9136 
เลขท่ี NY-FAC 016/62    วันท่ี 23 พฤษภาคม  2562 
จ านวน 75 รายการ ดังนี ้
 
 
 

ล าดับ               รายละเอียด จ านวน หน่วย   ราคา/หน่วย    ราคารวม 

ระบบเครื่องยนต ์
1 เปลี่ยน สายพานเคร่ืองยนต์ 2 เส้น 2,200.00 4,400.00 
2 เปลี่ยน สายพานแอร์ 1 เส้น 1,500.00 1,500.00 
3 เปลี่ยน สายพานปั๊มลม 2 เส้น 1,650.00 3,300.00 
4 ซ่อม ไดชาร์จ 1 ลูก 12,000.00 12,000.00 
5 เปลี่ยน ชุดสายไฟไดชาร์จ 1 ชดุ 1,800.00 1,800.00 
6 เปลี่ยน ชุดสายไฟไดสตาร์ท 1 ชุด 2,500.00 2,500.00 
7 เปลี่ยน รีเลย์ดับเคร่ืองยนต์ 2 ตัว 4,800.00 9,600.00 
8 เปลี่ยน ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 1 ลูก 2,400.00 2,400.00 
9 เปลี่ยน ไส้กรองอากาศ 1 ลูก 4,200.00 4,200.00 
10 เปลี่ยน ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 2 ลูก 1,560.00 3,120.00 
11 เปลี่ยน น้ ามันเคร่ือง    18 ลิตร 220.00 3,960.00 
12 เปลี่ยน น้ ายาหล่อเย็น 4 ลิตร 200.00 800.00 
13 ท าความสะอาด ถังปละระบบ 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
1 คัน 3,000.00 3,000.00 

ระบบส่งก าลัง 
14 เปลี่ยน ไส้กรองน้ ามันเกียร์ออโต้ 1 ลูก 6,500.00 6,500.00 
15 เปลี่ยน น้ ามันเกียร์ออโต้ 7 ลิตร 280.00 1,960.00 
16 เปลี่ยน น้ ามันเฟืองท้าย 20 ลิตร 240.00 4,800.00 

ระบบเบรค 
17 เปลี่ยน ชุดซ่อมหม้อลมเบรคหน้า 2 ชุด 12,000.00 24,000.00 
18 เปลี่ยน ชุดซ่อมหม้อลมเบรคหลัง 2 ชุด 15,000.00 30,000.00 
19 เปลี่ยน ผ้าเบรคหน้า 1 ชุด 53,000.00 53,000.00 
20 เปลี่ยน ผ้าเบรคหลัง 1 ชุด 53,000.00 53,000.00 
21 เปลี่ยน วาล์วลมเบรก 4 ทาง 1 ชุด 9,500.00 9,500.00 
22 เปลี่ยน ซีลและโอริงข้อต่อระบบลม 1 คัน 21,000.00 21,000.00 
23 เปลี่ยน ไส้กรองดรายเออร์ลมเบรค 1 ตัว 2,300.00 2,300.00 

นายสิงขร  แสงจันทร์ 
หัวหน้าส านักปลัด 
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ระบบช่วงล่าง 
24 ซ่อม ลูกหมาก คันซัก 2 ลูก 4,000.00 8,000.00 
25 ซ่อม ลูกหมาก คันส่ง 2 ลูก 4,000.00 8,000.00 
26 เปลี่ยน ไส้กรองน้ ามันพวงมาลัย 

เพาเวอร์ 
1 ลูก 1,800.00 1,800.00 

27 เปลี่ยน น้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ 2 ลิตร 280.00 560.00 
ระบบอุปกรณต์ัวรถ 

28 เปลี่ยน ใบปัดน้ าฝน 2 ใบ 1,050.00 2,100.00 
29 เปลี่ยน มือเปิดประตูบานเลื่อน 1 อัน 4,200.00 4,200.00 
30 เปลี่ยน คัตเอาท์ตัดแบตเตอร่ี 1 ตัว 49,500.00 49,500.00 
31 เปลี่ยน วิทยุไฟไซเรน 1 ตัว 6,700.00 6,700.00 
32 เปลี่ยน สายสลิงรอกหน้ารถ 20 เมตร 410.00 8,200.00 
33 เปลี่ยน สวิทช์ปรับตามสภาพถนน 1 ตัว 38,500.00 38,500.00 
34 เปลี่ยน เซนเซอร์แสดงสถานะหัวเก๋ง 1 ตัว 4,800.00 4,800.00 
35 ซ่อม กันชนหน้าพร้อมท าสี 1 งาน 8,500.00 8,500.00 
36 เปลี่ยน ยาง 9.00 R20 6 ชุด 9,800.00 58,800.00 
37 เปลี่ยน แบตเตอร่ี 12V 150Ah 2 ลูก 7,500.00 15,000.00 



 - 12 - 
 

 
 
 
 
 

 

ล าดับ               รายละเอียด จ านวน หน่วย   ราคา/หน่วย    ราคารวม 

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
38 เปลี่ยน ไฟเลี้ยวซุ้มล้อ 1 ดวง 7,500.00 7,500.00 
39 เปลี่ยน หลอดไฟสปอตไลท์ 4 หลอด 600.00 2,400.00 
40 เปลี่ยน ชุดซ่อมเสาไฟสปอตไลท์ 1 ชุด 4,200.00 4,200.00 
41 ซ่อม มอเตอร์ไฟไซเรน 2 ชุด 3,000.00 6,000.00 
42 ตรวจเช็ค ตู้ไฟพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 

ที่ช ารุด 
1 ตู้ 12,000.00 12,000.00 

43 ซ่อม ระบบไฟตัวรถ 1 คัน 8,500.00 8,500.00 
ระบบปรับอากาศ 

44 เปลี่ยน คอมเพรสเซอร์แอร์ 1 ลูก 15,000.00 15,000.00 
45 เปลี่ยน ดรายเออร์แอร์ 1 ตัว 650.00 650.00 
46 เปลี่ยน วาล์วแอร์ 1 ตัว 3,000.00 3,000.00 
47 ซ่อม แผงคอยล์ร้อน 1 แผง 5,500.00 5,500.00 
48 ซ่อม แผงคอยล์เย็น 1 แผง 7,000.00 7,000.00 
49 เปลี่ยน สายแอร์ 1 ชุด 6,300.00 6,300.00 
50 เปลี่ยน รีซิสแตนท์แอร์ 1 ตัว 2,700.00 2,700.00 

ระบบปั๊มน้ าดบัเพลิงแบบหาบหาม 
51 เปลี่ยน หัวเทียน 2 ตัว 1,200.00 2,400.00 
52 เปลี่ยน คาร์บูเรเตอร์ 2 ลูก 12,000.00 24,000.00 
53 เปลี่ยน ก๊อกพร้อมสายน้ ามัน 1 ชุด 2,500.00 2,500.00 
54 เปลี่ยน ชุดซ่อมปั๊มน้ าสุญญากาศ 2 ชุด 25,000.00 50,000.00 
55 ซ่อม ระบบคลัทช์ปั๊มน้ า 1 ระบบ 32,000.00 32,000.00 
56 ซ่อม ถังน้ ามัน 1 ถัง 3,000.00 3,000.00 
57 เปลี่ยน ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 1 ลูก 2,8000.00 2,8000.00 
58 เปลี่ยน น้ ามันเคร่ือง 4 ลติร 220.00 880.00 
59 เปลี่ยน แบตเตอร่ี 1 ลูก 4,000.00 4,000.00 
60 เปลี่ยน มาตรวัดแรงดูดน้ า 

(-1)-0-25 บาร์ o 2-1/2” 
1 ตัว 15,000.00 15,000.00 

เครื่องตัดไฟเบอร ์
61 เปลี่ยน หัวเทียน 1 ลูก 500.00 500.00 
62 เปลี่ยน คาบูเรเตอร์ 1 ลูก 9,700.00 9,700.00 
63 เปลี่ยน ไส้กรองอากาศ 1 ลูก 2,300.00 2,300.00 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบหาบหาม 
64 เปลี่ยน หัวเทียน 1 ลูก 500.00 500.00 
65 เปลี่ยน คาบูเรเตอร์ 1 ลูก 4,500.00 4,500.00 
66 เปลี่ยน ไส้กรองอากาศ 1 ตัว 1,200.00 1,200.00 

นายสิงขร  แสงจันทร์ 
หัวหน้าส านักปลัด 
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67 เปลี่ยน ก๊อกพร้อมสายน้ ามัน 1 ชุด 1,500.00 1,500.00 
68 ตรวจซ่อม เคร่ืองปั่นไฟ 1 ตัว 2,000.00 2,000.00 

เครื่องตัดถ่าง 
69 เปลี่ยน หัวเทียน 1 ลูก 500.00 500.00 
70 เปลี่ยน คาบูเรเตอร์ 1 ลูก 8,000.00 8,000.00 
71 เปลี่ยน ไส้กรองอากาศ 1 ตัว 3,800.00 3,800.00 
72 เปลี่ยน สายสวมเร็วชุดตัดถ่าง 2 เส้น 1,000.00 2,000.00 
73 เปลี่ยน สายต่อชุดตัดถ่าง 1 เส้น 2,600.00 2,600.00 
74 เปลี่ยน ข้อต่อสวมเร็ว 5 ชุด 3,000.00 15,000.00 
75 ค่าแรง 1 งาน 85,000.00 85,000.00 
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นายสิงขร  แสงจันทร์  รวม   766,850.47   บาท 
หัวหน้าส านักปลัด  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   53,679.53 บาท 
    ราคารวมทั้งส้ิน  820,530.00 บาท 
    (แปดแสนสองหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
 

จากใบเสนอราคาท่ีได้น าเรียนมานี้  ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีสูงมาก ๆ ซึ่งกระผมคิด 
ไว้ว่าคงประมาณสองแสนกว่าบาท  โดยอะไหล่ดังกล่าวเป็นยี่ห้อเบนซ์ 
จึงท าให้อะไหล่แต่ละตัวมีราคาค่อนข้างสูงหรือสูงมาก ๆ กว่าท้องตลาด  
และท่ีส าคัญอะไหล่บางชนิดไม่มีจ าหน่ายในประเทศไทยต้องส่ังจากต่างประเทศ  
จากการส ารวจสภาพรถเบื้องต้นและได้พูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีของส านักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ทางหน่วยงานได้แจ้งว่าหากเทศบาลต าบลท่าสาย 
รับโอนครุภัณฑ์ไป จะไม่ซ่อมแซมรถกไ็ด้แต่ขอแค่เอาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ ารถ 
ไปใช้ก็พอ  

 
    ซึ่งขั้นต้น หากทางเทศบาลต าบลท่าสายไม่รับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าว ก็จะมี 
    ทางเทศบาลนครเชียงรายได้สนใจจะรับรถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็วดังกล่าวไปใช้งานต่อไป  

และจากท่ีได้ตรวจสอบและพูดคุยกับทางเจ้าหน้าท่ีของส านักป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภัยนั้น กระผมได้พูดไว้ว่ากระผมยังไม่สามารถตอบรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ 
ต้องท าตามระเบียบฯ คือต้องน าเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในการรับโอนครุภัณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานได้รับความคุ้มค่าท่ีสุด 
ต่อประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าสาย 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
หัวหน้าส านักปลัด  ราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี 3-5) 

พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2547  
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553  ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น 
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมี เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ 
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จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการ 
นอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้ และไม่มี ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
หรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะใหถ้ือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามวิธีการจัดหา 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายสิงขร  แสงจันทร์  - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หัวหน้าส านักปลัด  บทเฉพาะกาล มาตรา 122 ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ   

พ.ศ. 2535  และระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ   
และข้อก าหนดใด ๆ  เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ  
ของหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี  รวมท้ังมติคณะรัฐมนตร ี
ท่ีเกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ    
ยังคงใช้บังคับได้  ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะม ี
กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 
...การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง   
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล ท่ีไม่อาจด าเนินการ 
ได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
...ดังนั้น  ในระหว่างนี้หากมีการอุทิศหรือบริจาคพัสดุ ครุภัณฑ์อื่นใดจากใครหรือ 
หน่วยงานภายนอกให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ 

พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
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นางสาวชวนชม  สุขนิตย์ รถคันนี้ใช้มากว่า 13 ปี จอดท้ิงไว้นาน ยังจะใช้งานได้อยู่หรือไม่ หากรับโอนแล้ว  
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย จะคุ้มค่ากับการใช้งานหรือไม่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีติดกับตัวรถ หากน ามาใช้ 

จะใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งรถค่อนข้างมีอายุการใช้งานมาก ประกอบกับจอดท้ิงไว้ 
นาน ๆ  แล้วอุปกรณ์น ามาใช้ หากใช้ไม่ได้ต้องน าไปซ่อมแซมซึ่งมันจะคุ้มค่า 
กับเทศบาลฯ หรือไม่  

 

นายน า  สมบัติ รถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็วถ้าเรารับโอนมานั้น ช่างในพื้นท่ีของเราจะซ่อมแซมได้ไม่ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 หรือถ้าซ่อมแซมจะซ่อมต่างจังหวัดหรือพื้นท่ีกรุงเทพฯ งบประมาณจะ

เพียงพอไหม เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อรถคันใหม่จะคุ้มค่าและดีกว่าไหม 
 

นายถวิล  ทิศเชย ถ้ารับโอนรถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเรว็ ไม่ซ่อมก็ได้ เอาแต่วัสดุ ครุภัณฑ์ก็ได้ท่ีจะน าไปใช้ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  แต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะเอามาซ่อมเพราะจะเห็นได้วา่ราคาท่ีเสนอมาสูงมาก ๆ  

แต่เห็นด้วยที่จะเอาเฉพาะอุปกรณ์มาใช้แทน 
 

 
 
 
 
 
 
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี  เห็นควรมอบให้ทางเทศบาลนครเชียงราย ในการรับโอนรถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายมีศักยภาพในการซ่อมแซม พร้อมท้ัง

ทรัพยากรบุคคลของทางเทศบาลนครเชียงรายมีความพร้อมกว่าเทศบาล
ต าบลท่าสาย ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายสามารถน ารถ หรือวัสดุ ครุภัณฑ์
ดังกล่าวน าไปใช้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้ดีกว่าเรา 

 

นายสมชาย  สุขแก้ว  มีกรณีของ อปท. แห่งหนึ่งในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน ในการรับมอบ/โอนครุภัณฑ ์
ผู้อ านวยการกองคลัง  ซึ่งได้รับโอนไปแล้ว ใช้งานได้ไม่นาน ต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ท าให้ทางเทศบาลฯ 
    ต้องจ าหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวออกจากบัญชีครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีความคุ้มค่า 

ต่อการใช้งานของหน่วยงาน ซึ่งในครั้งนี้กระผมก็มีตัวอย่างท่ีน าเรียนมานี้ ก่อนท่ี 
หน่วยงานของเราจะรับโอนครุภัณฑ์ก็ต้องมีการตรวจสอบความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ 
ท่ีจะได้มาก่อนเพื่อจะไม่ให้เหมือนกับหน่วยงานอืน่  

 

นายสงัด อายุยืน   เรื่องนี้จริง ๆ กระบวนการท้ังหลายเป็นส่ิงท่ีดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ท่านประธาน 
ปลัด ทต.ท่าสาย   สภา ทต.ท่าสาย ท่านนาย ทต.ท่าสาย หัวหน้าส านักปลัด เจ้าพนักงานป้องกนัฯ 

เจ้าพนักงานท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านล้วนแล้วแต่จะน าซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์มาเพื่อใช้ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต าบลท่าสาย จุดเริ่มต้นเมื่อวันท่ี  
14 มกราคม 2562 ทางเทศบาลต าบลท่าสาย ได้ท าหนังสือไปยังส านักงาน 
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในการขอความอนุเคราะห์ 
รถดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร แต่เมื่อไม่กี่วันท่ีผ่านมามีหนังสือด่วน 
ใหท้างเทศบาลต าบลท่าสาย จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเพื่อไปตรวจสอบและยืนยันกับ 
รับรถเป็นรถดับเพลิงเคล่ือนท่ีเร็ว ซึ่งก็ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ท่ีเราขอความอนุเคราะห์ 
ไปนั้น ซึง่ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดไปตรวจสอบมาก็ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ถูกต้อง 
เรียบร้อยแล้ว แต่ส่ิงท่ีจะพิจารณาล าดับต่อไป 

 
นายสงัด อายุยืน   คือสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าว ว่ามีความคุ้มค่า 
ปลัด ทต.ท่าสาย   หรือไม่กับหน่วยงาน ซึ่งตามท่ีผู้อ านวยการกองคลังได้กล่าวมาก็ถูกต้อง  

ว่าการจะรับโอนครุภัณฑ์ต้องมีการตรวจสอบความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ หากมีการ 
รับมาแล้ว ต้องมาใช้งบประมาณในการซ่อมแซมค่อนข้างมาก จากท่ีประมาณ 
การมาก็อยู่ท่ี 820,530 บาท ซึ่งเป็นยอดงบประมาณท่ีค่อนข้างสูงมาก  
เพราะรถดังกล่าวค่อนข้างมีอายุการใช้งานอยู่มาก ซึ่งได้รับโอนจากสถานีดับเพลิง 
บางโพ มาเมื่อปี พ.ศ.2549 ซึ่งถือว่าจัดซื้อมาก่อนปี พ.ศ.2549 นับย้อนไป 
อาจมากว่า 10-15 ปี และปัจจุบันรถดังกล่าวก็ไม่สามารถใช้ได้จอดท้ิงไว้  
ท้ังนี้ก็ต้องเป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่นว่าจะรับการโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่  
หากมีมติไม่รับโอนครุภัณฑ์ก็ต้องท าหนังสือตอบไปยังส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องฯ เนื่องจาก 
สภาท้องถิ่นไม่มีมติเห็นชอบในการรับโอนครุภัณฑ์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ 
ซ่อมแซมท่ีประมาณการค่อนข้างสูงมาก ประกอบกับรถยี่ห้อเบนซ์ อะไหล่ 

 
 
 
 
นายสงัด อายุยืน   บางส่วนก็ต้องส่ังจากต่างประเทศ และงบประมาณท่ีจะน ามาซ่อมแซมจะน ามา 
ปลัด ทต.ท่าสาย   จากส่วนไหน ซึ่งจะต้องมาพิจารณาดูว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ แต่ท่ีสุดแล้วในวันนี ้

สภาท้องถิ่นก็ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบจะรับโอนหรือไม่อย่างไรตามข้อมูล 
ท่ีได้น าเสนอมานั้น 

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี หากเราไม่รับโอนครุภัณฑ์ก็คงไม่เป็นไร เพราะเราก็ยึดตามระเบียบฯ และ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ดูท่ีความคุ้มค่าท่ีหน่วยงานจะได้รับ หากมอบให้ทางเทศบาลนครเชียงราย 

รับไป เราก็สามารถขอความอนุเคราะห์หรือขอความช่วยเหลือจากเทศบาล
นครเชียงรายได้ เพราะท่านนายกชัยยศสามารถเคลียร์ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

 

นางสาวชวนชม  สุขนิตย์ จากรายละเอียดท้ังหมด อุปกรณ์จะดีท้ังหมดหรือไม่ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ติดอยู่  
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย กับรถซึ่งมีอายุหรือระยะเวลาหลายปีอาจมีการเส่ือมสภาพไป อะไหล่ท้ังหมด 
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หากเวลาผ่านไปต้องเปล่ียนใหม่หมด ซึ่งดูแล้วไม่มีความคุ้มค่าและยังไม่มี 
ความจ าเป็นต้องใช้ ซึ่งหากเป็นยี่ห้ออื่น ๆ เช่น อีซูซุ อะไหล่สามารถสลับกับ 
รถย่ีห้ออื่น ๆ ได้ ซึ่งประเด็นอะไหล่เบนซ์ราคาแพง และหาอะไหล่ยาก 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล ตามท่ีได้ดูรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอมานี้ ค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัท  
นายก ทต.ท่าสาย เอ็นวาย เทคโนโลยี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  เสนอตัวเลขอยู่ท่ี 820,530 บาท 
 ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีค่อนข้างสูงมาก เมื่อเทียบกับเราจัดซื้อรถคันใหม่ หากน ารถมาใช้

เฉพาะวัสดุ/อุปกรณ์ หากวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ดังกล่าวใช้ไม่ได้ ก็ต้องซ่อมแซมอีก 
ซึ่งจะท าให้เสียงบประมาณไปในทางท่ีไม่คุ้มค่า ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์
โดยตรง หากเทศบาลนครเชียงรายได้รับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวไป คือเป็นส่ิงท่ีดีท่ี
จังหวัดเชียงรายสามารถมีครุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานในอนาคต เพราะเทศบาลนคร
เชียงรายมีศักยภาพในด้านงบประมาณมากว่าหน่วยงานของเรา 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  ส่ิงท่ีกระผมได้น าเรียนช้ีแจงในท่ีประชุมวันนี้ท้ังหมดนั้น จากนี้ไปก็จะให้ทาง 
หัวหน้าส านักปลัด  สภาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะมีการรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ 
    อย่างไร รับแล้วเกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ากับต าบลท่าสายหรือไม่อย่างไร  
    ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการมาค่อนข้างสูงมาก ๆ ซึ่งหากทางสภาท้องถิ่นพิจารณา 

เป็นประการใด หรือมีมติเช่นไร กระผมก็จะตอบหนังสือไปยังกรงุเทพมหานคร  
ซึ่งคงไม่มีปัญหาในอนาคต หากมีการติดต่อประสานงานกนัอีก เพราะเรื่องดังกล่าวนี้  
เป็นเรื่องท่ีต้องให้การพิจารณาท่ีเกิดความคุ้มค่าท่ีสุดเพื่อประชาชนในพื้นท่ี 
ต าบลท่าสาย เห็นควรให้ทางสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย พิจารณาตามวาระต่อไป 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกท่ีประชุมฯ ซักถามความคิดเห็น 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น  

4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็น 
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธอิันเก่ียวกับพสัดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล 
พัสดุนั้น  รวมทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้   

     4.3.1 รถดับเพลิงและกู้ภัย   หมายเลขทะเบียน 98-9136 (ส านักปลัด) 
 
 
 
มติที่ประชุม ฯ   ไม่เห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศใหเ้ป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.  

หรือให้สิทธิอนัเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ 

  เห็นชอบ    - เสียง 
ไม่เห็นชอบ    9 เสียง 
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ลา     1 เสียง  
  งดออกเสียง         1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย) 
 
  

ประธานสภา ทต.ท่าสาย สั่งพักการประชุมเวลา 12.05 น. ( พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
 

เร่ิมประชุมใหม่  เวลา 13.05 น. 
 

นายมงคล บุญรักษา เข้าสู่วาระในการพิจารณาต่อ ข้อระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย และคณะผู้บริหาร  

ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม เสนอท่ีประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ขอสอบถามการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประจ าปี พ.ศ.2562 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้ด าเนินการไปกี่หมู่บ้านแล้ว 
 และยังไม่หมู่บ้านไหนท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 
 
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ในกรณีท่ีหมู่ท่ี 2 บ้านร่องธาร มีเงินเหลือจ่ายเมื่อไป พ.ศ.2561 ได้น ามา 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ขอใช้เงินในปี พ.ศ.2562 งบประมาณ 90,000 บาท แต่ด าเนินการไปเพียงแค่ 

80,000 บาท ซึ่งจากการตรวจพื้นท่ี และพื้นท่ีดังกล่าวได้ด าเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ไปแล้ว ระยะทาง 40 เมตร แต่ยังมีพื้นท่ีเหลืออีก 5 เมตร ท าไม
ทางกองช่าง หรือทางเทศบาลฯ ไม่สนับสนุนงบประมาณหรือด าเนินการ
ส ารวจออกแบบให้เสร็จเรียบร้อยท้ังสาย คือ 45 เมตร ต้องมีเหลือถนนเพียง 
5 เมตร มองดูแล้วมันพูดอะไรไม่ออกและขอต าหนิทางกองช่างด้วยว่า คงจะ
ไม่มีเหตุการณ์อย่างกรณีนี้ในอนาคตต่อไป 

 

นายน า  สมบัติ โครงการท่ีเป็นงบประมาณตามเทศบัญญัติ หรือโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ในการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนสายหลักหมู่ท่ี 3 เช่ือมหมู่ท่ี 7 
 ขอให้ทางเทศบาลฯ รีบด าเนินการเพราะปัจจุบันเข้าช่วงฤดูฝนแล้ว ขอให้ทาง

ท่านนายก ทต.ท่าสาย ได้พิจารณาให้รีบด าเนินการด้วย 
 

นายสมพล  จันกุล ี เรียนปรึกษาทางคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ตามท่ีพื้นท่ีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นใหม่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 บ้านท่าสาย มีการสร้าง

บ้านใหม่ มีการท าบุญบ้านใหม่ เกิดปัญหาขยะมูลฝอยสะสม ไม่มีท่ีท้ิงส่งกล่ิน
เหม็นให้กับบ้านเรือนใกล้เคียง เห็นควรให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้าไป
ตรวจสอบบ้านเลขท่ี และให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะให้ถูกต้อง  
เพราะจะได้แก้ไขปัญหาขยะสะสมในพื้นท่ี 
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นายน า  สมบัติ ตามท่ีท่านสมพล จันกุลี ได้กล่าวมา กระผมว่าเป็นหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ท่ีจะต้องด าเนินการส ารวจในพื้นท่ีดังกล่าวก่อน และน าแจ้งให้ทางเทศบาล

ต าบลท่าสายหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบ เพราะจะได้เข้าไปตรวจสอบ
ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

 

นายถวิล  ทิศเชย -พบการท้ิงขยะบริเวณท่ีท้ิงขยะอันตราย ทางทิศใต้สะพานแม่น้ าลาว  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เขตหมู่ท่ี 7 บ้านป่าหัด ซึ่งเป็นของบ้านทาวเฮ้าส์ท่ีสร้างใหม่ประมาณ 7-8 หลัง 

บ้านเลขท่ี 267/1 ถึงบ้านเลขท่ี 267/8 ท่ีเอาขยะไปท้ิงผิดท่ี 
 -ขอให้ทางกองช่างได้เข้าไปตรวจสอบ /ส ารวจเสาต่อม่อสะพานข้ามน้ าลาวด้วย 

เนื่องจากปัจจุบันน้ าแห้งมาก ๆ  
 

นายแสงจันทร์  ชัยสวัสด์ิ เรียนปรึกษาทางคณะผู้บริหาร ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 9 บ้านเข่ือนแก้ว มีบ้านหลังหนึ่ง 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 รั้วบ้านล้มเป็นแถว ทางเทศบาลฯ จะให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ น าเรียน

สอบถามครับ 
 

นางสาวชวนชม  สุขนิตย์ เรียนแจ้งในท่ีประชุมสภา ทต.ท่าสาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมู่ท่ี 6  
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย บ้านหัวดอย มีโครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ า แต่ปัจจุบันใช้

เงินงบประมาณไปเพียง 282,000 บาท ซึ่งยังมงีบประมาณเหลือจ่ายอีก 
 ประมาณ 60,000 บาท จึงขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลท่าสาย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะท าแบบค าร้องท่ัวไปพร้อมรายงาน 
การประชุมฯ เข้ามาขอรับการสนับสนุนตามระเบียบต่อไป 

 

นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์ ถนนเชียงราย- เทิง บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหัวดอย ซึ่งปัจจุบันมีเกาะกลาง 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 หากมีฝนตกมาก ๆ เป็นเวลานั้น จะท าให้น้ าท่วมขังสูง บริเวณกลางถนน ซึ่ง

บริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งด้วย ซึ่งน้ าขังไม่สามารถระบายไปยังอีกฝ่ังถนนได้ 
เนื่องจากติดเกาะกลาง จึงขอให้ทางเทศบาลฯ ได้ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

 

นายชัยทัต  เรือนแก้ว ในกรณีโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 บ้านร่องธาร งบประมาณ  
ผู้อ านวยการกองช่าง 80,000 บาท ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร จากการตรวจสอบพบว่า 
 เงินงบประมาณสามารถท าได้เพียง 40 เมตร ประกอบกับได้ส ารวจพื้นท่ีและให้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 บ้านร่องธาร ลงลายมือช่ือในเอกสาร ซึ่งระยะทางท่ีเหลือทาง
หมูบ้่านเห็นท่ีจะเอาไว้ด าเนินการในคราวต่อไป เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการ
ตรวจสอบว่าพื้นท่ีดังกล่าวอีก 5 เมตรเป็นท่ีสาธารณประโยชน์หรือไม่ จึงได้ยืนยัน
กับเจ้าหน้าท่ีกองช่างให้ด าเนินการเพียง 40 เมตร 

 

นายชัยยศ หม่อมพกุล -เรื่องถนน คสล. หมู่ท่ี 2 บ้านร่องธาร ตามท่ีท่าน สท.ธเนศธรรม ไคร้ศรี 
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นายก ทต.ท่าสาย ได้เสนอมา ขอให้ทางกองช่างได้น าแจ้งผู้ใหญ่บ้าน หรือสท.ในพื้นท่ี ในการเข้าไป
ส ารวจพื้นท่ี หากมีข้อบกพร่องก็ให้แก้ไข เพื่อจะไม่ให้มีปัญหาในกรณีถัด ๆ ไป 

 -เรื่องของหมู่ท่ี 3 บ้านท่าสาย เรื่องของการท้ิงขยะ ทางผมขอมอบให้ทาง
ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ประสานผู้น าหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย
ต่อไป 

 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล -เรื่องโครงการสร้างพื้นฐาน ของหมู่ท่ี 3 บ้านท่าสาย มอบทางผู้อ านวยการกองคลัง 
นายก ทต.ท่าสาย ได้ประสานทางงานพัสดุ ในการสอบถามความคืบหน้าในการด าเนินการโครงการ

ก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หากได้ข้อมูลเป็นประการใด ให้น า
แจ้งสภา ทต.ท่าสาย ในวาระต่อไป 

 -เรื่องของถนน คสล.หมู่ท่ี 6 บ้านหัวดอย หากท่านชวนชม สุขนิตย์จะท าหนังสือ 
มาก็ให้ด าเนินการตามระเบียบฯ เสนอมาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

 -เรื่องถนนเชียงราย –เทิง เขตหมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 12 หน้าโรงเรียนบ้านหัวดอย  
จุดเกาะกลางถนน ท่ีน้ าขัง อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคต ซึ่งเกาะกลางไม่มี 
ร่องระบายน้ า ขอให้ทางกองช่างได้ประสานไปยังส านักงานแขวงการทางเชียงราย  
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

 -ขอมอบทางผู้อ านวยการกองช่าง และผู้อ านวยการกองคลัง ได้ประสานกันในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ให้รีบด าเนินการ ตลอดจนโครงการท่ีใช้จ่ายเงินสะสมท้ัง 12 หมู่บ้านด้วย 

 -เรื่องการก่อสร้างอาคารส านักงาน (หลังใหม่) ขอมอบทางกองช่าง ส านักปลัด 
 และกองคลัง ได้ประสานหรือช่วยเหลือกันเพื่อให้การกู้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังไว้ 
 
นายสมชาย  สุขแก้ว โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติฯปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผู้อ านวยการกองคลัง ทางงานพัสดุก็ได้น าเรียนขั้นต้นในการประชุมฯ ท่ีผ่านมา  ซึ่งกระผมจะเร่งรัดให้รีบ

ด าเนินการอีกครั้งใหม่ ซึ่งโครงการก่อสร้างกน็่าจะออกทีละ 4 โครงการ อาจจะ
เป็นโครงการตามเทศบัญญัติฯ จ านวน 2 โครงการ สลับกับโครงการท่ีใช้จ่ายเงิน
สะสมอีก 2 โครงการ  ซึ่งโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก าหนดราคากลาง คือ 

 ถนน คสล. หมู่ท่ี 12 หมู่ท่ี 13 หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 6 และท่ีอยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
จัดจ้างคือ ถนน คสล. หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 8 และตอนนี้ก็จะประสานทาง
กองช่างให้เร่งก าหนดราคากลางในส่วนโครงการท่ีเหลือ เพื่อจะมอบให้งานพัสดุ
ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างต่อไป 

 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ขอให้ทางกองช่าง หรือทางกองคลัง ได้แจ้งสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ด้วยในการ 
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สมาชิกสภา ทต. เขต 1 เข้าไปตรวจงานโครงการต่าง ๆ ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ อาจจะแจ้งทางไลน์
ล่วงหน้าก็ได้สัก 2-3 วัน เพื่อจะได้เข้าไปส ารวจงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จด้วย 

 

นายมงคล บุญรักษา ให้ลงไลน์กลุ่มสภา ทต.ท่าสาย ก็ได้ในการลงงาน/ตรวจงานต่าง ๆ        
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  เพื่อให้ทางสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ได้รับทราบต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสงัด อายุยืน   -เรื่องขอการจัดหาพัสดุ มีหลายท่านได้ของทราบความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   การแจ้งการลงงาน การแจ้งการตรวจสอบ เพื่อจะประสานไปยังสมาชิกสภา  

กระผมจะน าเรื่องดังกล่าวแจ้งส่วนท่ีรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ ก าชับ พิจารณา
หรือหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 
-เรื่องงบประมาณเหลือจ่ายของหมู่บ้าน ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ตกไปแล้ว 
บางหมู่บ้านอาจจะใช้เงินสะสม ซึ่งเงินสะสมใช้ไปแล้ว ท่ีเหลือก็ต้องตกไป 
แต่หากมีการขอสนับสนุนงบประมาณกรณีเงินเหลือจ่ายมา อาจจะท าได้หรือไม่ 
อย่างไรต้องมีการตรวจสอบ และจัดหาท่ีมาของเงินงบประมาณว่าจะใช้ในเงิน 
งบประมาณส่วนใด ได้หรือไม่อย่างไร  
-การจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันมีงบประมาณมาจากแหล่งท่ีมา 3 แหล่ง คือ 
1. เงินกันจ่ายเหล่ือมปี (งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ปี 2561) 
2. เงินตามตามเทศบัญญัติฯ ปี 2562 
3. เงินใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2561-2562 
ซึ่งมีหลายโครงการท่ีด าเนินการแล้ว บางโครงการก็อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง 
บางโครงการก็อยู่ระหว่างการลงงาน บางโครงการก็อยู่ระหว่างการก าหนด 
ราคากลาง 

 
นายสงัด อายุยืน   ซึ่งปัจจุบันยังมีโครงการเหลืออีกหลายโครงการซึ่งออกไม่ทัน ในส่วนการก าหนด 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ราคากลางของงานก่อสร้างฯ ปัจจุบันทางกองช่างรับไปหมด อาจจะต้องกระจาย 
    ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบ้าง  จึงท าให้งานก่อสร้างส่วนมากยังไม่ออก  

ยังไม่ได้มีการสรรหาผู้รับจ้าง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวกระผมก็ต้องน าไปหารือ 



 - 23 - 
 

กันอีกครั้ง ถึงทิศทางท่ีจะท าให้งานโครงการออกให้ได้มากท่ีสุด การหาผู้รับจ้าง 
อาจจะเอาท้ัง 10 โครงการมารวมกันเรียกผู้รับเหมาเข้ามาท าสัญญาครั้งเดียวเลย  
เรียกว่าการสรรหาโดยวิธีอีบิดด้ิง(e-bidding) ถึงแม้ว่างบประมาณแต่ละโครงการฯ  
ควรไม่เกิน 500,000 แต่สามารถกระท าได้ซึ่งก็อยู่ท่ีนายก ทต.พิจารณา 
ประกาศครั้งเดียวหมดได้ ปัญหาอยู่ท่ีทางกองช่าง ช่างจะต้องออกคุ้มงานทีเดียว
หลายโครงการได้หรือไม่ ประกอบกับช่างของเรามีเพียง 3 คน ต้องสอบถามทาง
กองช่างว่าสามารถท าได้หรือไม่ หากท าได้ก็จะท าให้โครงการสามารถออกไปได้
เพิ่มขึ้น และบางโครงการท่ีล่าช้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแบบแปลนก่อสร้าง
ต่าง ๆ ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง เช่น กรณีของรางระบายน้ า หมู่ท่ี 5 บ้านหนองยาว 
จากลึก 0.50 เมตร เปล่ียนแปลงลึก 0.30 เมตร และถนน คสล. หมู่ท่ี 13  
แก้ต้องปรับแผนพัฒนาฯ จากเดิมกว้าง 4.00 เมตร เปล่ียนแปลงเป็น 5.00 เมตร 
ซึ่งบางครั้งอาจท าให้โครงการล่าช้า จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมทราบ 

 

นายสิงขร  แสงจันทร์  การเกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย หรือเหตุภัยต่าง ๆ ต้องด าเนินการแจ้ง 
หัวหน้าส านักปลัด  ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิน่ ภายใน 24 ช่ัวโมง เพื่อให้ทางหมู่บ้านได้ 
    ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบ และรั้วของชาวบ้านท่ี 

บ้านเข่ือนแก้วหมู่ท่ี 9 นั้น คงจะล้มมาหลายวันแล้ว ซึ่งหากเกิดเหตุต้องรีบแจ้ง 
ทันทีเพื่อจะได้ขอรับการช่วยเหลือ 

 

 
นายสงัด อายุยืน   กรณีรั้วล้ม ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 9 บ้านเข่ือนแก้ว ประเด็นคือ ท่ีจะช่วยเหลือได้หรือไม่ 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ตามระเบียบ 

1. เสียหายท้ังหมดหรือ 
    2. บางส่วน 
    3. ความเสียหายท่ีมาจากสาธารณภัย 
 

นายชัยทัต  เรือนแก้ว รั้วบ้าน ของชาวบ้านก่อนด าเนินการก่อสร้างจะต้องขออนุญาตก่อสร้างตาม 
ผู้อ านวยการกองช่าง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และตามแบบก็จะมีขนาดของรั้ว 

ท่ีสร้างได้กว้าง xยาวxสูง ตามมีแบบในการขออนุญาตก่อสร้างก่อน และรั้ว 
ต้องมีความแข็งแรง มั่นคง 

 

นายสงัด อายุยืน   ปัจจุบันในพื้นท่ีโซนทุ่งฝาย หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยบง พบผู้เป็นไข้เลือดออก 
ปลัด ทต.ท่าสาย   จ านวน 3 ราย ซึ่งทางเทศบาลฯ ผู้น าหมู่บ้าน และทางโรงพยาบาลส่งเสริม 
    สุขภาพต าบลท่าสาย ได้ประสานงานโดยในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562  

จะมีการพ่นน้ ายาป้องกันโรคไข้เลือดออก และมีการเดินรณรงค์ป้องกัน 
โรคไข้เลือดออกในพื้นท่ีหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยบง ก าหนดการเวลาโดยประมาณ  
08.30 น. ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยบง 
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นางวรินทร  ยานะนวล ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ทางเทศบาลฯ ได้รับความอนุเคราะห์รถพ่น 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ น้ ายาจากศูนย์ควบคุมโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นรถโมบายในการพ่นน้ ายาและจะมี

การประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย ซึ่งทางเทศบาลฯ ร่วมกับ 
กลุ่ม อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสาย จะมีการเดินรณรงค์ 
แจกทรายอะเบท แผ่นพับในวันดังกล่าว 

 

นายสงัด อายุยืน   -เรื่องของการจัดเก็บขยะ (รายใหม่) พื้นท่ีหมู่ท่ี 3 บ้านท่าสาย ขอมอบทาง 
ปลัด ทต.ท่าสาย   ผู้อ านวยการกองคลังในการด าเนินการตรวจสอบ ส ารวจต่อไป 

-เรื่องโครงการก่อสร้าง การก าหนดราคากลาง ก็ต้องพยายามจะให้โครงการ
ออกมาให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งทางผมกับหัวหน้าส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องก็จะน าเรื่องไป
ปรึกษา หาวิธีการท่ีจะท าให้งานโครงการต่าง ๆ ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

 

นายน า  สมบัติ ก็ให้ทางเทศบาลฯ รีบด าเนินการ เช่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝน ก็ต้องพิจารณารีบด าเนินการด้วยครับ 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี เห็นควรออกทีละ 3-4 โครงการ ก็เป็นโครงการตามเทศบัญญัติฯ สลับกับ 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 โครงการท่ีใช้จ่ายเงินสะสมก็ได้ 
 

นายเจริญชัย  เครือค า ขอประชาสัมพันธ์ท่านได้มีญาติท่ีต้องการท่ีฝึกงานท่ีประเทศญี่ปุ่น(ฟรี)  
รองนายก ทต.ท่าสาย สามารติดต่อสอบถามได้ท่ีส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 
 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
 
 
 
 
นายมงคล บุญรักษา กล่าวปิดประชุม ส่วนการประชุมฯ ครั้งต่อไป       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ/ครั้งต่อไป ประจ าปี 2562  

ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง   
 

ขอปิดประชุม ฯ 
 

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

ปิดประชุมเวลา      เวลา  14.45   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  
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สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันท่ี  27 พฤษภาคม 2562 รับรองแล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  

เมื่อวันท่ี  28 มิถุนายน 2562 
 
 
 

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

            ประธานสภา ทต.ท่าสาย   
 

 

 

 

 


