
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันพุธท่ี  28  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2562  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมดอยปุย  เทศบาลต าบลท่าสาย 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
เร่ิมประชุมเวลา      เวลา   09.00  น. 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม               จ ำนวน     13   คน   
 

นายมงคล บุญรักษา เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ข้ำพเจ้ำขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย   
ประธานสภา ทต.ท่าสาย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ.2562  
 

ประกำศเทศบำลต ำบลท่ำสำย เรื่อง กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
 สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ.2562    

ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้มีมติก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2562 โดยก ำหนดกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ.2562   
ต้ังแต่วันท่ี 1 -30 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป นั้น 

    ในกำรนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย ก ำหนดกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ.2562  
ในพุธท่ี 28 สิงหำคม 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย 
เทศบำลต ำบลท่ำสำย ประกำศ ณ วันท่ี 23  เดือน สิงหำคม 
พุทธศักรำช 2562   ลงช่ือ นำยมงคล บุญรักษำ  
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 

  
ระเบียบวาระที่  1      1.1 เร่ืองที่ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
    1.1.1 กิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบ 

กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นายมงคล บุญรักษา เมื่อวันท่ี 27 สิงหำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำเมื่อวำนนี้ ทำงเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับต่ำง ๆ  

หรือแนวทำงกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ของ อปท. จำกท่ำนวิทยำกรท่ำน 
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อำจำรย์นันทวิทย์  เงียวชัยภูมิ ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีดีมำก ๆ ท่ำนวิทยำกร 
เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งขอขอบคุณ 
ทำงเทศบำลต ำบลท่ำสำย ท่ีได้จัดท ำโครงกำรดังกล่ำว ซึ่งได้รับควำมรู้ต่ำง ๆ  
สำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลท่ำสำย 

 

 
 
1.2 เร่ืองที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
1.2.1 การด าเนินการยกเลิกการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ สปก. 
ของต าบลท่าสาย 

นายชัยยศ หม่อมพกุล  ในรอบปีท่ีผ่ำนมำทำงเทศบำลต ำบลท่ำสำย ร่วมกับฝ่ำยปกครองท้องท่ี 
นายก ทต.ท่าสาย  ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 5 ,13, 6, 9, 11 และหมู่ท่ี 12 ได้มีกำรยื่นเอกสำรกำรถือครอง 
  เอกสำรสิทธิ์ สปก. ไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อจะได้ขอยกเลิกพื้นท่ี สปก. 

ของต ำบลท่ำสำย ทุกหมู่บ้ำน ให้เป็นพื้นท่ีท่ีเป็นโฉนด เนื่องจำกพื้นท่ี สปก. 
ไม่สำมำรถซื้อขำยได้ ซึ่งมีไว้เพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อำศัยบำงส่วน 

 
1.2.2 การสัมภาษณ์แนวทางการท างานของผู้บริหาร 
เทศบาลต าบลท่าสาย 

นายชัยยศ หม่อมพกุล ในเช้ำวันนี้ได้มีนักศึกษำจำกคณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย  
นายก ทต.ท่าสาย ได้ขอเข้ำสัมภำษณ์แนวทำง นโยบำยกำรท ำงำนของนำยกเทศมนตรี 

ต ำบลท่ำสำย ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ฯลฯ 
ตลอดจนนโยบำยของจังหวัด ท่ีต้องด ำเนินกำร คือ นโยบำยจังหวัดสะอำด 
ด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน 

 
ระเบียบวาระที่  2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ประจ าปี 2562 
 

นายมงคล บุญรักษา ใหส้มำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำยตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3  ประจ ำปี พ.ศ.2562  เมื่อวันท่ี 15 สิงหำคม 2562   

มสีมำชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยค ำเพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมฯ หรือไม ่
 
ที่ประชุม ฯ ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข   
 
นายมงคล บุญรักษา ใหส้มำชิกท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  

เมื่อวันท่ี 15  สิงหำคม  2562  ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย) 
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มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ 10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา    -       เสียง 

  งดออกเสียง       1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองด่วน (ถ้ามี) 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี -เนื่องในกำรประชุมครั้งท่ีผ่ำนมำ ผมได้ใช้ค ำพูดท่ีไม่เหมำะสมอำจจะ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             มีกำรพำดพิงกับเจ้ำหน้ำท่ีของทำงเทศบำลต ำบลท่ำสำย ซึ่งในวันนี้ก็ 

ขอถอนค ำพูดเดิมครับ 
 -ขอหำรือในกรณีท่ีมีประชำชนในพื้นท่ีต ำบลท่ำสำย ท่ีได้รับผลกระทบหรือได้รับ

ควำมเดือดร้อนต่ำง ๆ นั้น ได้มีกำรโพสต์เฟสบุ๊คร้องเรียนเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง อยำกให้มีเจ้ำหน้ำท่ีในกำรตอบข้อร้องเรียนหรือช้ีแจงให้กับ
ผู้ร้องเรียนได้รับทรำบข้อมูลท่ีถูกต้องนั้น 

 
นายถวิล  ทิศเชย ขอสอบถำมถนนเส้นทำงเข้ำรีสอร์ทในพื้นท่ีหมู่ท่ี 13 เช่ือมต่อไปยังหมู่ท่ี 7 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             สำมำรถน ำหินคลุกไปลงเพื่อแก้ไขปัญหำกำรสัญจรไปมำของประชำชนได้ 
    หรือไม่ครับ 
 
นายสุภาพ  ระลาธิ -ถนนเส้นทำงเข้ำหนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว บริเวณทำงโค้งเป็นหลุมเป็นบ่อ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             ท ำให้ประชำชนท่ีสัญจรได้รับควำมเดือดร้อน เช่น รถจักรยำน รถจักรยำนยนต์ 

ซึ่งขอสอบถำมว่ำทำงเทศบำลต ำบลท่ำสำย สำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไข 
ปัญหำดังกล่ำวให้กับประชำชนได้หรือไม่ และเป็นเส้นทำงในควำมรับผิดชอบ 
ของเทศบำลต ำบลท่ำสำยหรือไม่ครับ 

 -กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในกำรสัญจรไปมำของถนนท่ีทำง
เทศบำลต ำบลท่ำสำยได้เข้ำไปซ่อมแซม ซึ่งเป็นถนนสัญจรเข้ำไปยังบ้ำนเรือน 
หรือพื้นท่ีกำรเกษตร ฯลฯ ซึ่งจะสังเกตุเห็นว่ำกำรลงหินคลุกจะมีส่วนผสมของดิน
มำกว่ำหิน จึงขอสอบถำมไปยังท่ำน ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ครับ 
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นายอินจันทร์  เคร่ืองแก้ว เรื่องของน้ ำท่วมขังบนถนนสำยเชียงรำย-เทิง ในช่วงเวลำฝนตกนำน ๆ  
สมาชิกสภา ทต.เขต 2             จ ำนวน 2 แห่ง คือ หน้ำโรงเรียนบ้ำนหัวดอย และหน้ำบริษัท แลคตำซอย จ ำกัด 
    ซึ่งส่งผลต่อกำรสัญจรของประชำชน หำกมีกำรขับรถเร็วอำจจะเกิดอุบัติเหตุได้ 

ในอนำคต จึงขอทำงกองช่ำงได้ประสำนไปยังหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเข้ำมำแก้ไข 
ปัญหำดังกล่ำวต่อไป 

 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล เมื่อวันจันทร์ท่ี 26 สิงหำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ ได้เข้ำประชุมร่วมกับทำง 
นายก ทต.ท่าสาย อ ำเภอเมืองเชียงรำย เกี่ยวกับโครงกำรเร่งด่วน โดยมีงบประมำณจำกมติรัฐมนตรี 

ในกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งและอุทุกภัย จ ำนวน 200 ล้ำนบำท ท่ัวประเทศตำม
โครงกำรแก้ไขและบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นท่ี 
อันเนื่องมำจำกปัญหำภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดเชียงรำย โดยทำง
เทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้จัดส่งโครงกำร จ ำนวน 3 โครงกำร คือ 
1. โครงกำรก่อสร้ำงฝำยห้วยลึก หมู่ท่ี 9 บ้ำนเข่ือนแก้ว  
งบประมำณ 865,300.00 บำท 

 
 
 
นายชัยยศ  หม่อมพกุล 2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลติคคอนกรีต หมู่ท่ี 9 บ้ำนเข่ือนแก้ว 
นายก ทต.ท่าสาย งบประมำณ 8,834,000 บำท 

3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลติคคอนกรีต หมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยบง 
งบประมำณ 10,000,000 บำท 

 เพื่อแก้ไขปัญหำภัยแล้งและปัญหำน้ ำท่วมในพื้นท่ีให้กับประชำชน ตลอดจนเป็น
โครงกำรท่ีเกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในท้องถิ่นนั้น 

 
นายชัยทัต  เรือนแก้ว -เรื่องของกำรซ่อมแซมถนนต่ำง ๆ ตำมแบบค ำร้องขอจำกควำมเดือดร้อนของ 
ผู้อ านวยการกองช่าง               ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลท่ำสำย โดยกำรลงหินคลุก พร้อมจ้ำงเหมำรถในกำร 

ปรับเกล่ีย จำกกำรสอบถำมจำกท่ำน สท.สุภำพ ระลำธิ ในกรณีหินคลุกจะมี 
ส่วนผสมของดินมำกกว่ำหิน  เป็นกำรประมำณกำรของกำรกองช่ำง โดยจะ
จัดซื้อคุณภำพเกรด C (คุณภำพเกรด ของหินคลุก แบ่งเป็นคุณภำพเกรด 
A  B  C)  ซึ่งท่ีเลือกคุณภำพเกรด C เนื่องจำกบำงพื้นท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อลึก
ต้องใช่ดินมำกกว่ำหิน  เพื่อกำรลงหินคลุกครั้งต่อไปจะได้มีประสิทธิภำพ  
หินคลุกสำมำรถคงสภำพ  ได้นำน จึงเป็นเหตุผลท่ีเลือกคุณภำพเกรด C  
โดยครั้งต่อไปก็จะเป็นกำรลงหินคลุก คุณภำพเกรด A  

 -ถนนบริเวณด้ำนหน้ำหนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว หมู่ท่ี 7 บ้ำนป่ำหัด 
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 ท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจำกเป็นพื้นท่ีท่ีประชำชนสัญจรไปมำ และอีกท้ังเป็น 
พื้นท่ีท่ีเอกชนเข้ำไปท ำธุรกิจประเภทขุดดินถมดิน มีรถบรรทุกหนักเข้ำออก  
จึงท ำให้ถนนเส่ือมสภำพเป็นหลุมเป็นบ่อ กำรสัญจรล ำบำก โดยทำงกองช่ำง 
จะเข้ำไปส ำรวจพื้นท่ีดังกล่ำว หำกจุดใดสำมำรถซ่อมแซมได้ก็จะรีบด ำเนินกำร
ซ่อมแซม แต่ถ้ำหำกซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำก็ต้องรื้อและก่อสร้ำงใหม่ 

 -ถนนเชียงรำย-เทิง กรณีท่ีน้ ำท่วมขัง จ ำนวน 2 แห่ง จะประสำนไปยังกองช่ำง
แขวงกำรทำง (ห้วยสัก) ก่อน และจะด ำเนินกำรจัดท ำเป็นหนังสือแจ้งอีกครั้ง 

 
นายสงัด  อายุยืน -กรณีของถนนในพื้นท่ีของเอกชนท่ีไม่ได้โอนให้เป็นทำงสำธำรณะ ทำงเทศบำลฯ 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย ไม่สำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำรได้ ซึ่งเส้นทำงต่ำง ๆ ต้องโอนให้เป็นทำง

สำธำรณะก่อนเข้ำนั้น ในกรณีท่ีเป็นท่ีของ สปก. ก็ยังไม่สำมำรถเข้ำไป
ด ำเนินกำรได้ (ยกตัวอย่ำงของถนน หมู่ท่ี 6 บ้ำนหัวดอย เป็นพื้นท่ีของ สปก.
ท่ีมอบให้ประชำชนให้อยู่อำศัย จะท ำเป็นทำงสำธำรณะไม่ได้ ต้องได้รับ
อนุญำตจำก สปก.ก่อน) ซึ่งตำมท่ีท่ำน สท.ถวิล ทิศเชย ได้สอบถำมมำนั้น ซึ่ง
เป็นเส้นทำงของเอกชนในพื้นท่ีรีสอร์ทเก่ำ ท่ีประชำชนสัญจรไปมำ ในกรณีท่ี
จะสำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำรในท่ีเอกชนได้ เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติ แผ่นดินไหว 
ต้องใช้เส้นทำงดังกล่ำวสัญจรเพื่ออพยพประชำชนออกนอกพื้นท่ี ฯลฯ  สรุป
แล้ว คือ กำรท ำกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมต่ำง ๆ ในพื้นท่ีเอกชนไม่
สำมำรถกระท ำได้ 

 -ส ำหรับในกรณีท่ีจะท ำได้ คือ ต้องโอนให้เป็นทำงสำธำรณะ เจ้ำของท่ีดิน
อำจจะไปด ำเนินกำรเอง หรือประสำนทำงเทศบำลฯ เข้ำไปประสำนให้กับ
ส ำนักงำนท่ีดินก็ได้ ก็ให้แจ้งควำมประสงค์ต่ำง ๆ มำยังกองช่ำงของเทศบำลฯ 

 
 
นายสงัด  อายุยืน หรือไม่  หำกมีกำรโอนทำงสำธำรณะแล้ว ก็สำมำรถย่ืนเอกสำรมำทำงกองช่ำง 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย เพื่อจัดท ำและขึ้นทะเบียนถนนไว ้
 -ในกำรโพสต์ข้อควำมต่ำง ๆ บนอินเตอร์เน็ต จะต้องตรวจสอบก่อนว่ำเป็นเรื่องท่ี

เป็นจริงหรือไม่ จึงจะมีกำรช้ีแจงผ่ำนเว็บไซต์ของทำงเทศบำลฯ เพรำะต้องเข้ำไป
ตรวจสอบและดูข้อระเบียบต่ำง ๆ ว่ำสำมำรถกระท ำได้หรือไม่อย่ำงไร 

 
นายเจริญชัย  เครือค า ถนนเช่ือมระหว่ำงหมู่ท่ี 13 ไปยังหมู่ท่ี 7 บ้ำนป่ำหัดนั้น ผมได้ประสำนไปยัง 
รองนายก ทต.ท่าสาย เจ้ำของพื้นท่ีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับกำรประสำนกับเกี่ยวกับกำรยกเส้นทำงดังกล่ำว

ให้เป็นทำงสำธำรณะ หำกมีควำมคืบหน้ำหรือข้อมูลเพิ่มเติม จะน ำแจ้งให้ 
ทำงสภำ ทต.ท่ำสำย ทรำบต่อไป 
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นายนรายุทธ  หม่อมพกุล เรื่องของกำรโพสต์ข้อควำมทำงอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ในกำรร้องเรียนกำรท ำงำน 
เลขานุการนายก ทต.ท่าสาย ของเทศบำลฯ ให้บำงหัวข้อ หรือบำงท่ำน ผมได้ช้ีแจ้งผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 

เฟสบุ๊ค เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบำงท่ำนก็ไม่ใช่เรื่องจริงได้โพสต์ข้อควำมออกไปนั้น 
 

4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าสาย   
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562         
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายมงคล บุญรักษา  ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรสำมัญ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย โดยแต่งต้ังจำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย จ ำนวน 3 ท่ำน  

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติรำงขอบัญญัติ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
วำดวยขอบังคับกำรประชุมสภำทองถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8  
คณะกรรมกำรสภำทองถิ่น ขอ 105 ภำยใตบังคับขอ 103 และขอ 104  
สภำทองถิน่มีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำทองถิ่นหรือบุคคลท่ีไมไดเปน 
สมำชิกสภำทองถิ่นเปนคณะกรรมกำรสภำทองถิ่นชุดตำง ๆ  
ตำมควำมจ ำเปนแกกิจกำรในหนำท่ีของสภำทองถิ่น นั้น 

 

นายมงคล บุญรักษา  โดยเสนอกำรก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติตอคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แจ้งให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย  

ยื่นเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ไม่น้อยกว่ำ 24 ช่ัวโมง  
ต้ังแต่วันท่ี 19 - 21 สิงหำคม 2562 ณ ส ำนักงำนกิจกำรสภำ ทต.ท่ำสำย ดังนี้ 

1) วันท่ี 19 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.00 – 16.30 น. 
2) วันท่ี 20 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.00 – 16.30 น. 
3) วันท่ี 21 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.00 – 16.00 น. 
และวันท่ี 21 สิงหำคม 2562 เวลำ 16.30 – 17.30 น.  

         ประชุมช้ีแจงหรือสรุปผล กำรยื่นค ำขอแปรญัตติ   

 
 

 
 
 
 
 
นายมงคล บุญรักษา  โดยประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ยื่นหนงัสือ และส ำเนำรำยงำนกำรประชุม 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  คณะกรรมกำรแปรญัตติพร้อมลงลำยมือช่ือ ต้ังแต่วันท่ี 19-21 สิงหำคม 2562  
    เวลำ 08.00-16.30 น. และวันท่ี 21 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.00-16.00 น.  

(รวมท้ังส้ิน 3 วัน จ ำนวน 25 ช่ัวโมง) จึงขอให้ประธำนกรรมกำรแปรญัตติหรือ
ตัวแทนกรรมกำรได้แถลงประกอบรำยงำนกำรประชุมด้วย 
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นายน า  สมบัติ   -ตำมท่ีได้รับกำรเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติแห่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย/  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
ประธานคณะกรรมการแปรฯ โดยสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ก ำหนดระยะเวลำรับค ำแปรญัตติ 

ตำมท่ีทำงสภำ ทต.ท่ำสำย ประชุมแล้ว มำเข้ำขั้น 
ขอแถลงรำยงำนว่ำตำมระยะเวลำดังกล่ำวและมติท่ีประชุมกรรมกำรแปรญัตติ 
เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. ปรำกฏว่ำไม่มีคณะผู้บริหาร  
หรือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายท่านใดยื่นเสนอค าแปรญัตติ 
ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ  
เมื่อวันท่ี 21 สิงหำคม 2562 ลงควำมเห็นมีมติเห็นชอบยนืตามมติรับหลักการ 
เทศบัญญัติตามร่างเดิมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

 
นายน า  สมบัติ   1. ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563       
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย/  ให้คงเดิมไว้ทุกประกำร 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ 2. ค ำแถลงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยและข้ออื่น ๆ ให้คงเดิมทุกประกำร 
    3. ไม่เปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดท้ังส้ินและยืนยันตำม   
   ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563          
   ท่ีสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย  ผ่ำนควำมเห็นชอบในวำระท่ี 1 ขั้นรับหลักกำร    

4. เห็นสมควรส่งคืนร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2563 ตำมร่ำงเดิม   
-จึงเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ผ่ำนไปยังท่ีประชุม 

 
 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าสาย   
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล      
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  ต าบลท่าสาย  เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    เพื่อประกาศใช้ตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป         

- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
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มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ 10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
ลา   -        เสียง 

  งดออกเสียง      1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 

นายมงคล บุญรักษา เรียนเชิญท่ำนนำยก ทต.ท่ำสำย  
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  
 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล กระผมขอขอบคุณท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย และ 
นายก ทต.ท่าสาย ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ท่ีได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
 

6.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 

 

นายชัยยศ  หม่อมพกุล ด้วยกองกำรศึกษำ เสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรำยละเอียดค ำช้ีแจง 
นายก ทต.ท่าสาย งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
    กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงรำยละเอียดค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย 

โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) 
ข้อ 29 กำรแกไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจำยในหมวดคำครุภัณฑ
ท่ีดินและส่ิงกอสรำง   ท่ีท ำใหลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถำนท่ีกอสรำง ใหเปนอ ำนำจอนุมัติของสภำทองถิ่น 

    ท้ังนี้ ผม ขอมอบให้ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำได้น ำเรียนข้อพิจำรณำ 
กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงรำยละเอียดค ำช้ีแจง งบประมำณรำยจ่ำย  
ต่อท่ำนประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย ผ่ำนไปยังท่ำนสมำชิกสภำ ทต.ท่ำสำย ต่อไป 

 

นางณัฐรดา  บุตรดี  6.1.1 ค าช้ีแจงเดิม   แผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   
ผู้อ านวยการกองการศึกษา งบลงทุน    ค่าครุภัณฑ์     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน  จ านวน  1,980,000 บาท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถส่วนกลำง รถบรรทุกดีเซล ขนำด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ  
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ำกว่ำ 105 กิโลวัตต์ มีน้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ  
8,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะ เครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน  
พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ งบประมำณ 1,980,000 บำท 
โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
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   -ติดต้ังหลังคำอลูมิเนียมอย่ำงดี 
   -ติดต้ังท่ีนั่งแถวยำวบุนวม ซ้ำย ขวำ และแถวกลำง ยำวตลอดแนว  
    ตำมมำตรฐำนขนส่ง 
   -ติดต้ังหน้ำต่ำงกระจก และบำนประตูท้ำยอลูมิเนียมพร้อมท่ีล็อค 

 
 
 
นางณัฐรดา  บุตรดี     -ติดต้ังสัญญำณไฟฉุกเฉิน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา    -ติดต้ังพัดลมเพดำนระบำยอำกำศ พร้อมไฟส่องสว่ำง 

หมำยเหตุ 
1.กำรก ำหนดคุณลักษณะหลัก ๆ ของรถเป็นไปตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
ของกองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณท่ีประกำศใช้เมื่อเดือน
มกรำคม 2561  
2.ส่วนรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำคำท่ีก ำหนดเป็นไปตำมรำคำท่ีสืบจำกรำคำ
ท้องตลำด โดยประหยัด 
   *ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)  
งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ(00211) สอดคล้องตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 ล ำดับท่ี 9  หน้ำ แบบ ผ.08/2 

 
นางณัฐรดา  บุตรดี  ค าชี้แจงใหม่ แผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   
ผู้อ านวยการกองการศึกษา งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

รถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน  จ านวน  1,980,000  บาท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถส่วนกลำง รถบรรทุกดีเซล ขนำด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ  
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ำกว่ำ 105 กิโลวัตต์ มีน้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ  
8,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะ เครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน  
พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ งบประมำณ 1,980,000 บำท 
โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
   -ติดต้ังหลังคำอลูมิเนียมอย่ำงดี 
   -ติดต้ังท่ีนั่งแถวยำวบุนวม ซ้ำย ขวำ และแถวกลำง ยำวตลอดแนว  
    ตำมมำตรฐำนขนส่ง 
   -ติดต้ังหน้ำต่ำงกระจก และบำนประตูท้ำยอลูมิเนียมพร้อมท่ีล็อค 
   -ติดต้ังสัญญำณไฟฉุกเฉิน 
   -ติดต้ังพัดลมเพดำนระบำยอำกำศ พร้อมไฟส่องสว่ำง 
   รำคำและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีก ำหนดเป็นไปตำมรำคำท่ีสืบจำกรำคำ
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ท้องตลำด โดยประหยัด 
   *ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)  
งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ(00211) สอดคล้องตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ล ำดับท่ี 127 หน้ำ แบบ ผ.03/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสงัด อายุยืน   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 และ3) ข้อ 29 
    ขอ 29 กำรแกไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจำยในหมวดคำครุภัณฑ 

ท่ีดินและส่ิงกอสรำงท่ีท ำใหลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถำนท่ีกอสรำงใหเปนอ ำนำจอนุมัติของสภำทองถิ่น 

ข้อ 33  ให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  และเจ้ำหน้ำท่ีงบประมำณรับผิดชอบ 
     ร่วมกันในกำรควบคุมงบประมำณรำยจ่ำยและเงินนอกงบประมำณ 

เพื่อปฏิบัติกำรให้เปน็ไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง 
หรือหนังสือส่ังกำรกระทรวงมหำดไทย  โดยมีหัวหน้ำหน่วยงำน 
คลังเป็นผู้ช่วยเหลือ  และให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 

     (1)  ควบคุมกำรรับ  กำรเบิกจ่ำยเงิน 
(2)  ควบคุมบัญชี รำยงำน และเอกสำรอื่นเกี่ยวกับกำรรับจ่ำยเงินและหนี้ 
(3)  ตรวจเอกสำรกำรรับจ่ำยเงิน  กำรขอเบิกเงิน  และกำรก่อหนี้ผูกพัน 

              ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมำชิกท่ีประชุมฯ ซักถำมควำมคิดเห็น ก่อนลงมติให้ควำมเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปล่ียนแปลงรำยละเอียดค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 มีท่ำนใดจะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  
หำกไม่มีท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
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ประธานสภา ทต.ท่าสาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ขอ 29 คือ 
6.1 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง 
งบประมำณรำยจ่ำย  ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร  

           6.1.1 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  รถส่วนกลำง  รถบรรทุกดีเซล   
     ขนำด 4 ตัน จ ำนวน 1,980,000 บำท (กองกำรศึกษำ) 

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา   -       เสียง 

  งดออกเสียง       1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 
นายมงคล บุญรักษา เวลา 12.05 น.  สั่งพักการประชุม 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย …….- พักรับประทานอาหารกลางวัน-........ 
 
 
 
เร่ิมประชุมใหม่  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้าง (กรณีเสนอญัตติด่วน) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 
6.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างอาคารบริการประชาชน 
ต าบลท่าสาย และลานกีฬาต าบลท่าสาย ในพื้นที่เขตที่ดิน น.ส.ล.  
เลขที่ 32404 จ านวน 8 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา 

 
นายสิงขร  แสงจันทร์  ด้วยเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หัวหน้าส านักปลัด ตำมโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรบริกำรประชำชนต ำบลท่ำสำย เพื่อใช้บริกำร

ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรให้ได้รับควำมสะดวก สบำย เนื่องจำกอำคำรท่ี
บริกำรประชำชนในปัจจุบันค่อนข้ำงคับแคบ ประกอบกับปัจจุบันมีข้ำรำชกำร 
พนักงำนก็มีจ ำนวนมำกขึ้น ซึ่งเป็นไปตำมอ ำนำจ หน้ำท่ีท่ีเทศบำลต ำบลท่ำสำย
ต้องให้บริกำรประชำชน  
 ขอใช้พื้นท่ีเพื่อจะด ำเนินกำร  ก่อสร้ำงอำคำรบริกำรประชำชน 
ต ำบลท่ำสำย และลำนกีฬำต ำบลท่ำสำย ในพื้นท่ีเขตท่ีดิน น.ส.ล.  
เลขท่ี 32404 จ ำนวน 8 ไร่ 3 งำน 14 ตำรำงวำ 
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นายมงคล บุญรักษา  ให้สมำชิกท่ีประชุมฯ ซักถำมควำมคิดเห็น ก่อนลงมติให้ควำมเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรก่อสร้ำงอำคำรบริกำรประชำชน 

ต ำบลท่ำสำย และลำนกีฬำต ำบลท่ำสำย ในพื้นท่ีเขตท่ีดิน น.ส.ล.  
เลขท่ี 32404 จ ำนวน 8 ไร่ 3 งำน 14 ตำรำงวำ 
มีท่ำนใดจะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  
หำกไม่มีท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  6.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างอาคารบริการประชาชน 

ต าบลท่าสาย และลานกีฬาต าบลท่าสาย ในพื้นที่เขตที่ดิน น.ส.ล.  
เลขที่ 32404 จ านวน 8 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา 

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา   -       เสียง 

  งดออกเสียง       1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 

 
 
 
 
 
 

 
6.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างประติมากรรม  
“วัฒนธรรมแห่งสายน้ า” ในพื้นที่หนองน้ าสาธารณะหนองบัว  
หมู่ที่ 7 ต าบลท่าสาย ขนาด 6.00x9.00 เมตร  

 

นายสิงขร  แสงจันทร์  ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ได้ประสำนมำยังเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
หัวหน้าส านักปลัด  ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม ภำยใต้ชุดโครงกำร เรื่อง “บูรณำกำรกำรจัดกำรพลังงำนและ
ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชน
ต้นแบบในจังหวัดเชียงรำย” โดยโครงกำรดังกล่ำวจะมีกำรสร้ำงและติดต้ัง
ประติมำกรรม "วัฒนธรรมแห่งสำยน้ ำ” ซึง่เป็นประติมำกรรมร่วมสมัย   
ศิลปะจัดวำง ดิจิทัลอำร์ต เทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์ อัตลักษณ์ ภูมิทัศน์
ของชุมชน ประกอบกับกำรติดต้ังประติมำกรรม "วัฒนธรรมแห่งสำยน้ ำ”   
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จะด ำเนินกำรในพื้นท่ีหนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว หมู่ท่ี 7 บ้ำนป่ำหัด    
ต ำบลท่ำสำย ซึ่งได้มีกำรประชุมประชำคมเม่ือวันท่ี 19 กรกฎำคม 2562     
ท่ีผ่ำนมำนั้น โดยเวทีประชำคมได้เลือก หนองน้ ำสำธำรณะหนองบัวเป็นที่
ติดต้ังประติมำกรรมนั้น ปรำกฏว่ำเป็นท่ีสำธำรณประโยชน์ หนังสือส ำคัญท่ี
หลวง เลขท่ี ชร 0025 ประเภท พลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในควำมดูแลของ
กระทรวงมหำไทย ตำมมำตรำ 122 แห่งพระรำชบัญญัติลักษณะกำรปกครอง
ท้องท่ี พ.ศ.2457 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 11 พ.ศ.2561 นั้น 

 

 ขอใช้พื้นท่ีสำธำรณประโยชน์ หนังสือส ำคัญท่ีหลวง เลขท่ี ชร 0025  
ประเภท พลเมืองใช้ร่วมกัน  เพื่อก่อสร้ำงประติมำกรรม  
“วัฒนธรรมแห่งสำยน้ ำ” ในพื้นท่ีหนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว  
หมู่ท่ี 7 ต ำบลท่ำสำย ขนำด 6.00x9.00 เมตร 

 
นายมงคล บุญรักษา  ให้สมำชิกท่ีประชุมฯ ซักถำมควำมคิดเห็น ก่อนลงมติให้ควำมเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรก่อสร้ำงประติมำกรรม  

“วัฒนธรรมแห่งสำยน้ ำ” ในพื้นท่ีหนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว  
หมู่ท่ี 7 ต ำบลท่ำสำย ขนำด 6.00x9.00 เมตร  
มีท่ำนใดจะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  
หำกไม่มีท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นแล้วนั้น  

 

นายมงคล บุญรักษา  ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  6.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างประติมากรรม  

“วัฒนธรรมแห่งสายน้ า” ในพื้นที่หนองน้ าสาธารณะหนองบัว  
หมู่ที่ 7 ต าบลท่าสาย ขนาด 6.00x9.00 เมตร  

 

มติที่ประชุม ฯ  เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ลา   -       เสียง 

  งดออกเสียง       1 เสียง (ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย) 
 
ระเบียบวาระที่  7  เร่ืองอื่น ๆ 
 

นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 4 บ้ำนแม่ลำว มีพื้นท่ีของนำยทุน คุณเกษม ได้จัดซื้อพื้นท่ี 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             ไว้ซึ่งบำงพืน้ท่ีก็ยังไมไ่ด้มีกำรโอนให้เป็นพื้นท่ีสำธำรณะประโยชน์ หรือ 

ทำงสำธำรณะประโยชน์ ขอทำงท่ำนนำยก ทต.ท่ำสำย ซึ่งได้มีควำมคุ้นเคย
กับคุณเกษม หำกประสำนด้วยวำจำได้ ขอได้ช่วยประสำนให้ด้วยครับ 
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำได้สะดวก โดยเฉพำะถนนติดแม่น้ ำลำว 
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นายชัยยศ  หม่อมพกุล หำกผมได้พบกับคุณเกษม จะช่วยประสำนให้นะครับ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหำ 
นายก ทต.ท่าสาย  ควำมเดือดร้อนของประชำชนต่อไป 
 
นายถวิล  ทิศเชย -ถนนบริเวณโค้งด้ำนหลังหนองน้ ำสำธำรณะหนองบัว มีประชำชนพบ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             รถสูบส้วม ได้น ำส่ิงปฏิกูลมำท้ิงบริเวณดังกล่ำว ขอทำงเทศบำลฯ  

ได้เข้ำไปตรวจสอบด้วยครับ 
 -เรื่องของกำรขุดลอกล ำเหมืองท่ีมีวัชพืชกีดขวำงทำงไหลของน้ ำของล ำเหมือง 

หมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยบง ไหลลงมำหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 4 ขอควำมอนุเครำะห์ 
ท่ำนนำยก ทต.ท่ำสำย ได้ขุดลอกวัชพืชออกเพื่อเปิดกำรไหลของน้ ำให้ด้วยครับ 

 
นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี ในช่วงท่ีผมได้ไปป่ันจักรยำนออกก ำลังกำย ในพื้นท่ีด้ำนหลังหนองน้ ำสำธำรณะ 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             หนองบัว ผมก็ได้พบกับรถสูบส้วมได้ปล่อยส่ิงปฏิกูลท้ิงลงในพื้นท่ีของประชำชน

หรือล ำห้วย ล ำเหมืองสำธำรณะ เห็นควรมีกำรท ำเป็นหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำว เพรำะว่ำในพื้นท่ีต ำบลท่ำสำยก็ไม่มีผู้ประกอบกำรเยอะ 

 ซึ่งสำมำรถท ำเป็นหนังสือแจ้งได้นั้น 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล ในกำรน ำส่ิงปฏิกูลต่ำง ๆ ท้ิงในพื้นท่ีต่ำง ๆ ท่ีเป็นท่ีบุคคลอื่น ๆ หรือล ำห้วย 
นายก ทต.ท่าสาย  ล ำเหมืองสำธำรณะ หำกพบเจอก็อำจจะมีกำรจับกุมได้ ตำมพระรำชบัญญัติ 

สำธำรณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 โดยผมขอมอบให้หัวหน้ำ 
ส ำนักปลัด ได้ประสำนผู้ประกอบกำรในพื้นท่ีด้วย เพื่อหำแนวทำงในกำร 
แก้ไขปัญหำต่อไป 

 
นายอินจันทร์ เคร่ืองแก้ว ถนนในพื้นท่ีของหมู่ท่ี 10 บำงส่วนยังไม่เป็นทำงสำธำรณะ หำกจะลงหินคลุก 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2             สำมำรถกระท ำได้หรือไม ่
 
นายสงัด อายุยืน   -ถนนในพื้นท่ีของหมู่ท่ี 10 ต้องเข้ำไปตรวจสอบก่อน สำมำรถจะแก้ไขปัญหำ 
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย ดังกล่ำวได้หรือไม่ หำกปัจจุบันเจ้ำของมีเอกสำรสิทธิ์จะท ำกำรโอนเป็นทำง

สำธำรณะก็สำมำรถกระท ำได้เลย หรือหำกไม่มีเอกสำรใด ๆ เลย แต่มีบ้ำนเรือน
ประชำชนท่ีใช้สัญจรเป็นจ ำนวนหลำยครัวเรือน ก็จะต้องเข้ำไปตรวจสอบพื้นท่ี
ดังกล่ำวก่อน 
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นายสงัด อายุยืน   -เรื่องกำรท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในพื้นท่ีส่วนบุคคล ล ำห้วย แหล่งน้ ำต่ำง ๆ  
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย อำจจะมอบให้งำนสำธำรณสุข หรืองำนนิติกำรเข้ำไปตรวจสอบพื้นท่ี หรือ 

อำจจะเป็นกำรท ำป้ำยไวนิล ในกำรประชำสัมพันธ์ห้ำมท้ิงส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 
ในบริเวณดังกล่ำวต่อไป 

 -ในเดือนกันยำยน พ.ศ.2562 อำจจะมีกำรขอเปิดกำรประชุมสภำ ทต.ท่ำสำย  
สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจำรณำกำรกันเงินจ่ำยเหล่ือมปี 
เนื่องจำกมีครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงบำงรำยกำรท่ีไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพัน
ก่อนส้ินปีงบประมำณได้ หรืออำจจะมีโครงกำรท่ีขอใช้จ่ำยเงินสะสม 
หรืออำจจะมีกำรโอนงบประมำณเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เช่น กรณีของ
โครงกำรหมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร หำกมีกำรประสำน/ค ำร้องมำจำกหมู่บ้ำน 
ให้มีกำรเปล่ียนแปลงโครงกำรก่ออำจจะต้องเข้ำประชุมเพื่อให้สภำ ทต.ท่ำสำย 
พิจำรณำในเดือนกันยำยน พ.ศ.2562 กรณีกำรขอเปิดกำรประชุมสภำ  
ทต.ท่ำสำย สมัยวิสำมัญต่อไป 
 

นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ในส่วนโครงกำรก่อสร้ำง/โครงสร้ำงพื้นฐำนของหมู่ท่ี 2 บ้ำนร่องธำร 
สมาชิกสภา ทต.เขต 1             ซึ่งขึ้นอยู่กับหมู่บ้ำน ผู้น ำหมู่บ้ำน ว่ำจะมีกำรร้องขอหรือขอเปล่ียนแปลง 
  โครงกำรหรือไม่ ผมไม่ขอแสดงควำมคิดเห็น ให้เป็นไปตำมระเบียบนั้น  

หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ก็ให้ตกเป็นเงินสะสมต่อไป 
 
นางสมฤดี  แสงศรีจันทร์ เรียนปรึกษำทำงท่ำนนำยก ทต.ท่ำสำย ซึ่งปัจจุบันนี้ทำงโรงเรียนบ้ำนหัวดอย 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2             มีสนำมกีฬำ เช่น สนำมวอลเล่ย์บอล สนำมตระกร้อ ฯลฯ ซึ่งในตอนเย็นจะม ี
  เด็กและเยำวชนในพื้นท่ี หรือนอกพื้นท่ีเข้ำมำเล่นกีฬำกันมำก แต่ปัญหำ 

คือ ไฟฟ้ำส่องสว่ำงไม่เพียงพอต่อกำรเล่นกีฬำ ซึ่งจะขอควำมอนุเครำะห์ 
ทำงเทศบำลฯ ได้ติดต้ังสปอร์ตไลท์ให้กับสนำมกีฬำ เพื่อเป็นกำรส่งเสริม 
กำรกีฬำในพื้นท่ี 

 
นายชัยยศ หม่อมพกุล เรื่องของกำรส่งเสริมกำรกีฬำต่ำง ๆ ในพื้นท่ีต ำบลท่ำสำย ผมจะมอบให้กับ 
นายก ทต.ท่าสาย ท่ำนเลขำนุกำรนำยก ทต.ท่ำสำย ได้กำรประสำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและ

ประสำนไปยังโรงเรียนบ้ำนหัวดอย ซึ่งอำจจะท ำเป็นหนังสือขอยืมอุปกรณ์วัสดุ
ไฟฟ้ำ เช่น สปอร์ตไลท์ เพื่อติดต้ังสนำมกีฬำของโรงเรียนบ้ำนหัวดอยต่อไป 

 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
นายมงคล บุญรักษา กล่ำวปิดประชุม ส่วนกำรประชุมฯ ครั้งต่อไป       
ประธานสภา ทต.ท่าสาย  กำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2562  
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ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมำชิกฯ รับทรำบอีกครั้ง   
 
 
 
 
 

ขอปิดประชุม ฯ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปิดประชุมเวลา      เวลา  15.15   น. 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม  
            (นำยสงัด  อำยุยืน)    
       เลขำนุกำรสภำ ทต.ท่ำสำย     

(ลงช่ือ)................................................. 
           (นำยมงคล  บุญรักษำ) 

            ประธำนสภำ ทต.ท่ำสำย   
  

  
 
 (ลงช่ือ)...........................................        
            (นำยสมพล  จันกุลี)                               
 สมำชิกสภำ ทต.เขต 1 
   กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  

 
(ลงช่ือ).................................................. 
            (นำงสมฤดี  แสงศรีจันทร์)  
    สมำชิกสภำ ทต.เขต 2 
      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
 
 

(ลงช่ือ).................................................... 
      (นำยถวิล  ทิศเชย) 

       สมำชิกสภำ ทต.เขต 1 
         ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย ได้ลงนำมในรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย  
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี 28 สิงหำคม 2562 รับรองแล้ว 

ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันท่ี 24 กันยำยน 2562 

 
 

 

(ลงช่ือ).................................................... 
           (นำยมงคล  บุญรักษำ) 

       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำสำย   
 

 

 

 

 


