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**************************** 
 

 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาล อินตา  สุวรรณการ  
2 นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี สมาชิกสภาเทศบาล ฐาณัฐพงษ์  อินศรี  
3 นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
4 นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
5 นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
6 นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพิชญ์ มะโนค า  
7 นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า สุวรรณ์  
8 นายสมเกียรติ  หวายค า เลขานุการสภาเทศบาล สมเกียรติ  หวายค า  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ด ารงศักดิ์   ขวัญชัย  
2 นายสมชาย  ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาย  ขวัญชัย  
3 นายอานนท์  วงษารัตน์ รองนายกเทศมนตรี อานนท์  วงษารัตน์  
4 นายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ธนพนธ์  ศรีสวัสดิ์  
5 นายตา  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตา  ภิราษร  
6 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
7 นายสมศักดิ์   นันทะชัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สมศักดิ์    นันทะชัย  
8 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
9 นางมลิกา  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มลิกา  เกตุแก้ว  

10 นายพินิจพล  พรมวงค์ รักษาการ ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงค์  
11 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
12 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ถวิล   เมืองสิงห์  
13 นายชัยวุฒิ  อุมาลี ผู้ช่วยนายช่างโยธา วุฒิ  อุมาลี  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น. 

นายพินิจพลฯ - เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญ นายอินตา  สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภา -  เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร เลขานุการสภาสมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 วัน
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า
แห่งนี้ ระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา - 1.1 ประกาศอ าเภอแม่ลาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๒ ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ขอให้นายอ าเภอแม่ลาวเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุจ าเป็นเพ่ือให้สภา
พิจารณาการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ และข้อราชการอ่ืนที่จ าเป็น นั้น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยนายอ าเภอแม่ลาว พิจารณาแล้วเห็นสมควรเรียกประชุมสภา เทศบาล
ต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖      
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประกอบ ค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 71๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖1 เรื่อง การมอบอ านาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัด และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน นายอ าเภอแม่ลาวจึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีก าหนด 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม 
- ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖2 นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจึงหวัดเชียงราย 

  1.2 โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เรียน นายกเทศมนตรีต าบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง  สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร ๐๐๒๓.๓/
๒๕๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
ด้วยจังหวัดเชียงรายแจ้งจัดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟ
มาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงราย ในวัน
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพ่ือสมทบกอง
ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชน ที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการโครงการฯ เป็นด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 
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ประธานสภา -๑. แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนในพ้ืนที่ สมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟ
มาราธอนฯ ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.taodoi.com หรือสมัครด้วยตนเองที่
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการกรอกข้อมูลการสมัครให้ 
หรือสมัครเป็นหมู่คณะให้รวบรวมใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัครจัดส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยตรง รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ 

๒. ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนจัดซุ้มอาหาร , ผลไม้, น้ าดื่ม และ 
อ่ืนๆ อ าเภอละ 1 ซุ้ม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายสุทัศน์ ลิ้มวณิชย์กุล 
จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายอ าเภอแม่ลาว 

1.3 การสร้างบ้านปันสุข เพ่ือสร้างบ้านผู้สูงอายุเป็นของขวัญ ประจ าปี 2562 ของนายบุญยัง 
เขื่อนค า หมู่ที่ 8  ต าบลป่าก่อด า ที่ได้รับการปรับปรุงให้กับผู้ยากไร้ โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพราะฉะนั้นเงินปรับปรุงช่วยเหลือจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท และงบค่า
บริหารจัดการ จ านวน ๒,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) แต่ยัง
ไม่เพียงพอ ดังนั้นผมจึงน าเรียนท่านนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะกองช่างที่เข้าไปดูแลก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้เชิญท่าน
นายกเทศมนตรี ร่วมท าบุญ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมาแล้วนั้น ผมในนามผู้ยื่นขอโครงการ
จึงขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่ให้ความเมตาเอ้ืออาทร ที่ไม่ทิ้งผู้ยากไร้ ไว้ข้างหลังและมีส่วน
ร่วม ในการบริจาคเงินและอุปกรณ์การก่อสร้าง ตามข้อมูลผู้ให้ความอนุเคราะห์ตามที่นายช่างพิชัย 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลป่าก่อด าแจ้งมาดังนี้ 1.ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า จ านวนเงิน 1,000 บาท นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี 
จ านวน 1,000 บาท 3.นางวาสนา นันตะกูล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวนเงิน 1,000 บาท       
4.นายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1,000 บาท 5.นายอินตา สุวรรณการ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า บริจาคปูนซีเมนต์ 10 ถุง รวมเป็นเงิน 1,250 บาท 6.นายบุญสอน 
ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บริจาคกระเบื้อง 70 แผ่น และมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกหลายท่าน ดังนั้น
ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ  

1.4  ขอความอนุเคราะห์จ าหน่ายสลากกาชาด เรียน นายกเทศมนตรีต าบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๐๖๘             
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ส่งทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 25๖๒                
ด้วยจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า สภากาชาดไทยได้ก าหนดจัดงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่าง วันที่ 
๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ภารกิจ                     
ของสภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลด าเนินภารกิจด้านมนุษยธรรมตามหลักการของกาชาด 
และเพ่ือหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ ารุงสภากาชาดไทย 
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ประธานสภา -ดังนั้น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยในครั้งนี้ จึงขอความ
อนุเคราะห์ จ าหน่ายสลากกาชาดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ๑. เทศบาลต าบล แห่งละ ๑๕ 
ฉบับ ๒. องค์การบริหารส่วนต าบล แห่งละ 10 ฉบับ ทั้งนี้ ให้พิจารณาจ าหน่ายตามศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจปรับเกลี่ย จากยอดรวมตามความเหมาะสม โดยขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเงินค่าจ าหน่ายสลากบ ารุงกาชาด ฉบับละ 100 บาท ให้อ าเภอภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมส่งให้จังหวัดต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับ
ถือ นายสมบัติ โลหะกิจ ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว และการจ าหน่ายสลากบ ารุงกาชาดไทยของสภาสมาคม
สตรีแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ เรียน นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า สิ่งที่ส่งมาด้วย สลากบ ารุง
สภากาชาดไทย จ านวน ๑๐ ฉบับ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าสภากาชาดไทย ได้ก าหนด
จัดงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศล
ด าเนินภารกิจ ด้านมนุษยธรรมตามหลักการของกาชาด และเพ่ือหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ ารุง
สภากาชาดไทย เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยในครั้งนี้ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ จากเทศบาลต าบล ช่วยจ าหน่ายสลากบ ารุงสภากาชาด จ านวน ๑๐ ฉบับ ๆ ละ 100 
บาท เป็นเงิน ๑,000บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ สลากเล่มที่ ๑1๗4 เลขที่ ๑1๗๓๐ – 
11739  โดยขอให้ส่งเงินจากการจ าหน่ายสลากบ ารุงสภากาชาดดังกล่าว ได้ที่ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อ าเภอในพ้ืนที่ หลีกเลี่ยงการจัดส่งตรงให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

1.5 ตามหนังสือส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด าที่ ชร 54401 /846  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 
2562 เรื่อง  การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบล     
ป่าก่อด า ตามท่ีเทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ขึ้น ในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ชั้น 3 นั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระ
พิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือ
ว่าได้ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็น
หนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย                            
ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ ดังนั้น จึงมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้ 
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ประธานสภา -1.เรื่อง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
1.1 มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
1.2  มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
1.3  มอบนางวาสนา    นันตะกูล     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
1.4  มอบนายสมศักดิ์    นันทะชัย    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
1.5  มอบนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์    ผู้อ านวยการกองช่าง 
1.6  มอบนางมลิกา      เกตุแก้ว      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
1.7  มอบนายวิรัตน์     หนุ่มรักชาติ      หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

     2.เรื่อง ขอความเห็นชอบรับบริจาคทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์)  
2.1  มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
2.2  มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
2.3  มอบนางวาสนา    นันตะกูล     ผอ.กองการศึกษา รักษาราชการแทน 
                         ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.4  มอบนายสมศักดิ์    นันทะชัย    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
2.5  มอบนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์    ผู้อ านวยการกองช่าง 

            ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้อภิปราย 
ชี้แจงและแถลงแทนโดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  ขอแสดงความนับถือ ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2562             
วัน จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562  

ประธานสภา - ตามที่ทางฝ่ายเลขานุการสภา ได้จัดส่งเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ทางสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบ ทบทวน อ่านก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ดังนั้นสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ อีก
หรือไม่ กรุณาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการสภาแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานกิจการสภา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม
เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาการขอแก้ไขเพ่ิมเติม ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจ าปี 2562 วันจันทร์ ที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2562 สมาชิก
สภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  8  เสียง , งดออกเสียง  - คน  
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่อง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

ประธานสภา - การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่มีผลกระทบภัยแล้งของราษฎรหมู่ที่ 9 หมูที่ 12 ต าบล        
ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน 3 โครงการ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน น าเอกสาร          
มาประกอบค าพิจารณาไปพร้อมกัน รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร (ตามแบบ มข.๒๕๒๗) 
งบประมาณ ๓๘0,000.- บาท 

๒. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าแม่ผง หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว           
จ.เชียงราย กว้าง 8.๐๐ เมตร สันฝายสูง 1.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบ มข. ๒๕๒7) 
งบประมาณ 488,000.- บาท 

๓. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒  ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว            
จ.เชียงราย อีกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ปลอกบ่อ PVC 6” พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก จ านวน ๒ ถัง ตาม
แบบเลขที่ ปกด.๖8/๒๕๖2 งบประมาณ ๔๒1,000.- บาท  

ดังนั้นก่อนที่จะขอลงมติ ความเห็นชอบและไม่เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือการแก้ปัญหา
ภัยแล้ง  ของหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 จ านวน 3 โครงการ สภาขอให้ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง เพ่ิมเติมถึง 
หลักการและเหตุผล และสถานะการเงินการคลัง ของปีงบประมาณ 2563 เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หรือท่านนายกจะมอบหมายให้ท่านใดชี้แจงแถลงการณ์แทน โดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง          
เชิญครับ  

นายสมชายฯ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ญัตติการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 หมู่ที่ 9 หมูที่ 12 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยผู้บริหารเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า มีความประสงค์ขอเสนอญัตติต่อสภานี้ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนของราษฎร หมู่ ๙ และหมู่12 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๑๖๔  
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาล
มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครั ฐ โดยเฉพาะ
งบลงทุนเศรษฐกิจรากฐานด้านเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย 
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  หลักการ        
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ - 
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นายสมชายฯ -(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกัน 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองานในเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประมาท ตาม 
ระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสารเดือนและกันไว้อีก ร้อย
ละ สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี  สาธารณภัย
เกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ 
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้         
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ง่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ข้อ ๘๔/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และถ้าเป็น
ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข การใช้จ่ายเงิน
สะสมหรือ เงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โดยความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้รับเรื่องขอเสนอโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร หมู่ 9 และหมู่ ๑๒ ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าน้ าฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว     
จ.เชียงราย กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร (ตามแบบ มข.๒๕๒๗) 
งบประมาณ ๓๘0,000.- บาท 

๒. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าแม่ผง หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว           
จ.เชียงราย กว้าง 8.๐๐ เมตร สันฝายสูง 1.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบ มข. ๒๕๒7) 
งบประมาณ 488,000.- บาท 

๓. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒  ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว            
จ.เชียงราย อีกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ปลอกบ่อ PVC 6” พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก จ านวน ๒ ถัง          
ตามแบบเลขที่ ปกด.๖8/๒๕๖2 งบประมาณ ๔๒1,000.- บาท  

ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือน 
ร้อนของราษฎร หมู่ 9 และหม่ 1๒ ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน ๓ โครงการ 
เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
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ประธานสภา - ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด าที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ล าดับต่อไปจะเปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาได้สอบถาม ประเด็นที่มีข้อสงสัย เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับภัยแล้งของหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน 3 โครงการ 
เพราะฉะนั้นซึ่งประเด็นดังกล่าวผมขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาได้อภิปรายญัตติจ านวน 3 โครงการ โดยไม่ต้อง
ลงไปจากท่ีนั่งประธานสภา ซึ่งขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้น าเอาเอกสารประกอบค าพิจารณาด้วย ในการ
พิจารณาจ านวน 3 โครงการ ขอให้สภาค านึงถึงความคุ้มค่าและค านึงถึงความเหมาะสมว่าพ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์และผู้มีผลกระทบจากโครงการมากน้อยเพียงไหน ประเด็นนี้ควรพิจารณาในเรื่องของผู้ได้ รับ
ประโยชน์และผู้ที่เสียประโยชน์กับโครงการที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับจากที่ผมตรวจสอบเอกสารไม่มีข้อ
ยืนยันการลงมติจากหมู่บ้าน ที่ราษฎรมีผลกระทบร้องขอมาเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งน ามาเป็น
องค์ประกอบพิจารณา ซึ่ง 2 โครงการ ของหมู่ที่ 9 โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 โดยเฉพาะผมตั้ง
ข้อสังเกตข้อโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ก่อสร้างฝายน้ าล้นหมู่ที่ 9 ตามแบบ มข.2527 ตามแบบ
เหมือนกันแต่ท าไมงบประมาณไม่เท่ากัน ขอให้ท่านนายกชี้แจงด้วยครับ  ดังนั้นเพ่ือไม่ให้สุ่มเสี่ยงในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาขอให้ทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องควรระมัดระวังและรอบคอบแม่นเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและเตรียมความพร้อมหากปัญหาเกิดขึ้น ประกอบกับค าชี้แจง
ของนายกเทศมนตรีซึ่งมีความชัดเจนโดยเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับบริบทแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565 ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เพ่ือแก้ปัญหาของราษฎรหมู่
ที่ 9 และหมู่ที่ 12ต าบลป่าก่อด าตามที่ร้องขอมาเพ่ือเป็นการตอบสนองรัฐบาลตามนโยบาย 5 ด้านเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจระดับใด ล าดับต่อไปผมจะได้เชิญสมาชิกสภา ที่ประสงค์จะอภิปรายให้ความเห็นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับขอความอนุเคราะห์จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนงบประมาณประจ าปี 2563 เชิญ
สมาชิกครับที่มีข้อสงสัย 

นายฐาณัฐพงษ์ฯ     - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมติดใจเรื่องกับการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 9 ว่าท่านได้ตรวจสอบประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือยัง เดิมเคยมีการก่อสร้างฝายน้ าล้น ท าให้ชาวบ้านหมู่ที่ 10 เกิดความเสียหายท าให้
ประชาชนได้รวมตัวกันท าลายฝายมาแล้ว เพราะเป็นล าเหมืองเสียน้ า หากฤดูน้ าหลากมาจะไหลลงล า
เหมืองนี้และจะไหลลงสู่แม่น้ ากกต่อไป ที่ผ่านมาที่ไร่เทียมฟ้าได้มีการท านาได้กั้นท าฝายไว้  ท าให้
ประชาชนเกิดความเสียหาย ต้องใช้รถ JCB ของเทศบาลน าไปขุดทิ้ง ผมอยากให้ดูผลกระทบว่าประชาชน
ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากกว่าเพราะว่าประชาชนไม่อยากให้ก่อสร้างฝายตัวนี้ขึ้นมา ผมได้
สอบถามก่อนที่จะเข้าประชุมเพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร หากก่อสร้างฝาย
ขึ้นมาโรงเรียนเทศบาล 1 ของเราจะเกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน คนที่ได้ประโยชน์ก็จะมีไม่มากแต่กลับกันว่า
คนที่เสียประโยชน์จะมีมากกว่า จะก่อให้เกิดปัญหากับประชาชนครับขอบคุณครับ 
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ประธานสภา - ขอบคุณ สท.ฐาณัฐพงษ์ อินศรี ที่ชี้แจงในสภาจะด าเนินการไปถึงโครงการที่ 3 และให้ผู้บริหาร
ได้ชี้แจงทีเดียว 1.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าน้ าฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า            
อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร (ตามแบบ มข.
๒๕๒๗) งบประมาณ ๓๘0,000.- บาท สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 

นายสมเกียรติฯ - เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุม ผมนายสมเกียรติ  
หวายค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีทั้งหมด 3 โครงการ ส าหรับหมู่ที่ 12 ดูจากพ้ืนที่ ได้เคย
สัมผัสและเข้าไปตรวจสอบ ภัยแล้งในปีที่ผ่านมา ผลกระทบจริงๆ ประปามีความช ารุดจริงๆ น้ าจะมีกลิ่น
สนิมไม่สามารถใช้งานได้ โครงการนี้จากท่ีผมดูแล้วพอที่จะช่วยแก้ไขเบื้องต้นได้และดูโครงการของหมู่ที่ 9 
ผมเป็นคนของหมู่ที่ 9 ผมได้ตรวจสอบแบบแปลนสถานที่ก่อสร้างไม่ได้ระบุเลยว่าจะก่อสร้างตรงไหนจะ
ก่อสร้าง ด้านบนหรือด้านล่างของล าน้ าฮ่องแฮ่และล าน้ าแม่ผง เพราะว่าล าน้ าจะมีต้นน้ า ปลายน้ า กลาง
น้ า ตามแบบแปลนไม่ได้ระบุสถานที่อย่างชัดเจน หากว่าตอนนี้อนุมัติหรือว่าด าเนินโครงการแล้ว ในพ้ืนที่
ที่เกิดกับผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งเราใช้จ่ายจากเงินสะสมอาจจะมีผลกระทบต่อสภาต้องช่วยกัน
ตรวจสอบให้ดี หากเราอนุมัติไปแล้วมีผลกระทบภายหลังได้ รายงานการประชุมของหมู่ที่ 9 จัดท ามา
เพียงแค่เข้าที่ประชุมผลประโยชน์ของประชาชนผลเสียของประชาชนในวาระในหมู่ที่ 9 ไม่มีพูดถึง ว่าจะมี
ผลกระทบอย่างไร ผมอยากทราบว่าข้อดีได้จากตรงไหนมีอะไรบ้าง ข้อเสียมีอะไรบ้าง ซึ่งเราจะใช้จ่ายจาก
เงินสะสมไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณตามปกติ หากมีหน่วยงานตรวจสอบ เช่นสตง. หรือหน่วยงานภายนอก
เข้ามาตรวจสอบ และส่งผลกระทบต่อสภาที่ได้อนุมัติไป ผมขออภิปรายเพียงเท่านี้ก่อนผมจะขอทราบ
ความคิดเห็นของท่านปลัดเทศบาลจะอธิบายถึงข้อที่ว่าเรามีการอนุมัติโครงการไปแล้วหากวันข้างหน้ามี
การตรวจสอบขึ้นมาจะเกิดข้อผิดระเบียบกฎหมายหรือไม่ เหมือนเทศบาลอ่ืนๆที่มีหน่วยงานภายนอกเข้า
มาตรวจสอบ และมีการด าเนินการผิดระเบียบมีการคืนเงิน จะมีผลเสียต่อสภาในเรื่องนี้หรือไม่ ผมอยาก
ทราบความคิดเห็นก่อนที่สภาจะมีการลงมติอนุมัติ เนื่องจากว่าท่านปลัดเทศบาล มีความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ดีกว่าทางสมาชิกสภาครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา - ขอบคุณท่าน สท.สมเกียรติ หวายค า ที่ได้อภิปรายให้ความเห็นประเด็นของหมู่ที่ 9 ทั้ง 2 
โครงการ  ต่อมา โครงการที่ ๒.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าแม่ผง หมู่ที่ 9              
ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย กว้าง 8.๐๐ เมตร สันฝายสูง 1.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร 
(ตามแบบ มข. ๒๕๒7) งบประมาณ 488,000.- บาท มีสมาชิกสภาท่านไหนสงสัยหรือไม่ หากไม่มี
สมาชิกสภาท่านไหนสอบถามในโครงการที่ 2 ผมจะไปต่อโครงการที่ ๓.โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒  ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย อีกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ปลอก
บ่อ PVC 6” พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก จ านวน ๒ ถัง ตามแบบเลขที่ ปกด.๖8/๒๕๖2 งบประมาณ         
๔๒1,000.- บาท มีสมาชิกสภาท่านไหนสงสัยหรือไม่เชิญครับ หากไม่มีตามที่ สท.สมเกียรติ หวายค า ได้
ความเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 9 ล าน้ าฮ่องแฮ่ และล าน้ าแม่ผง จ านวน 2 โครงการ 
การอภิปรายของท่าน สท.สมเกียรติ หวายค า ลักษณะเป็นการอภิปรายทางลบไม่เป็นทางบวก และ- 



- ๑๐ - 

 ประธานสภา - สท.ฐาณัฐพงษ์ อินศรี จ านวน 2 โครงการไม่เห็นด้วย หากด าเนินการทั้ง 2 โครงการ อาจจะมี
ผลกระทบ ในเรื่องของการเกิดน้ าท่วมนาส่งผลกระทบต่อผู้ท าการเกษตร พ้ืนที่หมู่ที่ 10 ตั้งแต่ไร่เทียมฟ้า
เป็นต้นไป เพราะฉะนั้นก่อนที่จะขอมติทั้ง 3 โครงการ ตามที่ สท.สมเกียรติ ได้อภิปรายกล่าวไปถึงท่าน
ปลัดเทศบาลที่รู้ระเบียบ กฎหมายของท้องถิ่น ดังนั้นก่อนจะโยงไปที่ปลัดเทศบาลถึงแม้ว่าจะรู้กฎหมาย
ของท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ สท.สมเกียรติ ต้องผ่านมายังประธานสภา เพ่ือที่ให้ทางนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง หรือ
จะมอบหมายให้ผู้ใดชี้แจงแถลงการณ์การแทน เชิญท่านนายกครับ 

นายสมชายฯ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่ผมได้รับมอบหมายจากท่าน
นายกเทศมนตรี ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมแกท่านสมาชิกสภา ผมขอน าทุกท่านเข้าสู่รายละเอียดในแต่ละ
โครงการ ไปพร้อมๆกัน จากญัตติตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาโครงการที่  1.โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย กว้าง 6.00 เมตร           
สันฝายสูง 1.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร (ตามแบบ มข.๒๕๒๗) งบประมาณ ๓๘0,000.- บาท 
ขออนุญาตน าทุกท่านสู่แบบแปลนของโครงการจะได้เห็นภาพชัดเจน ผลิกไปหน้าที่ 3 จะเป็นแบบ
มาตรฐาน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ค าว่า มข. มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2527 คือ
ปี พ.ศ. เรายึดแบบมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2527 เป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งนิยมใช้
กันมากในปัจจุบันเสร็จแล้วกระบวนการ ตามที่ท่านสมาชิกได้น าเรียนถาม ขอน าเรียนท่านสมาชิกจะได้
เห็นภาพแบบของโครงการ ค าว่าสันฝายสูง จะหมายถึงสูงจากระดับท้องน้ า หากใครไปล าเหมืองนั้นจะ
เรียกว่าผิวน้ า ไม่ใช่ท้องน้ า ค าว่าท้องน้ าจะลึกเข้าไปถึงชั้นดินที่มีน้ าไหลผ่านจะเรียกว่าท้องน้ า สันฝายสูง 
1 เมตรแสดงว่า พ้ืนท้องน้ าจากสันฝาย 1 เมตร นึกภาพออกใช่หรือไม่ไม่ใช่จากผิวน้ า 1 เมตร เสร็จแล้ว
ผนังสูง 2.50 เมตร เช่นเดียวกันผนังจะยึดจากท้องน้ า คือระดับชั้นดินที่มีน้ าหลักฐาน ขึ้นมาสูง 2.50 
เมตร นึกภาพออกนะครับถ้าหากว่าล าเหมืองมีความลึก 1 เมตรแสดงว่าสันฝายจะอยู่ในระดับเดียวกับผิว
น้ า นึกภาพกันออกนะครับ ตามผมทันใช่ไหมครับเสร็จแล้วจะมีระยะขึ้นมาของผนัง เพียงแค่ 1.50 เมตร 
ผมอธิบายช้าๆ จะได้นึกภาพตามให้เข้าใจไปพร้อมๆกัน หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยครับ 
เป็นการอธิบายให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ณ ปัจจุบันตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามกันว่าที่เราจะด าเนิน
โครงการ อยู่บริเวณไหนจะอยู่ซอย 7 หมู่ที่ 9 จะมีฝายเดิมอยู่ที่นั่น ไม่ใช่จุดอดีตท่ีเคยมีปัญหา ขออนุญาต
ใช้ค าว่าทะเลาะเบาะแว้งกัน จะเป็นคนละจุดกัน ไม่ใช่จุด ณ ปัจจุบันที่จะด าเนินการ ไม่ใช่จุดที่น ารถ JCB 
ของเราไปขุดทิ้ง เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเข้ามา และผมได้ด าเนินการส ารวจกับกอง
ช่าง จะเป็นล าเหมือนอีกเส้นหนึ่งจากหน้าฝายเดิม ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะมีตออยู่บริเวณ
นั้น จากการวัดระยะสังเกตว่า แบบมาตรฐานของมข. มีระยะที่ 8 นิ้ว จะเป็นความยาวของฝาย ค าว่า
ความกว้างของสันฝายคือ ความกว้างของคลองหรือล าเหมืองนั้นๆ จากที่เราไปวัดในจุดนั้น ล าเหมืองฮ่อง
แฮ่จะเข้าในเคสของ ความกว้างของล าน้ า 6 เมตร เป็นแบบมาตรฐานเราไม่ได้นึกเอง แบบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะมีแบบที่ชัดเจนว่า ถ้าหากว่าล าน้ ากว้างเท่าไหร่ สันฝายจะกว้างเท่านั้น ลองดู
ที่ตารางเทียบนะครับ เห็นหรือไม่ว่าความกว้างของสันฝายกว้างกี่เมตรจะระบุชัดเจนว่ามี - 



- ๑๑ - 

นายสมชายฯ - จ านวนเสา ประตูน้ ากี่เสา สันฝายกว้างสูงเท่าไร มีหูช้างกว้างขยายปีกออกไปเท่าไหร่เป็นแบบ
มาตรฐาน เมื่อเราไปวัดที่ล าเหมืองฮ่องแฮ่ ความกว้างของล าน้ า 6 เมตร จึงจะเข้าตามระเบียบตาม
มาตรฐาน ของ มข.2527 ความกว้าง 6 เมตรความสูงของสันฝายจะดูที่ 1.50 เมตร จากท้องน้ า และ
ความยาวอยู่ที่ 8 เมตร เสาจะมีจ านวนเท่าไหร่จะมีตารางก าหนดเอาไว้ ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐาน จะ
มีปีกหรือหูช้าง ทั้งหน้าและหลัง ด้านหน้าจะมีทั้งซ้ายและขวา ขยับออกไปอีกข้างละ 1 เมตร เพ่ือกันน้ า
เซาะด้านข้างให้ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ด้านข้างป้องกันการถล่มลงมา ในส่วนของด้านท้ายจะมีหูช้าง
เพ่ือป้องกันดินที่ไหลออกจาก ฝายกั้นน้ าจะมีตอผุดขึ้นมา  หากเป็นฝ่ายน้ าล้นน้ าจะตกลงมาจะเป็นการลด
แรงดันของน้ า ไม่ให้ไหลเร็วปีกด้านหลังจะขยับลงมาอีกด้านละ 1 เมตร เราได้ลงตรวจสอบพ้ืนที่จะเป็นล า
เหมืองที่แยกออกมาจากล าน้ าแม่ผง เราเช็คระยะแล้วไม่คาบเกี่ยวกัน จะอยู่ด้านหลังฝาย ของล าเหมือง
เส้นนั้น แสดงว่าเหมืองเป็นรูปวงกลม หรือสี่เหลี่ยม ฝายหมู่ 9 ที่น าเสนอจะอยู่ปีกหนึ่งของล าเหมือง รูป
วงกลมด้านซ้ายมือจะเป็นฝาย ที่น าเสนอโครงการ ด้านหัวจะเป็นล าเหมืองฮ่องแฮ่ที่ไหลมายังสายบริเวณ
ฝายจะอยู่ล าน้ าแม่ผง และไหลมาบรรจบกัน จะไม่อยู่ตรงกลางของฝายสามารถระบายน้ าได้ และเส้นนี้จะ
ไหลบรรจบไปยังล าน้ าแม่ผง เกือบถึงคอสะพาน จะเป็นในส่วนของโครงการที่ 1 จุดที่มีปัญหาของ
โครงการนี้ มีเกษตรกรน ากระสอบทรายไปวางก้ันท าให้เกิดน้ าท่วม เข้าใจว่าไปวางกั้นเต็มล าเหมืองฮ่องแฮ่ 
น้ าจึงไม่สามารถระบายได้ ล าเหมืองฮ่องแฮ่มีความลึก เพราะฉะนั้นฝายเส้นนี้พ้ืนท้องน้ าขึ้นมาระดับ 1 
เมตร แสดงว่าฝายกั้นน้ าที่เราจะท านั้น สันฝายจัดอยู่ในระดับเดียวกับน้ า ถ้าหากว่ าถึงฤดูแล้งไม่มีน้ า 
แสดงว่าสันฝายจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ าขนาด 1 เมตร ในฤดูน้ าหลาก สันฝายจะเก็บน้ าที่ 1 เมตร หากเกิน
กว่านั้นน้ าจะไหลลง เพียงเท่านี้เองครับ เป็นความหมายของฝายโครงการนี้ ผมพยายามอธิบายให้เห็น
ภาพก่อน ส่วนที่ท่านบอกว่าใครจะได้รับผลกระทบ มากหรือน้อย ดีหรือเสียผมเชื่อว่าผู้น าท้องที่เป็นผู้
ประชาคมหมู่บ้านมา ในกระบวนการของเทศบาลเป็นผู้รับเรื่องและส่งต่อ ผู้ที่ได้ผลกระทบจะดีหรือไม่ดี
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมอธิบายในลักษณะนี้ซึ่งตรงจุดในซอย 7 ของหมู่ที่ 9 เราไม่ใช้จุดเดิมที่เกษตรกรมี
ปัญหาทะเลาะกัน ในจุดที่ 2อยู่ที่ล าน้ าแม่ผง ใกล้กับหลงน้ ารัดถามว่างบประมาณถึงต่างกันเพราะคนละ
ขนาด ขนาดจะอยู่ที่ 8 เมตรไม่ใช่ 6 เมตร ดังนั้นตารางที่ก าหนดไว้เราได้จริง ล าน้ าอยู่ที่ 8 เมตร สันฝาย
สูง 1.50 เมตร จะไม่เท่ากับจุดแรก เพราะล าน้ าหรือล าเหมืองคนละขนาดกัน เมื่อขนาดของส่วนฝ่าย
ขนาด 8 เมตรขนาดความสูงของสันฝายจากระดับท้องน้ า 1.50 เมตรและผนังกั้นน้ าสูง 3 เมตร หากจะ
เปรียบเทียบให้เห็นภาพจากโครงการที่แล้ว ว่าล าเหมืองเส้นนี้มีความสูงจากท้องน้ า 1 เมตร แสดงว่าผนัง
กั้นน้ าจะโผล่ขึ้นมา 2 เมตร ท าให้งบประมาณของทั้ง 2 จุดนี้ไม่เท่ากัน เพราะคนละขนาดกัน จุดแรก 6 
เมตร ท าให้สันฝายสูง 1 เมตร และความยาวของฝาย 8 เมตร เช่นเดียวกันในจุดที่ 2 ความกว้างของ         
สันฝาย อยู่ที่ 8 เมตรท าให้สันฝายสูง 1.50 เมตร และความยาวจะเท่ากันคือ 8 เมตร ตามตาราง
มาตรฐาน ท าให้งบประมาณถึงไม่เท่ากัน ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามว่าท าไมงบประมาณถึงไม่
เท่ากัน เนื่องจากขนาดของล าเหมืองไม่เท่ากัน ท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ครับ 

นายฐาณัฐพงษ์ฯ     - ขอสอบถามเพ่ิมเติม ขอย้อนไปโครงการที่ 1 สร้างใหม่ซอยที่ 7 ของหมู่ที่ 9 ซึ่งประชาชน
ไม่อยากให้สร้าง  

 



- ๑๒ - 

 

นายสมชายฯ - ในเรื่องนี้เป็นประเด็นจะเป็นการคุยกันต่อไป เพราะโครงการนี้เสนอมาโดยชุมชนหมู่ที่ 9 หน้าที่
ของเทศบาลคือรับเรื่องและเสนอต่อสภาเทศบาล ก่อนที่จะเสนอต่อสภาเราจะต้องมาวิเคราะห์ ก่อนว่า
เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือไม่เป็นขั้นตอนซึ่งโครงการนี้เป็นการผ่านการประชุม
ประชาคมของหมู่ที่ 9 มาแล้ว ผู้บริหารไม่สามารถไปยับยั้ง ว่าเกษตรกรหมู่ที่ 10 ไม่เห็นด้วย เพ่ือไม่ให้
น าเข้าสู่สภาไม่ใช่หน้าที่ เราเสนอตามขั้นตอนในส่วนกระบวนการที่มีผู้ได้เสียประโยชน์ ต้องไปว่ากันอีกที
เป็นคนละประเด็นกันหน้าที่ของผู้บริหารคือเสนอต่อสภาเทศบาลให้เห็นว่าชุมชนหมู่ที่ 9  ได้เสนอ
โครงการเข้ามาซึ่งเป็นความต้องการของหมู่ที่ 9  ผมจะไม่เสนอในประเด็นที่ว่าหมู่ที่ 10 ไม่เห็นด้วย             
จึงไม่สามารถน าญัตติเข้าสู่สภาได้แต่ผมไม่สามารถท าแบบนั้นได้ผมถึงได้เสนอญัตตินี้เข้าสู่สภาอยากให้
เข้าใจให้ตรงกันครับ  

นายฐาณัฐพงษ์ฯ     -ผมเข้าใจครับ ว่าหน้าที่ของคณะผู้บริหาร และจะเป็นในส่วนของสภาเทศบาลเป็นผู้พิจารณา
อีกครั้งครับ  

นายสมชายฯ   - ถูกต้องครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นในส่วนของสมาชิกสภาเป็นผู้พิจารณา จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
จะเป็นในส่วนของสมาชิกสภา ซึ่งผมได้เสนอตามขั้นตอนเพ่ือให้ทุกท่านได้เห็นภาพ ไปพร้อมกันบ้าง ว่า
ฝายนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ผมจะไม่พูดถึงว่าใครได้ประโยชน์ หรือเสีย
ประโยชน์ เพราะเราเสนอตามที่ชุมชนได้เสนอมา และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ไม่
ต้องกังวลว่าหากอนุมัติวันนี้แล้ว แต่หากเราไม่อนุมัติก็จบเรื่องนี้ไป หากอนุมัติไปแล้วต้องดูความเป็นไปได้
ว่าภายใน 1 ปีสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าอนุมัติวันนี้แล้วพรุ่งนี้ด าเนินการหาผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง 
ลองพิจารณากันดู ไม่ใช่ว่าตามที่ผมน าเรียนไม่สามารถเสนอได้เนื่องจากหมู่ที่ 10 ไม่เห็นด้วย และ
ผู้บริหารไม่เสนอเป็นไปไม่ได้ ขอให้เข้าใจตรงกัน ที่ผมเสนอเป็นโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ในส่วน
โครงการที่ 3 เป็นโครงการของหมู่ที่ 12 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 
๑๒  ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย อีกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ปลอกบ่อ PVC 6” พร้อมถังกรอง
สนิมเหล็ก จ านวน ๒ ถัง ตามแบบเลขท่ี ปกด.๖8/๒๕๖2 ตามท่ีเราได้รับทราบว่าน้ าประปาของหมู่ที่ 12 
ฝั่งตะวันออก มีปัญหาในเรื่องระบบน้ าประปา ล่าสุดตามที่เราได้ลงไปตรวจสอบ เครื่องถังกรองสนิม น้ า
ออกมาเป็นสีสนิมหรือสีแดง แสดงว่าใช้งานไม่ได้ เมื่อใช้งานไม่ได้เราจึงได้ถูกร้องขอ ถามทางประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ท าหนังสือแจ้งมายังเทศบาล ขอความอนุเคราะห์น าเสนอต่อ
สภา เพ่ือพิจารณาและเข้าหลักเกณฑ์จ่ายขาดเงินสะสมไม่กล้าในการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรอง
สนิมเหล็ก งบประมาณ ๔๒1,000.- บาท เป็นรายละเอียดเบื้องต้น หากท่านสมาชิกอยากได้รายละเอียด
เพ่ิมเติม สามารถสอบถามและปรึกษา หารือกันในสภาแห่งนี้ได้ครับน าเรียนท่านประธานครับ 
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ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์ฯ - ก่อนที่สภาจะได้พิจารณา การขออนุญาตในเรื่องของการเสนอจ่ายจากเงินสะสม 
กระบวนการจะเป็นแบบนี้ครับ เราพูดคุยกันก่อนและกลั่นกรองเหลือกี่โครงการเพ่ือเสนอสู่สภา ผู้ที่เสนอ
คือฝ่ายบริหาร โดยที่ให้ข้าราชการไปดูในเรื่องของระเบียบเพ่ือให้สภาพิจารณา ตอบค าถามว่าที่มาที่ไป
ชัดเจนคนที่เสนอต้องกล้าเซ็น ผู้บริหารถึงจะเสนอต่อสภา ให้ทางข้าราชการดูในเรื่องของระเบียบความสุ่ม
เสี่ยงต่างๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท่านต้องรับทราบก่อน ที่นี้ประเด็นต่อไปมองในเรื่องของผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นประเด็นของหมู่ที่ 12 ชัดเจนว่าต้องด าเนินการ ตามที่ท่าน สท.สมเกียรติ กล่าวมาเป็นเรื่องที่
ด าเนินการตั้งแต่ อบต.แล้วสนิมก็เกิดขึ้น หากไม่ท ามีความเดือดร้อนแน่นอน ประเด็นของฝาย ทั้ง 2 
โครงการอยู่ที่หมู่ท่ี 9 ประเด็นนี้เราต้องมองในเรื่องของอนาคต มุมมองพ้ืนที่เทศบาลเป็นพ้ืนที่ท้ายน้ า เรา
จะประสบปัญหาหน้าฝนกับหน้าแล้ง หน้าฝนไม่ต้องพูดถึงอยู่ท้ายน้ าน้ าท่วมเป็นปกติอยู่แล้ว เนื่องจากว่า
ด้วยน้ าหลากจะต้องมีการขุดลอกทุกปี น้ าที่ไหลมาจากทุกส่วนทุกเส้นไหลมาที่ป่าก่อด า ซึ่งเป็นพ้ืนที่          
ท้ายน้ านั้นจะไปและย้อนกลับมาล าน้ าแม่ลาวแน่นอนนี้คือฤดูฝน ชัดเจนนะครับน้ าท่วมทุกที่อยู่แล้ว ไปดู
องค์ประกอบที่ส าคัญในเรื่องของภัยแล้งกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น เรื่องภัยแล้งต้องรับทราบล่วงหน้า ปัญหา
ของเราเดิมๆก็คือ เราเป็นพ้ืนที่ท้ายน้ า เมื่อน้ าไหลมาไม่ถึงและเราไม่ได้ตั้งรับในเรื่องการสร้างฝายเป็น
ระยะ ไม่เคยท าเพ่ือกักน้ าไว้ใช้ในยามจ าเป็นเราไม่ได้ท าตอนนี้เรามีโอกาสได้ท าอยู่ 2 จุด ประเด็นต่อมา
โครงการแรกล าน้ าฮ่องแฮ่อันนี้ผลกระทบที่เราเป็นห่วงคือฤดูฝนแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีถนนอีก 1 
เส้นที่จะเกิดขึ้นมามีการอุทิศที่ดินแล้วจะเป็นถนนเชื่อมต่อหมู่ที่  9 และหมู่ที่ 8 เชื่อมถึงหมู่ที่ 10 อนุมัติ
ถึงไฟฟ้าและเทศบาลต้องคิดถึงอนาคต หากไม่ด าเนินการถนนทรุดตัวอย่างแน่นอนในอนาคตระดับน้ าที่
เราเป็นห่วง ผมขอให้กองช่างอธิบายเพ่ิมเติมว่า ก่อสร้างหรือไม่ก่อสร้างจะมีผลเกี่ยวกับน้ าหรือไม่ เพราะ
จากที่ผมลงพ้ืนที่แล้วระดับน้ าเท่าเดิม ท าแทนฝายที่ช ารุด และในอนาคตเมื่อเราก่อสร้างถนน จะเชื่อมโยง
กันทั้งหมด อันนี้ต้องเข้าใจเสร็จแล้วใช้งบปกติได้หรือไม่ ผมถามว่างบปกติของเราล้านถึงสองล้านกว่าบาท 
ไม่เพียงพอในการด าเนินการ เราถึงมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินสะสม หากหมู่ที่ 9 ไม่เสนอก็ไม่
สามารถด าเนินการได้ ในอนาคตความเจริญเกิดขึ้น หากเราไม่ท าจะมีผลในอนาคตเป็นระยะยาว ผม
หมายถึงฤดูฝน ภัยแล้งและสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตประกอบค าพิจารณาลองถามสมาชิกสภา ขอโอกาส
ให้ทางช่างวันนี้จะเป็นผู้ช่วยช่างชัยวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ส ารวจพื้นที่แจ้งให้สมาชิกสภา ทราบว่าหากเราด าเนินการ
ก่อสร้างจะมีปัญหาน้ าท่วมตามมาจริงหรือไม่ เพราะเราก็เป็นห่วงโรงเรียนเทศบาลอยู่ติดกลับล าน้ า จะเกิด
น้ าท่วมภายหลังหรือไม่ ขอโอกาสทางประธานสภาให้ช่างได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ในส่วนเรื่องของระเบียบตามที่
ผมได้กล่าวมา ท่านยังไม่สบายใจอีก ท่านอาจจะสอบถามเจ้าหน้าที่ ท่านปลัดเทศบาล ท่าน ผอ.แต่ละกอง 
ว่าความสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างไร ในส่วนของผู้บริหารนั้นเรากลั่นกรองในแต่ละเรื่องแล้วถึงกล้ามาเสนอใน
สภา ขออนุญาตท่านประธานสภาขอให้ช่างได้ชี้แจงเพ่ิมเติม หรือมีข้อสอบถามตามที่ผมได้ตอบค าถามยัง
ไม่ชัดเจน ตามที่ท่าน สท.สมเกียรติ ได้สอบถาม ขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาล ท่าน ผอ.แต่ละกอง ได้
ช่วยกันชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  



- ๑๔ - 

ประธานสภา - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ต าบลป่าก่อด าและท่านรองนายกที่ได้กรุณาชี้แจงด้วยหลักการ
และเหตุผลต่อสภาเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภัยแล้งของหมู่
ที่ 9 และหมู่ท่ี 12 เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปที่ท่านปลัดบาลเพ่ือความชัดเจนของโครงการตามจุดที่ตั้งของ
โครงการของหมู่ที่ 9 ทั้ง 2 โครงการตั้งอยู่ตรงไหนอย่างไรตามที่ สท.ฐาณัฐพงษ์ ได้สอบถามความชัดเจน 
และต่อไปจะเป็นผู้ที่ท่านนายกได้มอบหมายชี้แจ งเพ่ิมเติมครับขอบคุณครับ  ดังนั้นขอเชิญท่าน
ปลัดเทศบาลก่อนครับ เชิญครับ 

นายประสงค์ฯ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจง
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในเรื่องนี้จะเป็นในส่วนของดุลยพินิจของท่านเอง ท่านจะอนุมัติหรือไม่อนุ มัติ 
หากท่านอนุมัติแล้วผิดถูกต้องรับผิดชอบในส่วนของดุลยพินิจของท่านจะให้ผมชี้แจงว่าถูกแน่นอนไม่มี
โอกาสถูกตรวจสอบจาก สตง. ผมไม่สามารถตอบได้ โครงการเป็นอย่างไรเราพยายามที่จะกลั่นกรอง และ
น าเสนอผู้บริหาร อาจจะย้อนกลับไปมีการประชุมกันและมีการเสนอโครงการของผู้น าชุมชนและก านัน
ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงสมาชิกสภาบางท่าน เสนอมา 40 โครงการ ผมได้มอบหมายให้กองช่าง มีหน้าที่
รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้กองคลังเป็นผู้วินิจฉัย ร่วมกันว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ กรณีนี้จะเป็นการจ่าย
ขาดเงินสะสม จะมีข้อแตกต่างจากการเสนอโครงการกรณีอ่ืนๆ หรือตามงบปกติทั่วไป เงื่อนไขของเงิน
สะสมนอกจากที่จะท าตามแบบแปลนที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ การค านวณราคาให้ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ตามราชการแล้ว เงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมาคือความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องของการแก้ไข
ปัญหา กองช่างเป็นผู้ส ารวจเพ่ิมเติมขึ้นมาจากฝ่ายวิชาการที่จะก่อสร้างได้หรือไม่ ต้องดูเรื่องของความ
เดือดร้อน กองช่างได้ข้อมูลมาตามท่ีพวกท่านได้เห็นผมก็เห็นเหมือนทุกท่านว่าประชาชนได้เสนอโครงการ
เข้ามาว่ามีความเดือดร้อนหลังจากนั้นเสนอไปยังกองคลังว่าตามหลักเกณฑ์ ข้อ 89 ในส่วนของ 89/1 
เปิดให้ปลัดกระทรวงเป็นข้อยกเว้นปกติระเบียบในเรื่องนี้ เป็นอ านาจของผู้รักษาราชการตามระเบียบคือ
รัฐมนตรีมหาดไทย เพื่อความคล่องตัวจึงได้ออกกฎหมาย ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2561 เพ่ือเปิดข้อ 89/1 เปิด
อ านาจให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ยกเว้นระเบียบ เพ่ือยกเว้นระเบียบให้กับท้องถิ่น ในการใช้ จ่ายท าให้
คล่องตัว แทนที่จะให้รัฐมนตรี หากเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ กฎหมายทั่วไป เท่าที่รู้กัน
หากเป็นรัฐมนตรีกว่าจะลงนามได้ใช้เวลานาน ดังนั้นในปี 2561 จึงมอบอ านาจให้ปลัดกระทรวง ตามที่
คาดการณ์ไว้ เมื่อเข้าปีงบประมาณ 2562 จึงได้มีหนังสือออกมาให้ท้องถิ่นด าเนินการทั้งหมดของ
ประเทศ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล แต่ว่า 89/1 ยกเว้นเรื่องของการกันเงินก็คือ
หมายความว่า อาจจะจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ 89 ว่าจะต้องมีเงินสะสมเท่าไหร่ และจะต้องมีการกัน
เงินไว้ประมาณ 25% กันไว้เป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน ของข้าราชการจ านวน ๓ เดือน ปัญหาอยู่ว่า
เมื่อรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจบางแห่งไม่สามารถจ่ายได้มีโครงการที่จ าเป็นจ านวนมากเมื่อ
ต้องการเงิน 25% แล้วจึงท าให้ไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ สิ่งที่ไม่สามารถด าเนินการได้จึงไม่ต้องมี
การกันเงินไว้ก็ได้ ที่ท่านกล่าวอ้างกันมาจะเป็นการยกเว้นในเรื่องนี้ไม่ได้ยกเว้นว่าท่านจะท าโครงการใหม่ 
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นายประสงค์ฯ - ได้มาด าเนินการ สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปดูระเบียบข้อ 89 เหมือนเดิม ต้องมีความจ าเป็น
เร่งด่วน เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงเป็นเหตุว่าที่ท่านประชุม
กันและเสนอโครงการมา 40 โครงการ แต่ตอนนี้เหลือเพียง 3 โครงการ ได้อธิบายที่ไปที่มา แต่หากจะ
ถามว่าอนุมัติไปแล้วผลจะเป็นอย่างไรผมไม่ทราบได้ หลังจากนี้แล้วจะเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจ ทุกท่านมี
ดุลยพินิจกันหมด หากท่านไม่ใช้ดุลยพินิจก็แล้วแต่ท่าน เพราะท่านเป็นผู้มีอ านาจ ในการใช้ดุลยพินิจ ท่าน
จะต้องผูกพันกับการใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ เห็นชอบไป รับผิดชอบกันไปแล้วแต่ว่าท่านอนุมัติหรือไม่
อนุมัต ิอาจจะเป็นองค์กรเดี่ยว หรือเป็นองค์กรกลุ่ม ท่านนายกเทศมนตรีเป็นองค์กรเดี่ยว ผู้ตรวจเข้าตรวจ
จะเป็นอย่างไรผมไม่ทราบได้ สรุปแล้วจะแจ้งให้ทราบว่าระเบียบกฎหมายเป็นไปตามที่ท่านเห็น เอกสาร
เป็นไปตามนั้น ตามท่ีกองช่างล าดับขั้นตอนกันไปว่าใครได้รับประโยชน์บ้าง อาจจะมีการเพ่ิมเติมในส่วนที่
ท่านสมาชิกสภาสอบถาม ในเรื่องของความสูงเพ่ิมเติมนิดหนึ่งเท่าที่ทราบ แบบแปลนนี้จะเป็นแบบไม้ ไม้
กั้นสามารถเข้าออกได้ น้ าไหลมาเยอะก็ใช้ไม้กั้น น้ าไม่ไหลก็น าไม้ออก จะให้ทางกองช่างเป็นผู้อธิบาย
เพ่ิมเติม เรื่องของการก่อสร้างเรื่องของเทคนิค เรื่องของความจ าเป็นเร่งด่วนว่าประชาชนได้มีการประชุม
กองช่างอาจจะได้เข้าร่วมประชุมและหลังจากนั้นให้กองคลังชี้แจงเพ่ิมเติมต่อว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 89 
หรือไม่ ในส่วนของข้าราชการด าเนินการ ในประเด็นนี้และเสนอให้ผู้บริหารต่อ และเงินสะสมสามารถจ่าย
ได้อย่างแน่นอนเพราะมียอดเงินอยู่ที่แปดล้านบาท ซึ่งขอเรียนตามตรงว่าหากไม่มีหนังสือฉบับนี้เราก็
สามารถเบิกจ่ายได้อยู่แล้ว ไม่ต้องไปยกเว้นระเบียบตัวไหน เพราะเราด าเนินการกันเงินหมดแล้ว ตาม
ระเบียบหมดแล้ว กันไว้เพ่ือคงสถานะของการเงินท้องถิ่น เมื่อช่างยืนยันว่ามีความจ าเป็นและเข้า
หลักเกณฑ์ทั้ง 3 โครงการ ต่อจากนั้นเราให้กองคลังพูดสรุปต่อไป ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนครบั 

ประธานสภา - ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
จะเป็นกองช่างชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับที่ตั้งของโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหมู่ 9 ทั้ง 2 โครงการ และ
เพ่ิมเติมในเรื่องของผลกระทบที่จะตามมามีผลกระทบหรือไม่มีผลกระทบ และเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการและผู้ที่เสียประโยชน์จากโครงการ ชี้แจงเพ่ิมเติมครับขอบคุณครับ  

นายชัยวุฒฯิ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายชัยวุฒิ อุมาลี 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ออกไปส ารวจตามโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 
9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร 
จากที่ได้ออกไปส ารวจวัดความกว้างบริเวณฝายเดิมที่ช ารุดพบว่าความกว้าง อยู่ที่ 6.00 เมตร และความ
ลึกของล าเหมืองจากทองเหลืองถึงระดับชั้นเหมืองประมาณ 2.50 - 3.00 เมตรเข้าเกณฑ์ตามแบบ
มาตรฐานความกว้างของสันฝาย กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร โดยที่
ที่หากเราด าเนินการก่อสร้างความสูงของสันฝาย คือ 1.00 เมตรจากพ้ืนล าน้ าถึงสันฝาย คือความสูง ต่อ
สันฝาย เพิ่มอีก 1.00 เมตร และในส่วนที่เหลือเครื่อง 1.50 เมตรดูแล้ว จะไม่เกินความสูงของตลิ่งเดิม- 
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นายชัยวุฒฯิ - เวลาฤดูแล้งจะมีตัวไม้ที่กั้นไว้ส าหรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งเพ่ือใช้ในการเกษตร แต่หากเป็น
ฤดูน้ าหลาก เราสามารถน าไม้ออกเพ่ือให้น้ าไหลผ่าน เพราะว่าความลึกของน้ าที่ท าการส ารวจลงไปใน
ความลึกของน้ าประมาณ 80 เซนติเมตร หากจะถามว่าจะสูงกว่าการเมืองที่เราจะด าเนินการก่อสร้าง
ถนน เพราะในอนาคตเราจะก่อสร้างถนนเราจะไม่ก่อสร้างสูงเกินกว่านี้ โครงการก่อสร้างฝายที่มีขนาด 
6.00 เมตร จะด าเนินการในซอยที่ 7 ของหมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล าน้ าแม่ผง  กว้าง 8.๐๐ เมตร สันฝายสูง 1.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร จะก่อสร้างบริเวณหลงน้ า
รัด หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า จากที่เข้าด าเนินการส ารวจตรวจสอบ วัดพ้ืนที่ ความกว้างล าเหมืองปัจจุบันอยู่ที่ 
8-9 เมตร ความสูง 3 เมตรได้เข้าหลักเกณฑ์มาตรฐานของตัวที่ 2 ในการก่อสร้างก็เช่นกันความสูงสัน
ฝายเช่นเดียวกันจากระดับท้องล าเหมืองระดับที่เราจะน าไม้ไปกั้นไว้อยู่ที่ 1.50 เมตรและในส่วนที่เหลือ
อีก 1.50 เมตร จะขึ้นไปไม่สูงเกินกว่าระดับของสันล าเหมืองเดิม วิธีการก่อสร้างเหมือนโครงการตัวแรก 
หากเข้าสู่ฤดูแล้งจะมีไม้ปิดกั้น ระดับน้ าเพ่ือพยุงระดับน้ าไว้ เกษตรกรจะได้ใช้น้ า  แต่หากฤดูน้ าหลาก
สามารถน ามาที่ก้ันออกเพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก กองช่างขอชี้แจงเพ่ิมเติมเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา - ขอบคุณ ผู้ช่วยนายช่างโยธา คุณชัยวุฒิ สมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่เชิญ
ครับ ขณะที่สมาชิกสภาก าลังพิจารณา เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในส่วนฝายน้ าล้นที่ใช้ไม้ปิดกั้น ตามที่กองช่าง
ได้ชี้แจงเวลาน้ าไหลหลากไม่น่าจะเกิดปัญหาสามารถน าไม้ออกได้ หมายถึงทั้ง 2 โครงการ ที่ใช้เป็นไม้กั้น 
ก่อนพิจารณาลงมติต้องท าความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาทุกท่านก่อน สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีข้อสงสัยอีก
หรือไม่ ในส่วนโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ของอยู่ที่ 9 ในส่วนโครงการที่ 12 ไม่มีปัญหา จากที่ได้
สัมผัสรับทราบปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนในเรื่องนี้ ทางผู้น าได้ร้องขอมาผมเห็นด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้อง
อยู่ที่สมาชิกสภาเห็นชอบทั้ง 3 โครงการ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด เห็นเป็นอื่นและสอบถามอีก 

นายสมเกียรติฯ - เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุม   อภิปราย
เกี่ยวกับฝายน้ าล้นของ หมู่ที่ 9 ทั้ง 2 จุด ตามที่ผมสอบถาม 1. สาถนที่ก่อสร้างโครงการไม่มี เพราะของ
หมู่ที่ 12 นั้น จุดก่อสร้างมีเอกสารให้ดูอย่างชัดเจน ว่าเป็นหมู่ที่ 12 ฝั่งตะวันตก ว่าอยู่ที่ศาลาหมู่ที่ 12 
เห็นอย่างชัดเจนตามเอกสารที่น าเสนอให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ซึ่งเป็นฝ่ายพิจารณาว่า เห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ ตามที่ผมได้สอบถามที่ผู้บริหารได้เสนอโครงการมาดีหรือไม่ดี เวลาที่เสนอโครงการถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่จ่ายขาดเงินสะสมถูกระเบียบหรือไม่ เนื่องจากสภามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย 
ตามท่ีผมสอบถามผู้บริหารเนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่แน่นอนไม่ได้ระบุในโครงการ ในส่วนของหมู่ที่ 12 
ได้ระบุในแบบแปลนที่ให้มา 1.ฝ่ายบริหารให้ทางช่างได้อธิบายไว้ว่าจุดก่อสร้างอยู่บริเวณไหนทางฝ่าย
บริหารได้อธิบายไปแล้ว  2. เรื่องที่ผมสังเกตเห็นความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับการประชาคม
หมู่บ้าน มีการประชาคมของหมู่ที่ 9 มีเอกสารตามที่แนบไว้ของหมู่ที่ 9 เกี่ยวกับเรื่องฝายกั้นน้ า มีเพียงแค่
วาระการประชุมของหมู่บ้าน เท่านั้นหน้าที่ 2 หรือหน้าที่ 3 ของเอกสาร มีวาระการประชุม - 
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นายสมเกียรติฯ - เป็นตัวอักษร แจ้งในวาระที่ 3 เสนอโครงการเพ่ือขอโครงการจากเทศบาลต าบลป่าก่อด า ฝาย
กักเก็บน้ าในล าห้วยแม่ผง 2 จุด เพ่ือป้องกันภัยแล้ง เอกสารมีเพียงเท่านี้เพราะผมเกรงว่าหากเราพิจารณา
และอนุมัติโครงการไปแล้ว ผมจะบอกผ่านกับท่านสมาชิก น่าจะมีผลกระทบหรือไม่ เราจะพิจารณาใน
ส่วนตัวของผมเองผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เราเคยผ่านมาแล้ว 3 ปีที่ผ่าน
มา เพราะถ้าหากเกิดภัยแล้งคือจะไม่มีน้ าใช้ ผมเองเพียงแค่ว่าเมื่อเราอนุมัติไปแล้วข้อกฎหมายมีเพียง
เท่านี้เพียงพอหรือไม่ มีเพียงแค่วาระการประชุมเพียงเท่านี้ วาระอ่ืนๆ คือไม่มีอะไรเลย ที่ระบุมีเพียงแค่
บรรทัดเดียวเท่านั้น วาระการประชุมของหมู่ที่ 9 ถามว่าผมก็เป็นคนของหมู่ที่ 9 เพียงเท่านี้จะเป็นไปได้
หรือไม่ในการเสนอโครงการ เพ่ือเป็นเอกสารในการพิจารณาในครั้งนี้ หรือจะให้กลับไปประชาคมหมู่บ้าน
อีกครั้งเพื่อท าเอกสารเสนอเข้ามาใหม่ดีหรือไม่ เพ่ือให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่านี้ บริเวณสถานที่ตั้ง 
ในส่วนของแบบแปลนผมยอมรับว่าดีแล้วถูกต้องตามแบบของกระทรวง ในการพิจารณาอนุมัติจะมีเพียง
เท่านี้จะถูกต้องหรือไม่ ผมขออภิปรายเพียงเท่านี้ครับ ฝากท่านประธานสภาสอบถามฝ่ายบริหารต่อไป 
เพราะวันนี้ทางสภาจะต้องด าเนินการอนุมัติโครงการ 

ประธานสภา - ขอบคุณท่าน สท.สมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภา ที่ได้อภิปรายชี้แจงเพ่ิมเติม ให้ความเห็น
สอบถามข้อสงสัยในเรื่องของที่ตั้งของโครงการความชัดเจนไม่มีและมติประชาคมหมู่บ้าน ผมพ่ึงเห็นเมื่อ
สักครู่ที่ท่านเลขานุการสภา ผมไม่มีเอกสารฉบับนี้ ก่อนที่ผมจะได้อ่านมติประชาคมหมู่บ้านของหมู่ที่ 9 
และหมู่ที่ 12 ให้สมาชิกได้รับทราบ ผมอยากทราบในเรื่องที่ตั้งของโครงการ ล าน้ าฮ่องแฮ่ ล าน้ าแม่ผง
ขอให้กองช่างชี้แจงเพ่ิมเติม  

นายสมเกียรติฯ -ขออนุญาตเพ่ิมเติมในเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่ตั้ง ฝ่ายบริหารได้ให้กองช่างตอบค าถามไป
เรียบร้อยแล้วครับ ในตอนนี้ ไม่มีเอกสารที่ชัดเจน เอกสารของหมู่ที่ 9 ไม่ได้ละเอียดเหมือนหมู่ที่ 12 ตาม
แบบเลขที่ ปกด.๖8/๒๕๖2 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล แบบนี้มีลักษณะเป็นรูปเล่มแบบนี้สถานที่ตั้ง
โครงการจะระบุชัดเจนแต่โครงการของที่ 9 ไม่มีเอกสารแบบนี้เข้ามา มีเพียงแนบวาระการประชุมของ
หมู่บ้านแต่ว่ารายละเอียดไม่ชัดเจน มีเพียงบรรทัดเดียว ผมจะถามเพียงว่าจะเพียงพอในการพิจารณาครั้ง
นี้หรือไม่ ขอบพระคุณครับ  

ประธานสภา - ขอบคุณท่าน สท.สมเกียรติ ทีไ่ด้ชี้แจงเพ่ิมเติม ทักท้วงในเรื่องเอกสารหลักฐานที่ยื่นขออนุมัติไม่
ครบถ้วน 

นายสมชายฯ   - ขออนุญาตครับท่านประธาน น าเสนอเพ่ิมเติมในการขออนุมัติเพ่ือด าเนินการก่อสร้างไม่ว่าจะ
เป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่โดยรายละเอียดของการปรากฏในเอกสารนั้นจะชัดเจนก็ต่อเมื่อเราด าเนินการ
โครงการ วันนี้เป็นการขออนุมัติโครงการ เพ่ือจะให้สมาชิกสภาพิจารณาร่วมกันว่าโครงการนี้ควรจะอนุมัติ
หรือไม่ ด้วยการลงไปส ารวจ ให้สอดคล้องกับวาระการประชุมของหมู่บ้าน ในวาระหรือบันทึกรายงานการ
ประชุมของหมู่บ้านที่ทุกท่านได้รับไป ส่งมาจากหมู่บ้านถึงเทศบาลทางหมู่บ้านไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดที่
ชัดเจน เนื่องจากว่าเขามอบหมายให้ทางส านักงานเทศบาล หรือกองช่างเป็นผู้ลงส ารวจพื้นที่ - 



- ๑๘ - 

นายสมชายฯ   - พูดให้ชัดเจนก็คือหมู่บ้านไม่สามารถลงส ารวจเองได้ จึงได้มีการมอบหมายให้กองช่างลงไป
ส ารวจ นี่คือประเด็นที่มีเพราะฉะนั้นวาระการประชุมหมู่บ้านจึงไม่สามารถระบุได้ว่าสถานที่ก่อสร้างอยู่
บริเวณไหน ประเด็นเนื้อหาสาระของการประชาคมหมู่บ้าน ต้องการอยากให้เทศบาลก่อสร้างฝายน้ าล้น
เรามองจุดนี้ หน้าที่ส ารวจจะเป็นในส่วนของกองช่างเราตอบอย่างชัดเจนแล้วว่าจุดที่ 1 การก่อสร้างจะอยู่
ที่ซอย 7 หมู่ที่ 9 เราได้แจ้งอย่างชัดเจนเราไม่ได้เหวี่ยงแห ที่เราจะด าเนินการในโครงการที่ 1 ที่แจ้งว่า
กว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตรคือซอย 7 หมู่ที่ 9 เราแจ้งด้วยวาจาอย่างชัดเจนและระบุในที่ประชุมแห่งนี้
อย่างชัดเจน ในส่วนจุดที่ 2 จะอยู่บริเวณหลงน้ าลัดใครเคยไปจะอยู่บริเวณกังหันน้ าจะเป็นบริเวณ
นั้น  เราได้ลองตรวจสอบและพบว่าได้ระยะเกิน 10 เมตร ความยาวของสายน้ าเราได้แจ้งกันชัดเจนในจุด
ที่เราจะด าเนินการก่อสร้าง จะปรากฏชัดเจนถ้าหากว่าได้รับอนุมัติจากสภาก่อนที่จะมีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนของระเบียบพัสดุต้องระบุอย่างชัดเจนอยู่ในตัวโครงการจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ต้องขอ
ประทานโทษพูดง่ายๆก็คือ ถ้าจะให้ไวเราจะใช้เป็น Google Map ได้ ผมจะให้เจ้าหน้าที่จากกองช่างชี้จุด
ให้ได้ และปริ้นเอกสารและแจกจ่ายให้กับทุกท่าน แต่ไม่ว่าจะเราสามารถตอบได้ว่า โครงการที่ 1 
งบประมาณ 380,000  บาท จะอยู่ในบริเวณซอย 7 หมู่ที่ 9 โครงการที่ 2 งบประมาณ 488,000 
บาท จะอยู่ในบริเวณหลงน้ าลัด หมู่ที่ 9 จุดจะอยู่ตรงกังหันน้ า ต้องขอโทษที่ว่าเอกสารในส่วนแบบแปลน
หรือจุดสถานที่ไม่ชัดเจน ขอยกตัวอย่างเช่น หากเราจะก่อสร้างถนน 1 เส้น เราไม่ลงรายละเอียดทั้งเส้น
ว่าจุดนี้ระหว่างระยะทางอยู่ที่ 5 - 10 เมตร ความกว้าง 3 เมตร หลังจากนั้นเมตรที่ 11 ความกว้าง อยู่ที่ 
3.50 เมตร จะต้องไประบุชัดเจนตอนที่ แบบแปลนเมื่อเราจะว่าจ้างผู้รับจ้าง ผมก าลังโย งให้เห็นว่า
สอดคล้องเช่นเดียวกันกับโครงการนี้ การเขียนโครงการต้องเขียนให้กว้างคลุมให้หมดเสร็จแล้วนั้น จะระบุ
เมื่ออยู่ในขั้นตอนของระเบียบพัสดุเมื่อจัดหาผู้รับจ้าง จุดที่ด าเนินการก่อสร้างจะก าหนดอย่างชัดเจน 
ตามท่ีนายช่างได้แจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ อาจจะไม่ได้ระบุในกระดาษเอกสาร แต่เราสามารถระบุจุด
อย่างชัดเจนได้ น าเสนอเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับ  

ประธานสภา - ขอบคุณท่านรองสมชาย รองนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ถามเพ่ิมเติมขอความเห็นชอบ
อนุมัติ ทั้ง 3 โครงการผมจะอ่านตามบันทึกรายงานการประชุม ของหมู่ที่ 9 เพ่ือส่งโครงการขอ
งบประมาณเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเพื่อการเกษตร เรียนนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า สิ่งที่ส่งมาด้วย 
1.รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จ านวน 1 ชุด ด้วยได้มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
จากภัยแล้งในฤดูเพาะปลูกภาคเกษตรกรรม ท าให้ต้นกล้าแห้งตายสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร
จ าเป็นต้องสร้างฝายกันน้ า เพ่ือกันน้ าไว้ในฤดูเพาะปลูกที่จะมาถึงโดยเร่งด่วนจ านวน 2 จุดคือ 1.ฝ่ายกั้น
น้ าล าเหมืองฮ่องแฮ่  2. ฝ่ายกั้นน้ าแม่ผง ดังนั้นหมู่ที่ 9 จึงขออนุเคราะห์มายังเทศบาลต าบลป่าก่อด าเพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีต จ านวน 2 จุด คือ 1.ฝ่ายกั้นน้ าล าเหมืองฮ่องแฮ่  2. ฝ่ายกั้นน้ าแม่ผง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นางสุรางค์ ปาหงส์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 แจ้งส่งโครงการของบประมาณเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเพ่ือการเกษตร - 



- ๑๙ - 

ประธานสภา - และได้มีการเสนอตามขั้นตอนโดยมีการลงนามของฝ่ายข้าราชการ และท่านนายกเทศมนตรี 
ท่านรองนายกเทศมนตรีแล้ว และต่อมาเรื่อง ส่งโครงการของบประมาณเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อน
ของราษฎร เรียนนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
จ านวน 1 ชุด ด้วยประชาชนหมู่ที่ 12 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย มีความเดือดร้อน
เนื่องจากบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคและน้ าเป็นสนิมเหล็ก โดยเมื่อ
กลางปีที่ผ่านมาไม่สามารถสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ได้ ท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนหากไม่รีบแก้ไขใน
ฤดูแล้งถัดไปจะไม่มีน้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้นหมู่ที่ 12 จึงขอความช่วยเหลือมายังเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ได้ช่วยขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ให้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 โดย
เร่งด่วน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นางยุพดี ยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ได้จัดส่งโครงการของบประมาณ
เร่งด่วนเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร และได้มีการเสนอตามขั้นตอนโดยมีการลงนามของฝ่าย
ข้าราชการ และท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีแล้ว จากการที่ได้ดูรายละเอียดแล้ว 
ระเบียบน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ผู้น าหมู่ 9 และหมู่ 12 ร้องขอมาเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนของหมู่ที่ 12 ตามรายชื่อการประชุมประชาคมหมู่บ้าน มีทั้งหมดผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
ในเรื่องของการใช้น้ า มีทั้งหมด 72 คน ในส่วนของหมู่ที่ 12 ส าหรับมติที่ประชุมของหมู่ที่ 9 ได้มีผู้ร้อง
ขอมาท้ังหมด 81 คน และมีการลงชื่อเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นบทสรุปเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น แล้วแต่สมาชิกสภา เห็นชอบอนุมัติหรือไม่ เป็นดุลพินิจของทางสภา มีท่านไหนจะสอบถามอีก
หรือไม ่

นายบุญสอน         - ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน กระผมนายบุญสอน  ปงรังษี ตามที่ผมได้รับฟังรายละเอียดต่างๆ แต่ละโครงการดีทั้งหมด ทั้ ง 3 
โครงการแต่หากท่านประธานสภาจะรวมทั้ง 3 โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนทั้งหมด ผมเห็นว่าควร
จะพิจารณาเป็นทีละโครงการ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา    - ขอบคุณท่าน สท.บุญสอน ปงรังษี ที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมการลงมตินั้นจะไม่รวมทั้ง 3 โครงการ 
เราจะพิจารณาเป็นทีละโครงการครับ ขอให้เข้าใจตรงกันด้วยครับ หากที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใด
อภิปรายเพ่ิมเติมอีก หรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบภัยแล้ง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ต าบลป่าก่อด า  จ านวน 3 โครงการ ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล ล าดับต่อไปผมจะขอมติ การลงมติให้ความเห็นชอบโดยจะพิจารณา
ทีละโครงการ และลงมติเป็นรายโครงการโดยที่จะเริ่มจากโครงการที่ 1 ไปตามล าดับ น าเรียนให้สมาชิก
สภาได้รับทราบและท าความเข้าใจ 1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 
9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร 
(ตามแบบ มข.๒๕๒๗) งบประมาณ ๓๘0,000.- บาท  ดังนั้นจะสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ปัญหาที่มีผลกระทบภัยแล้งประจ าปีงบประมาณ 2563 ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 9 จึงขอมติโดย
ขอความกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 5 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน 



- ๒๐ - 

นายฐาณัฐพงษ์ฯ     -ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมไม่ได้งดออกเสียงครับ 

ประธานสภา       - ผมไม่เห็นท่านยกมือ  

นายฐาณัฐพงษ์ฯ     -ท่านประธานครับ ผมไม่ได้งดออกเสียงครับ แต่ขอให้ท่านประธานขอมติเห็นชอบและไม่
เห็นชอบด้วยครับ  

ประธานสภา    - ขอบคุณท่าน ทบทวนโครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ า
ฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง 
๒.๕๐ เมตร (ตามแบบ มข.๒๕๒๗) งบประมาณ ๓๘0,000.- บาท  ปัญหาที่มีผลกระทบภัยแล้งประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 9 ดังนั้นสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   
ขอมติโดยขอความกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   5   เสียง , งดออกเสียง   2   คน (นายบุญสอน ปงรังสี, นายสมเกียรติ หวายค า) 

ประธานสภา    - โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร (ตามแบบ มข.๒๕๒๗) 
งบประมาณ ๓๘0,000.- บาท  สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอมติโดยขอ
ความกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ  

มติที่ประชุม  - ไมเ่ห็นชอบ   1   เสียง (นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี)   งดออกเสียง   -   คน 

ประธานสภา    - โครงการที่ 2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าแม่ผง หมู่ที่  9                
ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย กว้าง 8.๐๐ เมตร สันฝายสูง 1.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร       
(ตามแบบ มข. ๒๕๒7) งบประมาณ 488,000.- บาท เพ่ือปัญหาที่มีผลกระทบภัยแล้งประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 9 ต าบลป่าก่อด า ดังนั้นสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม   ขอมติโดยขอความกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

ประธานสภา    - โครงการที่ ๓. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒  ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย อีกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ปลอกบ่อ PVC 6” พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก จ านวน 
๒ ถัง  ตามแบบเลขที่ ปกด.๖8/๒๕๖2 งบประมาณ ๔๒1,000.- บาท ดังนั้นสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ
ให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือปัญหาที่มีผลกระทบภัยแล้งในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 12 ต าบลป่าก่อด า  ขอมติ
โดยขอความกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

 



- ๒๑ - 

ระเบียบวาระที่ 3.2  เรื่อง การขอความเห็นชอบรับบริจาคทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์)  

                                   จ านวน 8 เครื่อง 

- กองคลัง    จ านวน 3  เครื่อง 

- กองช่าง    จ านวน  3  เครื่อง 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน  2  เครื่อง 

ประธานสภา    - เรียนนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สภาติดตามสอบถามและตั้งข้อสังเกต 
ญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หจก.ที.เค.ซัพพลาย 
เชียงราย ได้บริจาคให้กับกองคลัง จ านวน 3 เครื่อง กองช่าง จ านวน 3 เครื่อง และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 เครื่องรวมทั้งสิ้นจ านวน 8 เครื่อง ผมดูในรายละเอียดเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ กรณี
มอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเงื่อนไขหรือภาระผูกพัน จากข้อสังเกต 
และข้อหารือแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ประเด็นที่ผมอยากทราบประเด็นที่ 1 ครับ หรือเข้าลักษณะรับของก านัลที่เกินมูลค่าที่
กฎหมายท้องถิ่นก าหนดประเด็นที่ 2 ครับ ดังนั้นก่อนที่นายกจะได้ชี้แจ้งนะครับทุบประเด็น สมาชิกสภา
ท่านใดข้อสงสัยในเรื่องขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์เชิญครับ หากไม่มี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ เชิญครับ  

นายสมชาย         - เรียนประธานสภาสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ 3 หัวข้อ 3.2 ญัตติ
ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยคณะผู้บริหารขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) ซึ่งได้รับบริจาคจาก ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ที.เค.ซัพพลาย เชียงราย ได้บริจาคให้กับกองคลัง จ านวน 3 เครื่อง กองคลัง จ านวน 3 
เครื่อง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 เครื่อง รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 เครื่อง ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 
0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท า
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในเทศบาลต าบลป่าก่อด า และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ดังนั้น คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอขอให้สภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาค เครื่องปริ๊น
เตอร์ จ านวน 8 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงขอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบล- 



- ๒๒ - 

นายสมชาย         - ป่าก่อด า  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ครับท่านประธาน ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เป็นการ
น าเสนอต่อสภาพูดง่ายๆ ว่า บริจาคให้ทางเทศบาลฟรีๆ ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ผมจะยกตัวอย่างเช่น เมื่อ
เทศบาลได้รับบริจาครถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหลืออยู่หมวด ของครุภัณฑ์ ค าว่า
ครุภัณฑ์จะแตกต่างจากค าว่าพัสดุ ครุภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่มีตัวตน เมื่อเรารับบริจาคแล้วเราสามารถตั้ง
งบประมาณ ในหมวดค่าใช้สอย เช่น หากเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สามารถตั้งค่า 1.ซ่อมแซมใต้ 2.
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ที่เก่ียวข้องกับที่รับมอบมาหากมีผู้ประสงค์บริจาค หากสภาไม่อนุมัติเราไม่สามารถตั้งงบ
รองรับได้ ไม่สามารถตั้งค่าซ่อมแซมหรือวัสดุ เรื่องนั้นได้ เพราะฉะนั้น กรณีนี้ก็เช่นเดียวกันบริจาคให้กับ
ทางเทศบาล ฟรีๆ ในอนาคตเทศบาลสามารถ ตั้งค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเครื่องปริ้น
เตอร์ในแต่ละเครื่องที่ได้รับบริจาคมา ผมขอยกตัวอย่างครับน าเรียนท่านประธานสภาที่เท่านี้ครับ  

 ประธานสภา    - ขอบคุณท่านรองสมชาย รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ที่ได้กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติม เกี่ยวกับ
การขออนุมัติ บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 8 เครื่อง สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีข้อสงสัยจะสอบถาม 
เชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ท่านไหนเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) จ านวน 8 เครื่อง จึงขอมติ  โดยขอความกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 

นายฐาณัฐพงษ์ฯ - น าเรียนประธานสภาที ่ผมขอฝากในเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้า ถนนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 3 
บริเวณฌาปนสถาน ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟกริ่งครับ ช ารุดไฟไม่ติดมาสองเดือนแล้ว ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วย
ดูแลซ่อมแซมด้วยครับ  

ประธานสภา - ขอบคุณ สท.ฐาณัฐพงษ์ อินศรี แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ถนนเชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 7 ที่มีความช ารุดไฟดับมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นขอให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้า
ด าเนินการแก้ไขด้วย มีใครเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายสมเกียรติฯ - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมเกียรติ  หวายค า 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขออนุญาตเพ่ิมเติมผมฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร ตอนนี้ได้เข้าสู่
ฤดูภัยแล้งแล้ว หลายปีที่ผ่านมาเราได้ด าเนินการเจาะบ่อบาดาล บางโครงการที่มีปัญหาไม่สามารถดูดน้ า
ขึ้นมาใช้งานได้ ผมจึงฝากเรื่องนี้ ผมอยากให้ส ารวจในพื้นที่ไหนที่ติดขัดใช้งานไม่ได้ ผมอยากให้เตรียมการ
ไว้เนิ่นๆ อยู่ในช่วงที่เราสามารถด าเนินการได้ก็อยากให้แก้ปัญหาในแต่ละจุดให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ภัยแล้ง
ครับ ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ  




