
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
วัน ศุกร์  ที่ 27  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล ฐาณัฐพงษ์  อินศรี  
๒ นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๓ นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๔ นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า สุวรรณ์  
๕ นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
๖ นายสมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภาเทศบาล สมเกียรติ  หวายค า  

 
ผู้ร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ด ารงศักดิ์   ขวัญชัย  
๒ นายอานนท์ วงษารัตน์ รองนายกเทศมนตรี อานนท์  วงษารัตน์  
๓ นายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ธนพนธ์  ศรีสวัสดิ์  
๔ นายตา ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตา ภิราษร  
๕ นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
๖ นายสมศักดิ์   นันทะชัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สมศักดิ์    นันทะชัย  
๗ นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
๘ นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์  
๙ นางมลิกา เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มลิกา เกตุแก้ว  

๑๐ นายวิรัตน์  หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์  หนุ่มรักชาติ  
๑๑ นายพินิจพล  พรมวงศ์ ครู คศ.1 พินิจพล  พรมวงศ์  
๑๒ นายณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล  
๑๓ นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
๑๔ นายถวิล  เมืองสิงห์ จพง.ป้องกันฯ ถวิล  เมืองสิงห์  

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาล -  
2 นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล -  

-2-ครบองค์ประชุม... 



๒ 

 

ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

นายณัฎฐสิทธิ์ฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี รองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า        
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สี่  

นายฐาณัฐพงษ ์ - ก่อนอ่ืนต้องขอสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ผู้บริหาร ข้าราชการ ที่เข้าร่วม
ประชุมวันนี้ และทางฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ ระเบียบ
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ สี่  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕62 วันศุกร์ ที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2562             
เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าก่อด า  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภา 1.1 เรื่อง ขอแสดงความเสียใจแก่ประธานสภาท่านอินตา สุวรรณาการ สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รัก 
และวันนี้ท่านจึงไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่  

             ๑.๒ เรื่อง ผมท าหน้าที่ประธานสภาในวันนี้ เนื่องจากท่านประธานสภาท่านอินตา สุวรรณาการ      
ได้ลากิจ และท่าน สท.กิตติพิชญ์ มะโนค า ได้ลากิจเช่นกัน 

๑.๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธรรมะชีวิตตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธ ที่ 1 
มกราคม 2563 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลป่าก่อด า 

1.4 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ในวันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 6.00 น. เป็นตน้ไป ณ ลาน
อเนกประสงค์เทศบาลต าบลป่าก่อด า 

             ๑.5  เรื่อง การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน  ตามที่ เทศบาลต าบลป่าก่อด า 

อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ขึ้น ในวัน
ศุกร์  ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า ชั้น 3 นั้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่
ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปร
ญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น      
ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้  ดังนั้น จึงมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็น         
ผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้ 

1.เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของเทศบาล เพ่ือก่อสร้างอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1.1  มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
1.2 มอบนายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
1.3 มอบนายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

-3-ประธาน... 



๓ 

 

ประธานสภา       2. เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า 

2.1  มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
2.2  มอบนายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
2.3  มอบนายณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

             ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้อภิปราย 
ชี้แจงและแถลงแทนโดยสามารถให้รายละเอียดที่เก่ียวข้องต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ  ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบล          
ป่าก่อด า 

 

ระเบียบวารที่ ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา        - การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยทีส่อง วันพฤหัสบดี ที ่31  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ตามที่ฝ่าย

เลขานุการสภาได้ส่งรายงานให้ทางสมาชิกสภาได้ตรวจทานแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดมีการแก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้เข้าร่วม
ประชุมเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง วันพฤหัสบดี ที ่31  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕62 
ผมขอมติโดยการยกมือครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม เชิญยกมือครับ 

มติที่ประชุม        - รับรอง  5 เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวารที่ 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 3.๑ เรื่อง  การพิจารณาขอความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของเทศบาล เพ่ือก่อสร้างอนุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ประธานสภา           - เชิญทางฝ่ายบริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน สืบเนื่องจากผู้บริหาร
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่เพ่ือจะท าโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 
6 จากคณะสงฆ์อ าเภอแม่ลาว ด้วยพระครูสุนทรปภากร เจ้าคณะอ าเภอแม่ลาว จาก จ.ส.ต.บุญส่ง ศรีจุมปา
สมาคมทหารผ่านศึกและกองหนุนเชียงราย จากประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน อ าเภอแม่ลาวโดย นายบุญส่ง 
ปิตากรุณา จากรองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลป่าก่อด า นายผล กันทะชัย จากโรงเรียนเทศบาล 1         
ป่าก่อด า โดยนายพินิจพล พรมวงศ์ ครูรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1          
ป่าก่อด า โดยพระครูสุนทรปภากร ได้ท าหนังสือเข้ามา ทั้งนี้ได้ด าเนินการแจกให้ทุกท่านแล้ว แจ้งว่าอนุสนธิ
สืบเนื่องจากบทความของนายบดินทร์ กินาวงศ์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยบทความ อ้างอิง  1.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลลิตพายัพ หนังสือพิมพ์คุรุสภา พ.ศ.2511 – 

-4- ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์... 



๔ 

 

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        - 2.พิษณุจันทร์วิทันล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง แปลจากบันทึกการเดินทาง        
ในสายสยามของปีแอร์โอร์ต หนังสือพิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 4 มกราคม 2555 รายละเอียดตามเอกสารคณะสงฆ์
อ าเภอแม่ลาวชมรมลูกเสือชาวบ้านอ าเภอแม่ลาวสมาคมทหารผ่านศึกและกองหนุนเชียงรายโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลป่าก่อด าและโรงเรียนเทศบาล 1 ประกอบด า ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมี
ความประสงค์ร่วมมือจัดท าโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดกลาง
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ซึ่งเป็นพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเชิดชูเกียรติ และให้
เป็นอนุสรณ์สถานให้เยาวชนคนรุ่นหลัง ได้ร าลึกถึงแบบอย่างการด ารงตน การประพฤติตนที่ดี และการกระท า
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ในการนี้เพ่ือให้โครงการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามขั้นตอนของทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบลป่าก่อด า พิจารณาอนุเคราะห์สถานที่ในการ
ด าเนินโครงการพร้อมอ านวยความสะดวกในการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบราชการต่อไป คณะผู้บริหารจึงได้เสนอต่อสภา เทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือขอมติเห็นชอบพิจารณาขอ
ความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของเทศบาล เพ่ือก่อสร้างอนุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 

ประธานสภา           - สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม ผมในนามสมาชิกสภาขอสอบถามไปยังคณะ
ผู้บริหาร ในกรณีก่อสร้างแล้วเสร็จ การจัดการดูแล ใครจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องค่าน้ าค่าไฟ การบริหารจัดการ
ต่างๆ ครับ 

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        - ล าดับต่อไปเป็นเรื่องที่ทางผู้ขออนุญาตก่อสร้าง จะมีด้วยกัน 2 แนวทาง แนวทางแรกจะ
เป็นไปตามระเบียบ หากจะให้เทศบาลดูแลในเรื่องนี้ก็จะต้องมอบให้เป็นสมบัติของเทศบาล แนวทางที่ 2 
หลังจากการขออนุญาต การด าเนินการก่อสร้างด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ขออนุญาตจะเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมด 
แต่ผมเห็นว่าแนวทางที่ 1 ดีที่สุด กระบวนการส่งมอบให้ทางเทศบาล ในส่วนของเทศบาลก็จะมีในเรื่องของ
บุคลากร ในเรื่องของการสนับสนุนการดูแลรักษาได้ดีกว่า  

ประธานสภา            - ขั้นตอนที่ขออนุญาตเข้ามาเทศบาลของเราอุทิศที่ดินให้ ทางผู้ขออนุญาตควรจะเป็นผู้ดูแล
ในเรื่องนี้เอง หากผู้ขออนุญาตไม่ดูแลแต่จะส่งมอบให้เรามาดูแลถูกต้องหรือไม่ครับ  

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        -  เรื่องนี้เทศบาลไม่ได้อุทิศที่ดินครับ  

ประธานสภา            - ขอเปลี่ยนค าพูดเป็นการขอใช้พื้นที่ครับ และผมขอความเห็นจากท่านปลัดประสงค์ ในเรื่อง
การใช้พื้นท่ีก่อนครับ 

นายประสงค์ฯ              - เรื่องนี้ต้องแยกรายละเอียดให้ดี มีประเด็นข้อสงสัยที่ท่านสอบถามหมายถึงเรื่องอะไร 

ประธานสภา           - สอบถามเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ครับ และการดูแลจัดการที่ตามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

-5-นายประสงค์... 



๕ 

 

นายประสงค์ฯ             - เรื่องนี้ต้องแยกรายละเอียดให้ดี มีประเด็นข้อสงสัยที่ท่านสอบถามหมายถึงเรื่องอะไร เรื่องนี้
ผมแจ้งไปแล้วว่า จะต้องใช้ระเบียบของการใช้ประโยชน์ในที่ดินจะเขียนรายละเอียดชัดเจนกว่านี้เจ้าหน้าที่ท า
มาแต่เป็นระเบียบพัสดุแต่ผมเคยชี้แจงไปแล้วว่าหากใช้ระเบียบพัสดุจะท าความเข้าใจยาก   เพราะไม่ได้เขียน
รายละเอียดในเรื่องนี้ ระเบียบที่เกี่ยวข้องคือการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ของกระทรวงมหาดไทยแต่หากัน
ไม่เจอหรือก าลังพยายามหาระเบียบกันอยู่ แต่มาอ้างระเบียบพัสดุถามว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ก็เกี่ยวข้องประมาณ
หนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด อีกอันหนึ่งคือมาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดินเป็นการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ        
ซึ่งเขียนได้ชัดเจนกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางเป็นแนวทางนี้ เราไม่ได้อ่านจนไม่เข้าใจกัน ในเรื่องของผู้ท าผู้
เสนอ ผู้รับผมเข้าใจว่าทุกฝ่ายไม่มีเจตนาแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่า กระบวนการ ไม่ใช่ว่าท าไม่ถูก แต่เราด าเนินการ 
ขั้นตอนกระบวนการมากกว่า เมื่อทางโรงเรียนเห็นด้วยผมก็เรียกเข้ามาพบแต่ไม่ยอมเข้ามาพบผม   เมื่อทาง
โรงเรียนเห็นด้วย หลักการในตอนนี้พูดกันให้เข้าใจคือเราหาเจ้าภาพในเรื่องนี้ไม่เจอ หากว่ามีคนรับผิดชอบเป็น
เจ้าภาพในเรื่องนี้ก็จะจบลงอย่างง่ายดาย ซึ่งเรื่องนี้เริ่มมาจากท่านพระครู เป็นองค์กรที่ไม่สามารถรับผิดชอบใน
เรื่องนี้ได้เนื่องจากภารกิจของท่าน ไม่ใช่กิจของท่านที่จะมาดูแลในเรื่องนี้ ผมเข้าใจว่าหากเป็นประเด็นที่มาจาก 
องค์กรอ่ืนก็จะจบได้เร็วกว่านี้ เพราะองค์กรสงฆ์ไม่ควรมาเกี่ยวเรื่องนี้  ตามที่ท าหนังสือเข้ามามีด้วยกันอยู่         
3 องค์ 1.โรงเรียนเทศบาล ท่าน ผอ.โรงเรียนเห็นด้วยและสนับสนุนในเรื่องนี้ ผมให้เข้ามาพูดคุยก็ไม่ยอมเข้า
มาพูดคุยในเรื่องนี้ 2.ชมรมลูกเสือชาวบ้าน ก็เป็นองค์กรที่เหมือนกับองค์กรสงฆ์ที่ไม่มีกิจที่จะต้องท าในเรื่องนี้
เช่นกันกับองค์กรสงฆ์ 3.ที่ผมกล่าวมาองค์กรสงฆ์ สมมุติว่าเรื่องนี้มอบให้ทางโรงเรียนรับผิดชอบไปเลย ให้
บริหารจัดการในเรื่องนี้ ทางโรงเรียนจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะดูแลในเรื่องนี้อย่างไร เกี่ยวกับค่าน้ าค่าไฟ
งบประมาณในส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นเพียงข้อแนะน าของผมเท่านั้น ให้โรงเรียนเป็นผู้ชี้แจงว่าจะมีบุคลากรคนไหนที่
จะดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ ทุกท่านต้องเข้าใจว่าหากมาอยู่ในจุดนี้ อย่าลืมว่าเป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคลส าคัญ
ของชาติ โดยเฉพาะท่านเป็นพระมหากษัตริย์ หลายท่านอาจจะไม่คิดแต่ผมคิดว่าสมมุติ น าท่านมาตั้งอยู่ตรงนี้
แต่หากว่าไม่มีเจ้าภาพ ท่านอย่าลืมว่ารัชกาลที่ 6 วชิราวุธ เป็นที่นับถือของลูกเสือชาวบ้าน หากประชาชนผ่าน
ไปมาแต่ไม่มีการบวงสรวง ผมเป็นคนคิดมากหากน ามาตั้งไว้และเป็นเวลากลางคืนจะมืดมาก หากปล่อยทิ้งไว้ 
รกรุงรังก็จะมีปัญหาตามมาภายหลัง หากเรื่องนี้โรงเรียนรับไปก็ควรจะเข้ามาชี้แจงและอธิบายว่าจะด าเนินการ
อย่างไร อาจจะมอบหมายให้ทางภารโรงเป็นผู้ดูแล เพราะหากมีการด าเนินการตั้งอนุสาวรีย์แล้วจะต้องมีการ
เปิดไฟทุกคืน แต่หากจะเป็นทางชมรมลูกเสือชาวบ้านเข้ามาด าเนินการก็จะต้องเข้ามาชี้แจงเช่นกัน ว่าจะ
มอบหมายให้ใครเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ เกี่ยวกับความสะอาดเกี่ยวกับในเวลากลางคืน ใครจะเป็นคนเปิดไฟและ
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆอย่างไร จะต้องมีการติดมิเตอร์ใหม่หรือไม่อย่างไร แต่หากจะเป็นเทศบาล
จะต้องระบุว่าเป็นหน่วยงานไหนของเทศบาล ในเรื่องนี้ผมคิดว่าหลายท่านไม่ได้คิดให้รัดกุม แม้ว่าจะตั้ง
อนุสาวรีย์ไว้ตรงนี้แต่เรื่องค่าไฟจะมีแนวทางอย่างไร ไม่ใช่ว่าจะใช้ไฟจากกองสาธารณสุขต่อพ่วงเข้ามา ตาม
หลักการแล้วไม่ถูกต้อง ผมคิดว่าจะต้องมีการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่เพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ การไฟฟ้าจะได้
ออกบิลแยกไปต่างหาก ตอนนี้เพียงแต่ว่าใครจะเป็นผู้จ่ายเงินในส่วนนี้เท่านั้น เรื่องนี้มีเพียง เท่านี้ไม่ได้ยุ่งยาก
อะไรมากเพียงแต่พวกเราไม่ยอมคุยกัน ผมคุยกับฝ่ายกฎหมายไปแล้วว่าหากยังจะใช้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัด
จ้าง ไม่ถูกต้อง เพราะผมแจ้งไปแล้วว่าให้ไปดูประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9และให้ไปดูการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของท้องถิ่น ทุกท่านสามารถค้นหาได้ในทางอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาได้ - 
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๖ 

 

นายประสงค์ฯ             - อยากให้จบในวันนี้ผมอยากให้มอบหมายว่าเป็นหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ให้แจ้ง
ในวันนี้ได้เลย อาจจะมอบให้ทางโรงเรียนก็ให้ชี้แจงได้เลย และให้คุยรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะมอบให้ทาง
โรงเรียนเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้า ในหมวดของค่าสาธารณูปโภค ไม่แน่ว่าภายหลังมีกรมศิลป์เข้ามาดูแลมีความ
ชัดเจนมากกว่านี้จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลในเรื่องนี้เลย เราไม่หาเจ้าภาพจะเกิดความวุ่นวายได้ ผมพูดให้พวก
เราเข้าใจง่ายๆ คือประชาชนที่ผ่านไปมาอาจจะอยากมาบริจาค สมมุติว่าจะบริจาคฉัตร เนื่องจากเห็นตากแดด
ตากลม จะสามารถติดต่อหน่วยงานไหนได้ ผมเข้าใจว่าน าองค์ท่านมาแล้วเรื่องนั้นไม่มีปัญหา เรื่องที่จะก่อสร้าง
ผมบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหา เรามีปัญหาในเรื่องของกระบวนการมากกว่า พูดกันไม่เข้าใจคือหาเจ้าภาพกันก่อน 
เพียงแต่ว่าท่านแจ้งมาว่าใครเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ก็จะจบไป เจ้าหน้าที่ของผมความเชี่ยวชาญอาจจะยังไม่มีแต่
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ประเด็นควรจะเป็นว่าใครเป็นเจ้าภาพมากกว่าในวันนี้ ดีกว่าเปิดไปประเด็นอ่ืน ข้อกฎหมาย
สามารถท าได้ เมื่อน าองค์ท่านมาแล้วสามารถด าเนินการได้แต่ประเด็นส าคัญอยู่ที่เจ้าภาพ แต่คงไม่ใช่ท่านพระ
ครูแน่นอน เพราะไม่ใช่องค์กรที่จะมาท าในเรื่องพวกนี้ ที่สามารถด าเนินการได้จะมีชมรมลูกเสือชาวบ้าน 
โรงเรียน และหน่วยงานของเทศบาล ว่าใครจะรับในเรื่องนี้ต้องมานั่งคุยกัน 

ประธานสภา  - ขอบคุณท่านปลัดประสงค ์ เมืองมูล ท่านสมาชิกสภาท่านไหนมีข้อสงสัยจะซักถามเชิญครับ 

นายบุญสอน  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีข้อสงสัยที่จะสอบถามท่านนายกเทศมนตรี ค่าใช้จ่าย
จะน าเงินส่วนไหนมาด าเนินการก่อสร้าง ใช้งบประมาณของเทศบาลหรือไม่ สถานที่ตามที่ท่านปลัดได้กล่าวมา 
สามารถด าเนินการได้แต่จะน างบประมาณส่วนไหนมาก่อสร้าง ผมสงสัยในประเด็นนี้ครับ 

ประธานสภา  - ในเรื่องของงบประมาณนั้น ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาล ท่าน
นายกเทศมนตรีเคยได้ชี้แจงไปแล้ว ผมขอสอบถามว่าใครจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ต่อไป เพราะผมเข้าใจว่าอย่างไร
ผู้ขออนุญาตคงจะได้โอนสิทธิ์ให้เราเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้อย่างแน่นอน ผมอยากให้ท่านนายกระบุให้ชัดเจนว่า
หน่วยงานไหนของเทศบาลเป็นผู้ดูแล ครับขอบคุณครับ 

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        -ขออนุญาตท่านประธานสภา สมาชิกสภาจะได้ทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ประเด็นในวันนี้
เพียงแต่ว่าเป็นการขออนุญาตใช้พ้ืนที่การก่อสร้างต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อน ที่ท่านวิตกกังวลหลังจากการ
ก่อสร้างเอาไปเป็นทีละเรื่องฝ่ายบริหารเสนอญัตติเดียวคือการขออนุญาตใช้พ้ืนที่การก่อสร้าง ในอนาคตอาจจะ
มีการประชุมสภา 1 หรือ 2 ปีหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นประเด็นที่ท่านถามแล้ว ให้ข้าราชการตอบเมื่อ
สักครู่นี้คือว่าในอนาคตใครจะเป็นผู้ดูแลอาจจะเป็นอีกในขั้นตอนหนึ่ง  ฝ่ายบริหารในอนาคตจะเป็นผู้เสนอใน
สภาประเด็นในวันนี้มีเพียงประเด็นเดียวคือขออนุญาตใช้พ้ืนที่การก่อสร้างรัชกาลที่ 6 เราไม่ได้ไปในเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ค่าไฟค่าน้ า สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต วันนี้ผมขอเพียงแค่ประเด็นนี้ก่อน สืบเนื่องมาจาก 2 ปีที่ผ่านมา 
หลวงพ่อสุนทรประภากร ได้เคยด าริและได้มีหนังสือ และในช่วงท้ายนี้ท่านก็สอบถามว่าท่านสมาชิกสภาเห็นว่า
หรือฝากสมาชิกสภาด าเนินการ หลังจากนั้นได้มอบให้กับทางฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายบริหารกลับไปคิดกระบวนการ
ว่าจะท าอย่างไรต่อ ฝ่ายบริหารเคยเสนอในการประชุมสภาครั้งหนึ่ง อดีตท่านประธานสภาขอไม่พิจารณา 
เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงไม่พิจารณาในเรื่องนี้ – 
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ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        - ดังนั้นจึงกลับไปท ากระบวนการเข้ามาใหม่ เพ่ือให้การขอใช้พ้ืนที่ ให้ถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นเพ่ือ
สนองต่อผู้ขออนุญาตเพ่ือน าข้อมูลเข้ามาสู่การประชุมสภา เพ่ือเห็นชอบ อนุญาตใช้ พ้ืนที่ในการก่อสร้าง โดย
งบประมาณทั้งหมดผู้ที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด เทศบาลอนุญาตให้ใช้แต่พ้ืนที่ ไม่ได้เสี ย
งบประมาณของเทศบาล หลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นกระบวนการต้องมาว่ากันอีกทีว่าจะส่งมอบให้ทาง
เทศบาลบริหารจัดการอย่างไร ในวันนี้เป็นเพียงแค่การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ซึ่งเราไปดูระเบียบเขาต้องขอ
อนุญาตทางเทศบาล อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกระบวนการขออนุญาตทางส านักพระราชวัง เพ่ือขออนุญาตในการ
ด าเนินการต่อเป็นขั้นตอนของเขา         ในวันนี้ญัตติเดียวประเด็นเดียวเป็นการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ว่าสามารถ
ใช้พื้นที่ได้หรือไม ่

นายสมเกียรติ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายสมเกียรติ หวายค า ผมขออนุญาตปรึกษาไปทางท่านนายกผ่านไปถึงทางกองช่าง ว่าเคยมีเรื่อง
เข้ามาเกี่ยวกับการใช้สถานที่ตรงนี้ แต่ทางสมาชิกสภาอาจจะจ าไม่ได้ ในเรื่องของสถานที่ ขนาดพ้ืนที่ที่จ าเป็น
จะต้องใช้ก่อสร้าง เพื่อประกอบในการพิจารณา และให้ทางสภาเทศบาลได้เห็นรูปแบบการก่อสร้างอีกครั้งครับ 
แบบแปลนที่เคยเสนอสมาชิกสภาอาจจะลืมไปหมดแล้วว่าตั้งอยู่ในจุดไหน ขอให้น าเอกสารดังกล่าวให้ทาง
สมาชิกสภาอีกครั้งครับ ขออนุญาตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายณัฎฐสิทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ผมขออนุญาตน าเอกสารเกี่ยวกับแบบแปลนน าเข้ามาในห้องประชุม
เพ่ิมเติม เนื่องจากไม่ได้จัดเตรียมไว้จึงขออนุญาตมอบให้เจ้าหน้าที่ถ่ายส าเนาเอกสารอาจจะใช้เวลาพอสมควร
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  - ดังนั้นผมขอพักให้ทาง ผอ.กองช่าง เตรียมเอกสารในการประชุมต่อไป ผมขอพักระเบียบ
วาระท่ี  3.1 ไว้ก่อน และเพ่ือไม่ให้เสียเวลาผมขอเข้าสู่ระเบยีบวาระท่ี 3.2  

 

ระเบียบวารที่ 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

                        3.2 เรื่อง  ญัตติขอแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภา           - เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง  

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ด้วยค าสั่งเทศบาลต าบลป่าก่อด า
ที่ 790/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า
สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 

1.นายประพันธ์ พลสารัตน์ ประธานสภาเทศบาล   ประธานกรรมการ 

   2.นายอินตา สุวรรณการ   สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
3.นายกิตติพิชญ์  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 

                     4.นางสุรงค์ ปาหงส์  ผู้แทนประชาคม ม.9                          กรรมการ  
 

-8-ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์...        



๘ 

 

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        -5.นางยุพดี  ยง   ผู้แทนประชาคม ม.12   กรรมการ 
6.ร.ต.ท.ส าราญ อินเทพ  รอง สว.(ป) สภ.แม่ลาว   กรรมการ 
7.นางรัชนีพร  วัธนารวี  พยาบาลวิชาชีพฯ โรงพยาบาลแม่ลาว กรรมการ 
8.นายสมศักดิ์  นันทะชัย  ผอ.กองสาธารณสุขฯ   กรรมการ 
9.นายโยธิน แก้วก๋า  ครูช านาญการ รร.ชุมชนบ้านป่าก่อด า กรรมการ 
10.นางสุดสวาท สุวรรณ  หผ.บง.กฟส.อ.แม่ลาว   กรรมการ 
11.นายวิรัตน์  หนุ่มระกชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   กรรมการ 

               รักษาการแทน หัวหน้าส านักปลัด 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น            
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 1.สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                
จ านวน 3 คน 2.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 3.ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 4.หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน          
5.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 
ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ เนื่องจากประธานคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า รายนายประพันธ์ พลสารัตน์ ลาออกจาก
การเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ท าให้ขาดทุนคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน จึงขอสภาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาท่าน
เดิมที่ขาดคุณสมบัติไปจ านวน 1 ท่าน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอญัตติขอสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า แทนต าแหน่งที่ว่าง
ต่อไปครับ  

ประธานสภา - ขอบคุณท่านฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเชิญครับ หากไม่มีผมขอให้สมาชิก
สภา เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีผู้เสนอและขอผู้
รับรองจ านวน 2 ท่านครับ  

นายสุค า - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสุค า สุวรรณ์ สมาชิกสภา ขอเสนอ
ท่าน สท.ฐาณัฐพงษ ์ อินศรี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินแผนฯ ครับ 

ประธานสภา  - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  

ผู้รับรอง  นายอินถา มะโนค า , นายบุญสอน ปงรังสี , นางดา ริมทอง 
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ประธานสภา  - มีผู้ใดเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีผู้เสนอและมีผู้รับรอง
ตามที่สัดส่วนของคณะกรรมการ เป็นอันรับรอง ขอมติให้  นายฐาณัฐพงศ์  อินศรี เป็นคณะการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า แทนต าแหน่งที่ว่าง ขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศรีษะ 
เชิญครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  5  เสียง , งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา) 

ประธานสภา  - ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
เทศบาล เพ่ือก่อสร้างอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามท่ีสมาชิกสภาได้ขอเอกสารเพ่ิมเติม
เป็นแบบแปลนและเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจกให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านไหนสงสัยจะสอบถาม
อีกหรือไม ่ผมขอสอบถามสถานที่ตั้งบริเวณไหนครับ 

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        -ขนาดที่สอบถามไว้ทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับ ขนาด 10 x 10 เมตร ในส่วนของสถาน
ที่ตั้งนับจากถนนพหลโยธิน ทางเข้าข้างเทศบาลตรงไปจะมีแท่นวางศิลาฤกษ์อยู่ติดกับศาลพระภูมิเจ้าที่ติดกับ
หน้าตลาดกลางบริเวณนั้นครับจะเป็นจุดก่อสร้าง หากถามว่าส าหรับตอนนี้ใครเป็นผู้ก่อสร้างที่ผมรับทราบมี
การประสานบุคลากรที่ก่อสร้างวัดร่องเสือเต้นเป็นผู้ด าเนินการ  

ประธานสภา  - ขอบคุณฝ่ายบริหาร มีสมาชิกสภาท่านไหนมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอ
มติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของเทศบาล เพ่ือก่อสร้างอนุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยการยกมือเหนือศรีษะ เชิญยกมือครับ มติที่ประชุม เห็นชอบ  3  คน และ งดออกเสียง  3  คน 

นายสุค า  -ท่านประธานครับท่านยังไม่ได้เอ่ยว่าใครไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการในเรื่องนี้ครับ 

ประธานสภา  - ผมจะขอมติว่าท่านไหนไม่เห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของเทศบาล เพ่ือก่อสร้าง
อนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการยกมือเหนือศรีษะ เชิญยกมือครับ ไม่มีผู้ยกมือผม
ถือว่าเอามติเดิมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  3  คน , งดออกเสียง  3  คน (ประธานสภา,นายสมเกียรติ,นายบุญสอน) 

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        -เรียนประธานสภา ผมขออนุญาตเพิ่มเติม หลังจากการอนุมัติของสภาแล้ว วิธีการด าเนินการ
ต่อไปผมจะได้แจ้งให้ทางผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ในส่วนกระบวนการของเขาจะได้ด าเนินการต่อว่าจะด าเนินการไป
ในทิศทางไหนอาจจะเสร็จภายใน 1 ปี หรือ 2-3 ปีเป็นกระบวนการของผู้ขออนุญาต แต่ในเบื้องต้นนั้นจะต้อง
ขออนุญาตไปยังส านักพระราชวัง ต้องให้ทางส านักพระราชวังอนุญาตก่อน ถึงจะด าเนินการในเรื่องของการยก
องค์ขึ้นเพ่ือให้สมบูรณ์กระบวนการต่อจากนี้  เนื่องจากว่าสภาเทศบาลได้อนุญาตใช้พ้ืนที่แล้ว กระบวนการ
ต่อไปจะเก่ียวข้องกับงานเอกสาร ประสานกับเจ้าของเงินทุน เพ่ือจะด าเนินการต่อไปท่านจะเห็นว่าจะเริ่มขยับ
ในวันที่ 1 เจ้าคณะอ าเภอ จะได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 6 ให้กับผู้ที่สนับสนุนเพ่ือที่จะได้
ก่อสร้าง เราจะทราบแล้วว่าผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีใครบ้าง รวมถึงท่านสมาชิกสภาทั้ง 3 ท่าน ผมก็จะรายงาน
ตามนี้ หลังจากนี้ผมจะให้กองช่างและส านักปลัดเข้าไปก ากับดูแล เพ่ือไม่ให้กระทบกับทางเทศบาล เป็นล าดับ
ต่อไป วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภา ท่านที่ได้ด าเนินการในเรื่องขอเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของเทศบาล เพ่ือก่อสร้างอนุสาวรีย์ ขอบพระคุณครับ 

-10-นายณัฎฐสิทธิ์... 



๑๐ 

 

นายณัฎฐสิทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ผมนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ขออธิบายชี้แจง
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี  ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงราย ตอนนี้ได้มีทางมูลนิธิจากภายนอกร่างแบบคร่าวๆ
มาแล้วในส่วนของพ้ืนที่ในการจัดท ามี 2 ประเด็น จะต้องเป็นในส่วนของที่สาธารณะและทรงพระเกียรติ ไม่ใช่
ว่าจะใช้เฉพาะพ้ืนที่เท่านั้นบุคคลต้องสามารถเข้าไปใช้ได้ด้วย พื้นที่ขนาดไหนผมว่าเมื่อเราขออนุญาตทางส านัก
พระราชวังแล้ว จะต้องมีการจัดสรรพ้ืนที่ อีกครั้ง เพ่ือให้สมเกียรติ ไม่กระทบกับพ้ืนที่ทางฝ่ายราชวัง           
ฝ่ายเทศบาลด้วย ดังนั้นวันนี้เรายังสรุปพื้นที่ยังไม่ได้ เราต้องรอทางส านักพระราชวังด้วยในเรื่องของความกว้าง
และยาว ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  - มติที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของเทศบาล เพ่ือก่อสร้างอนุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เห็นชอบ  3  คน , งดออกเสียง  3  คน (ประธานสภา,นายสมเกียรติ
,นายบุญสอน) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานสภา  - สมาชิกสภาท่านไหนมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ผมจะขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องจ่าย
ขาดเงินสะสมที่ทางสภาได้อนุมัติโครงการความคืบหน้าถึงขั้นตอนไหนครับ  

นายณัฎฐสิทธิ์  -ส าหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ที่สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้อนุมัติไป 3 โครงการ  
1.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าน้ าแม่ผง  2.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าน้ าฮ่องแฮ่ 3.โครงการสุดท้าย
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 12 ปัจจุบันเราได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่ที่ 12 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าน้ าแม่ผง ในส่วนของโครงการก่อสร้างฝายล าน้ าฮ่องแฮ่ จากที่ได้ลง
ส ารวจพ้ืนที่ได้มีราษฎรบางส่วนออกมาคัดค้านและได้มีข้อตกลง ระหว่างหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 9 ว่าจะไม่มีการ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงท าให้โครงการนี้ชะลอไปก่อน มติการประชุมประชาคม หมู่ที่ 9 ก่อน   
ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้าน ว่าจะด าเนินการประชุมปลายเดือนธันวาคมนี้ เพ่ือจะมีมติยกเลิกโครงการอีกทีครับ เนื่องจาก
เป็นมติการประชุมของหมู่บ้าน ด าเนินการขอโครงการเข้ามา ตอนนี้เป็นการยกเลิกโครงการก็จะต้องมีการ
ประชุมลงมติยกเลิกโครงการเช่นกัน จึงท าให้ต้องชะลอโครงการนี้ไปก่อนครับ ขอบคุณครับ 

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        -เรียนท่านประธานสภา ในเรื่องนี้ ทั้ง 3 โครงการที่สภาเทศบาลได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เราได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 โครงการ โครงการแรกจะเกี่ยวกับภัยแล้ง หมู่ที่ 12 เป็นเรื่องที่เร่งด่วน
มาก โครงการที่ 2 ก็จะเกี่ยวกับภัยแล้งเช่นกัน จึงต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน ความเป็นจริงแล้วโครงการที่ 3  ก็
ส าคัญ แต่ว่ามีข้อถกเถียงกันอยู่เกิดความไม่สบายใจเทศบาลจึงชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อน ในเรื่องของการขอเป็นเรื่อง
ของมติที่ประชุมหมู่บ้าน จึงต้องมีการยกเลิกโดยมติ เมื่อมีการยกเลิกมติที่ประชุมหมู่บ้านก็จะน าเข้ามาในที่
ประชุมสภาเพ่ือแจ้งให้ทราบ แต่หากว่ามติทางหมู่บ้านยืนยันที่จะด าเนินการก่อสร้าง ก็จะน าเรื่องเข้ามาหารือใน
ที่ประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง ท่านต้องเข้าใจว่าหากทางหมู่บ้านยืนยันที่จะด าเนินการ-  

-11-ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์... 



๑๑ 

 

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        -ทางสภาได้อนุมัติไปแล้ว ฝ่ายบริหารก็จะกลับไปพิจารณา หาทางออกให้ดีที่สุด วิกฤตภัยแล้ง
สถานการณ์ในตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตมากซึ่งเป็นทั่วประเทศ ต้องเข้าใจว่าโอกาสที่น้ าท่วมยากมากในเมืองไทยกับ
สถานการณ์ในตอนนี้ ทีนี้ต้องกลับมาท าความเข้าใจ เป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะว่าวันนั้นเรารับประชาคมของ หมู่ที่ 
9 ทางประชาชนไม่ทราบว่าจะกระทบกับ หมู่ที่ 10 ทีนี้การพูดคุยระหว่าง หมู่ที่10 กับผู้ใช้น้ าต้องให้คุยกันว่า
เกิดน้ าท่วมจริงหรือไม่แห้งแล้งจริงหรือไม่ และจะมีการประเมินสถานการณ์ และแจ้งในที่ประชุมสภาให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง ตอนนี้โครงการนี้จะชะลอไว้ก่อน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และ ผอ.กองช่าง ที่แจ้งรายะละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงิน
สะสม สมาชิกสภาท่านไหนมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

นายสุค า  -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน           
มีข้อเสนอ ผ่านไปยังท่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหาร ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 7 
โรงพยาบาลแม่ลาว ขอให้ผมน าเข้าสู่สภาเทศบาลเกี่ยวกับถนนในซอย หมู่ที่ 7 2 ข้างถนนเป็นที่ว่างรกร้าง 
ประกอบกับประชาชนให้ความคิดเห็นว่ามีประชาชนจากหลายพื้นท่ีมีความต้องการที่จะเข้าใช้บริการโรงพยาบาล
แม่ลาว ประชาชนที่เดินทางมาจากตัวจังหวัดเชียงรายบางท่านไม่รู้จุดว่าทางเข้าอยู่ตรงไหน ส่วนมากจะเลี้ยวเข้า
ที่ซอย 1 เนื่องจาก ว่าไม่ใช่คนในพ้ืนที่จึงไม่ทราบอย่างชัดเจน และได้สอบถามประชาชนแถวนั้นบ่อยครั้ง 
ประกอบกับสองข้างทางเป็นโพรงหญ้า คับแคบจึงได้มีการเสนอ แจ้งให้ผมน าเข้าสู่สภาเทศบาล ขอให้ทาง
เทศบาล ถ้าด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือเสริมไหล่ทางทั้งสองข้าง หากเป็นไปได้ให้เขียนป้ายบอกทางเพ่ือ
แจ้งว่าเป็นซอยที่เข้าสู่โรงพยาบาลจะได้อ านวยความสะดวก แก่ประชาชนที่เข้ามาบริการต่อไป จะสามารถ
ด าเนินการได้เพียงไหนอย่างไรจึงได้น าเรียน คณะผู้บริหารได้พิจารณา อีกหนึ่งเ รื่องอยากทราบความคืบหน้า
เกี่ยวกับที่ผมได้เคยน าเสนอในที่ประชุมการซ่อมแซมทาง ถนนที่ช ารุดในเขตชุมชน หมู่ที่ 7 เช่นกันซึ่งประชาชน
ได้สอบถามว่าได้ด าเนินการถึงข้ันตอนไหน ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียง 2 เรื่องครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา  - ท่านสุค า สุวรรณ์ มี 2 ประเด็นเรื่องพ้ืนที่รกร้าง หมู่ที่ 7 ฝั่งหน้าโรงพยาบาล และการ
ซ่อมแซมถนนของหมู่ที่ 7 เชิญครับ 

ว่าที่ รต.ด ารังศักดิ์        -เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกสภา เรื่องเสริมไหล่ทางต้องไปดูในเรื่องของ
งบประมาณก่อนอาจจะเป็นงบประมาณหน้า ตอนนี้จะเป็นการแก้ไขในเรื่องหญ้ารกร้างจะมอบให้ทางงาน
ป้องกันด าเนินการให้เรียบร้อย ในส่วนของป้ายบอกทางสามารถด าเนินการจัดท าให้ได้จะมอบให้ทางกองช่าง
เป็นผู้ด าเนิน และการซ่อมแซมถนนของหมู่ที่ 7 กองช่างได้เข้าไปด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว จากที่ทราบจาก
ท่านรองนายก  ผอ.กองช่าง ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปด าเนินการแล้วหลายจุดแล้วเกือบจะสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว 
ส าหรับการซ่อมแซมถนนของ หมู่ที่ 7   

 
 

-12-ประธานสภา... 
 
 
 




