
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๓ 

วันศุกร์  ที่ ๒๘  เดือน กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕6๓  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาล อินตา  สุวรรณการ  
๒ นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล ฐาณัฐพงษ์  อินศรี  
๓ นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
๔ นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๕ นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๖ นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า สุวรรณ์  
๗ นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพิชญ์ มะโนค า  
๘ 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 นายตา  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตา  ภิราษร  
๕ นายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ธนพนธ์  ศรีสวัสดิ ์  
6 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลปุาก่อด า ประสงค์  เมืองมูล  
7 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
8 นายสมศักดิ์   นันทะชัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สมศักดิ์   นันทะชัย  
9 นางมลิกา  เกตุแก้ว หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง มลิกา  เกตุแก้ว  

10 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝุายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
11 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
๑๒ นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานปูองกัน ถวิล  เมืองสิงห์  

ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.45 น. 

นายสมเกียรติฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายอินตา  สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า             
ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า 

 



- ๒ - 

 

ประธานสภา - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา

เลขานุการสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอ

เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ ที่        

28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                               2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  สมัยสามัญ สมัยที่ ส่ี  ประจ าปี  2562               
วันศุกร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ประธานสภา       - ตามที่ฝุายเลขานุการสภาเทศบาลฯ งานกิจการสภา เทศบาลต าบลปุาก่อด า ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้วตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563  
ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความใดใน
รายงานการประชุมหรือไม่ สมาชิกสภาท่านใดจะได้ให้เลขานุการสภาฯ แก้ไขต่อไป เชิญครับ เมื่อไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้เข้าร่วมประชุมเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2562   ในวันศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 สมาชิก
สภาท่านใดเห็นควรว่ารับรองรายงานการประชุม เชิญยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   -  รับรองรายงานการประชุม  8  เสียง  งดออกเสียง - คน  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.๑  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕63  และสมัยประชุม  สามัญ  สมัยที่
หนึ่ง ประจ าปี  ๒๕64   

ประธานสภา - ก่อนจะด าเนินการก าหนดสมัยประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดระเบียบว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น เชิญครับ 

นายสมเกียรติ -  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวัน เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม 
สามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ  ปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละ ปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  



- ๓ - 

 

ประธานสภา - ขอบคุณทางเลขานุการสภาที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายของท้องถิ่น ตามร่างประกาศก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕63  และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕64  โดยการก าหนด
สมัยประชุม  ดังนี้  

สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕63 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม ๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน   
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕63   เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน   
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่    เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม ๒๕63  เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน   
  สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕63 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕64 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน   

    ดังนั้น สมาชิกสภาใดจะก าหนดสมัยประชุมกี่สมัยก็ได้ และวันเริ่มต้นระยะเวลาสมัยสามัญประชุมประจ าปี 
แต่ละสมัยในปีนั้นๆ   ดังนั้นเพ่ือให้การก าหนดร่างสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563 และสมัยประชุม
สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2556 ได้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นเชิญที่ประชุม
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายให้ความเห็นเชิญครับ  

นายฐาณัฐพงษ์ฯ    -  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน        

ผมเห็นว่าคงสมัยการประชุมไว้เหมือนเดิมครับ  

ประธานสภา    - สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุมสมาชิกสภาไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน    
ไม่ขออภิปราย ล าดับต่อไปจะขอมตติามร่างประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕63  และสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕64  ของสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า  ขอมติเห็นชอบโดยการยกมือ
พ้นเหนือศีรษะครับเชิญครับ 

มติที่ประชุม      -  เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง - คน  
 

ระเบียบวาระที่ 3.๒  เร่ือง พิจารณาคณะกรรมการต่างๆ  
                          3.2.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
ประธานสภา       -  การประชุมสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62   

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 ซ่ึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตาม
ค าสั่งสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า ที่ 001/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
โดยมีรายชื่อดังนี้  ๑.นายสุค า  สุวรรณ์ เป็นประธานกรรมการ ๒.นางดา  ริมทอง  เป็นกรรมการ                
๓. นายสมเกียรติ  หวายค า เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนั้นเพ่ือให้การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึง
ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ  



- ๔ - 

 

นายสมเกียรติฯ    -  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมนายสมเกียรติ  หวายค า       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ 106 กรรมการ
สภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ   

(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น   
(2) ตาย 
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

                       ต้องให้ทางสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการขึ้นใหม่หรือต้องการคณะกรรมการชุดเดิม  
ขออนุญาตชี้แจงและอธิบายข้อกฎหมายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบของการด าเนินการของคณะกรรมการ
ต่างๆ ของสภาเทศบาลครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ. 2547 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน ประเภทที่ 2 คณะกรรมการ
วิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า       
3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน แต่กรณีคณะกรรมการสามัญของเทศบาลจะต้องแต่งตั้งตัวบุคคลไว้เพ่ือท าหน้าที่ใน
บทบัญญัติของระเบียบที่ก าหนดไว้ ส่วนคณะกรรมการวิสามัญนั้น สภาจะแต่งตั้งได้ต้องเป็นกรณีที่เป็น
ข้อพิจารณาเป็นครั้ง ๆ ไป ในประเด็นของคณะกรรมการสามัญนั้นจะต้องพิจารณาในวันนี้ซึ่งจะมีทั้งหมด  
3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการชุดแรก คือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ท าหน้าที่ตรวจสอบ
รายงานการประชุมของสภาเทศบาล  โดยผ่านเลขานุการสภา และเพ่ือให้สภาเทศบาลรับรองรายงานการ
ประชุมต่อไป คณะกรรมการชุดที่ 2  คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่เสนอข้อเทศบัญญัติ และมีการ
เสนอแปรญัตติจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น และจะน าเข้าสู่สภา คณะกรรมการชุดที่ 3 คณะกรรมการสามัญ 
มีหน้าที่พิจารณาประเด็นต่าง ๆ  ของสภาเป็นประเด็นทั่วไป สรุปแล้วมี 3 คณะ ซึ่งสภาได้แต่งตั้งไปแล้ว
เมื่อปีที่แล้ว แต่ปีนี้ต้องน าเข้าสภาเพ่ือกลับมาพิจารณาคัดเลือกกันใหม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งชุดเดิม
ก็ได้ น าเรียนท่านประธานสภาไว้เท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา - ขอขอบคุณทางเลขานุการสภาที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง น าเรียนที่ประชุม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  วันนี้สภาเทศบาล
ต าบลปุาก่อด า ซึ่งจะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ทั้ง 3 คณะ ประกอบไปด้วย                       
1.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 2.คณะกรรมการแปรญัตติ 3.คณะกรรมการสามัญ ซึ่งแต่ละ
คณะที่ประชุมจะให้มีจ านวนกี่ท่าน หากเพ่ิมจ านวนขอให้เสนอชื่อส าหรับสมาชิกสภาที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม
จะไม่สามารถเป็นคณะกรรมการได้ครับ ดังนั้นในการเสนอชื่อคณะกรรมการต่างๆ ให้เสนอทีละคนและ         
มีผู้รับรอง 2 ท่านขึ้นไป ล าดับต่อไปท่านใดพิจารณาเห็นควรให้คงไว้ 3 เท่าเดิมหรือจะเพ่ิมจ านวนแต่งตั้ง
ขึ้นใหม่ ดังนั้นขอให้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเชิญครับ  
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นายฐาณัฐพงษ์ฯ    -  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน           
ผมเห็นว่าคงไว้ จ านวน 3 ท่าน เหมือนเดิม ตามที่เราได้คัดเลือกไป และคงไว้ตามรายชื่อเดิมโดยไม่ต้องมี
การเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกใหม่ครับ  

ประธานสภา    - ขอบคุณรองประธานสภา นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี  ที่ได้แสดงความคิดเห็น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมให้คงไว้ทั้ง 3 ท่าน สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีความเห็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
หากไม่มีต่อไปจะเป็นการลงมติคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมให้คงไว้ทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้  
๑.นายสุค า  สุวรรณ์ ๒.นางดา  ริมทอง  ๓. นายสมเกียรติ  หวายค า หากที่ประชุมเห็นชอบขอมติเห็นชอบ
โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะครับเชิญครับ 

มติที่ประชุม        -  เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง - คน  

ระเบียบวาระที่ 3.๒  เร่ือง พิจารณาคณะกรรมการต่างๆ  
                           3.2.2 คณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภา      -  ตามการประชุมสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62  วันที่        
28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62  ซ่ึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามค าสั่งสภาเทศบาลต าบล
ปุาก่อด า ที่ 002/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ มีรายชื่อดังนี้ ๑.นายบุญสอน  ปงรังษี         
เป็นประธานกรรมการ  ๒.นายสุค า  สุวรรณ์ เป็นกรรมการ ๓.นายสมเกียรติ  หวายค า เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ดังนั้นสมาชิกท่านไหนเห็นสมควรให้คณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน คงไว้หรือที่ประชุมจะ
พิจารณาแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ดังนั้นเชิญที่ประชุมที่สภาทุกท่านได้อภิปรายให้ความเห็นเพิ่มเติมเชิญครับ  

นายฐาณัฐพงษ์ฯ    -  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผม
เห็นว่าคงไว้ จ านวน 3 ท่าน เช่นเดิมเพ่ือได้ช่วยกันท างานต่อไป  

ประธานสภา    - ขอบคุณรองประธานสภา นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี   ให้ความคิดเห็นในเรื่องของการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงไว้ 3 ท่าน ๑.นายบุญสอน ปงรังษี ๒.นายสุค า  สุวรรณ์ ๓.นายสมเกียรติ  
หวายค า สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีความเห็นอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ              
ทั้ง 3 ท่าน  หากเห็นชอบกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง - คน  
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ระเบียบวาระที่ 3.๒  เร่ือง พิจารณาคณะกรรมการต่างๆ  

                                   3.2.3 คณะกรรมการสามัญ  

ประธานสภา      -  ตามการประชุมสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่  2 ประจ าปี ๒๕62                  
วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ตามค าสั่งสภาเทศบาล
ต าบลปุาก่อด า ที่ 003/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ มีรายชื่อดังนี้ ๑.นายอินตา  สุวรรณการ 
เป็นประธานกรรมการ  ๒.นายอินถา  มะโนค า เป็นกรรมการ ๓.นายสมเกียรติ  หวายค า  เป็นกรรมการ            
4.นายกิตติพิชญ์  มะโนค า เป็นกรรมการและเลขานุการ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร ให้คณะกรรมการสามัญ
คงไว้ทั้ง 3 ท่าน พิจารณาเพ่ิมเติมหรือแต่งตั้งข้ึนมาใหม่ เชิญครับ  

นายฐาณัฐพงษ์ฯ    -  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน          
ผมเห็นว่าคงไว้ จ านวน 3 ท่าน เช่นเดิมครับ 

ประธานสภา    - ขอบคุณรองประธานสภา นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี   ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสามัญ ให้คงไว้เท่าเดิม จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ๑.นายอินตา  สุวรรณการ  ๒.นายอินถา  มะโนค า 
เป็นกรรมการ ๓.นายสมเกียรติ  หวายค า  4.นายกิตติพิชญ์  มะโนค า ดังนั้นที่ประชุมจะขอมติคณะกรรมการ

สามัญ หากเห็นชอบกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง - คน  

ประธานสภา - ตามที่ ได้มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการต่างๆนั้นมติที่ประชุมให้คงไว้ตามเดิม                   
ทั้ง 3 คณะกรรมการ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา    - สมาชิกสภาท่านไหนจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 

นายฐาณัฐพงษ์ฯ    -  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านฝาก
ไปยังท่านนายกเทศมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมได้รับแจ้งจากผู้น าชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 10        
ขอความร่วมมือไปยังฝุายบริหาร ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตัดกิ่งไม้บริเวณซอยสถานีอนามัย ซึ่งเกินศักยภาพของ
หมู่บ้านที่ด าเนินการได้จะต้องใช้รถเครน หรือรถกระเช้า ในการตัดต้นไม้เนื่องจากมีความสูงให้ตัดกิ่งไม้ทั้งซอย
มีต้นจามจุรี ต้นมะขาม ต้นมะม่วง และกิ่งไผ่ ซึ่งบางต้นจะเป็นกิ่งไม้แห้งผมเกรงว่าจะหักโค่นลงมาและถนน
เส้นนั้นจะเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่เข้า
ด าเนินการด้วย ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา - ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอ่ืน ๆ ขอบคุณรองประธานสภา นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี เรียนมายัง
ประธานสภา ผ่านไปยังคณะผู้บริหารท่าน นายกเทศมนตรี ในเรื่องขอความร่วมมือช่วยตัดกิ่งไม้บริเวณซอย
ข้างสถานีอนามัย ส่วนการด าเนินการในพ้ืนที่จะต้องน าเรียนผู้น าท้องที่ด้วยหากเข้าด าเนินการ และแจ้ง
เจ้าของบ้านด้วย ดังนั้นขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว หากจะเ ข้าไป
ด าเนินการในวันไหนเมื่อไหร่ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงต่อตัวแทนของประชาชนด้วยครับ ตามที่รองประธานสภา 
นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี ได้ขอความอนุเคราะห์มาว่าจะเข้าไปด าเนินการวันไหนครับ เชิญครับ 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์ฯ  - รับทราบจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าด าเนินการ 

 ประธานสภา - ขอบคุณทางฝุายบริหาร วาระที่ 4 อ่ืนๆ หากสมาชิกสภาไม่มีอะไรจะสอบถามในส่วนของผมฐานะ
สมาชิกสภาจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาในอนาคตที่จะถึง อยากทราบเบื้องต้น
เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งของพ้ืนที่ในเขตของเทศบาลว่ามีจ านวนกี่ท่านผู้ใดบ้างขอรายชื่อตามที่
หัวหน้าวิรัตน์ได้เข้าไปชี้แจงเกี่ยวกับแนวเขตการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ในวันนี้ทางสภาอยากทราบในเรื่องของการ
แบ่งเขตในส่วนเขต 1 และเขต 2 มีสัดส่วนในพื้นท่ีอย่างไรบ้างขอให้ชี้แจงด้วยครับ 

นายประสงค์ฯ - น าเรียนในที่ประชุมว่าเรื่องนี้ต้องมีการประกาศให้เป็นทางการก่อน จาก กกต.จังหวัดเชียงราย 
เทศบาลของเราส่งแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 3 แบบ อยู่ระหว่าง กกต.จังหวัดเชียงราย เป็นผู้
พิจารณา  เบื้องต้น หมู่ที่ 3,7,10 และหมู่ที่ 2 ,8 ,9,12 หากมีการประกาศเป็นทางการแล้วจะท าหนังสือ
ประสัมพันธ์ไปยังก านันผู้ใหญ่บ้านเพื่อทราบ ตอนนี้ยังไม่มีหนังสือประกาศเข้ามาใช่หรือไม่ 

น.ส.รัตติกาลฯ - ยังไม่มีหนังสือจาก กกต.จังหวัดเชียงราย แต่มีหนังสือเชิญประชุมเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการแบ่งเขต
เลือกตั้ง ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  

นายประสงค์ฯ - ดังนั้น จึงไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้ต้องรอการพิจารณาอนุมัติ  จาก กกต.จังหวัดเชียงราย           
หากแจ้งรายละเอียดไปอาจเกิดความสับสนได้ เทศบาลส่งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 3 แบบ กกต.เป็นผู้
พิจารณา และจะมีหนังสือแจ้งกลับมายังเทศบาลและต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง  

ประธานสภา - ท่านปลัดเป็น ผอ.และมีคณะกรรมการร่วมอีกท่าน 
นายประสงค์ฯ - น าเรียนในที่ประชุมว่าต้องมีการประกาศให้เป็นทางการก่อน จาก กกต. จังหวัดเชียงราย                    

ซึ่งเทศบาลของเราส่งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอหนังสือตอบกลับมา และผมปลัดเทศบาลเป็น
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลปุาก่อด า แยกกันครับในส่วนคณะกรรมการ กกต.ของเทศบาล
ต าบลปุาก่อด า สมัครเข้ามาจ านวน 3 ท่าน ยังไม่สามารถแจ้งรายชื่อได้ต้องให้ กกต.รับรองก่อนครับจะมาแจ้ง
รายละเอียดหรือชี้แจงยังท าไม่ได้ เนื่องจากยังไม่เป็นทางการเกิดว่าไม่เป็นไปตามที่แจ้งในสภาเทศบาล จะมีผล
ภายหลังครับใจเย็นก่อนครับในเรื่องนี้ 

ประธานสภา - ขอบคุณสมาชิกสภาท่านอ่ืนมีเรื่องที่จะน าเรียนไปยังผู้บริหาร ในเรื่องการบริหารงานการบริการ
สาธารณะในช่วงโค้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภา ผู้บริหาร เหมือนการบริหารจะลดลง ท่านอ่ืนมีอะไร
เพ่ิมเติมหรือไม ่ 

 



- ๘ - 

 

นายสมเกียรติฯ    -  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมนายสมเกียรติ  หวายค า       
ผมอยากสอบถามถึงทางฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เพราะเข้าสู่ภาวะภัยแล้ง
แล้วอยากทราบว่าทางเทศบาล เตรียมการรับมืออย่างไรบ้าง เช่นพวกรถดับเพลิงมีการเตรียมพร้อม อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องเกิดการช ารุดมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง เพ่ืออนาคตข้างหน้าครับขอบคุณครับ  

นายฐาณัฐพงษ์ฯ    -  ผมมีเรื่องฝากคณะผู้บริหาร การปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนบริเวณซอยข้างสถานีอนามัย เกิดการ
ช ารุดบริเวณท้ายซอยครับ ให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วยครับ 

ประธานสภา    - สมาชิกสภาสอบถามผู้บริหาร จ านวน 2 เรื่อง ฝากไปยังนายกเทศมนตรี ว่าถนนบริเวณข้างซอย
สถานีอนามัยช ารุดเสียหาย ให้นายกเทศมนตรีช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าด าเนินการซ่อมแซม เพราะใกล้
เทศกาลสงกรานต์เกรงว่าการสัญจรไปมาของประชาชนจะไม่สะดวกอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ในเรื่องของท่าน 
สท.สมเกียรติ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งในส่วนของการเตรียมความพร้อม หากเกิดเพลิงไหม้ เกี่ยวกับการ
บริการประชาชนท่านผู้บริหารมีความพร้อมขนาดไหนที่จะเข้าไปบริการในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในเรื่องอุทกภัย   
ภัยแล้ง เชิญครับท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามทั้ง 2 ประเด็น  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์ฯ  - เรียนท่านประธานสภา เกี่ยวกับภัยแล้งทั้งอ าเภอเป็นเรื่องที่ศูนย์กลางคือรัฐบาลสั่งการ
มายังผู้ว่าในแต่ละพ้ืนที่ต้องเตรียมรับ เกี่ยวกับภัยแล้งและไฟปุาหมอกควัน เป็นวาระของจังหวัดเชียงราย       
ซึ่งจังหวัดเชียงรายประเด็นก็คือเป็นต้นแบบให้ได้เกี่ยวกับไฟปุาหมอกควัน เกี่ยวกับภัยแล้งต้องสะท้อนให้
สมาชิกสภาให้รับทราบว่าเป็นการวิกฤตของทั้งประเทศ และจะแจ้งให้ทราบว่าไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ      
ไฟปุาหมอกควันซ่ึงเป็นวิกฤตทั้งประเทศเช่นกัน จะต้องเตรียมการเป็นอย่างดีทั้ง 7 อปท. จะต้องเตรียมพร้อม 
ในส่วนของรถน้ าของเทศบาลเราตามอายุขัยซ่อมแซมล าบาก เพราะหากซ่อมแซมงบประมาณจะอยู่ที่สองแสน
กว่าบาท ดังนั้นทั้ง 7 อปท.จึงต้องเตรียมการในเรื่องนี้หากถามว่าวิกฤตไหนส าคัญประกันต้องตอบว่าส าคัญ
ทั้งหมดในเรื่องของวิกฤติภัยแล้งแน่นอนเป็นทั้งประเทศทั้งปี เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราดูแลกันอยู่ เกี่ยวกับ      
จิตอาสาภัยพิบัต ิตอนนี้นโยบายของจังหวัดเชียงรายให้ผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเป็นจิตอาสาภัยพิบัติทั้งหมดหากใครไม่สมัครไม่เป็นไร แต่จะมีปัญหาตามมา 
ในวันที่ 1-10 อย่างไรจะต้องไปสมัคร จะได้รับอุปกรณ์หมวกชุด พร้อมทั้งบัตรจิตอาสา แต่ละของ อปท.ต้องมี
การเข้าร่วมฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติของจังหวัดเชียงราย ในส่วนของท้องที่ก็จะสั่งการมายังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ิงเข้าร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ และจะมีการรื้อฟ้ืนในส่วนของ อปพร.ชรบ.  ที่จะต้องอบรมใหม่และทบทวน
ในเรื่องของงานบุคลากร การเตรียมการรับปัญหาภัยพิบัติทั้งหมดต้องมีการเตรียมการ ถามว่าวันนี้เทศบาล
ต าบลปุาก่อด า เรื่องของบุคลากรเราเตรียมความพร้อมไว้ ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในอนาคตคิดว่าผู้บริหาร    
ชุดใหม่อาจจะต้องไปดูในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องมาเสริมศักยภาพไม่ว่าจะเป็นรถน้ า รถกระเช้า ในส่วน
ของรดน้ าเราได้รับการจัดสรรตั้งแต่เป็นสุขาภิบาล สภาพหากเป็นต่างประเทศจะไม่ใช้แล้วรดน้ า รถกระเช้า
เป็นรถเฉพาะกิจ มีความเก่าเสื่อมสภาพ อาจจะต้องมาช่วยกันผู้บริหารชุดใหม่จะต้องเสนอเข้าสู่สภา และ
เตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือที่จะได้ให้บริการประชาชน ขอตอบท่านสมาชิกสภาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

 

 

 



- ๙ - 

 

ประธานสภา - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับภัยแล้ง ในเรื่องของบุคลากรของท้องถิ่นน่าจะมีความ
พร้อม ในส่วนอุปกรณ์ต่างๆ อาจจะไม่มีความพร้อมดูจากใช้มาตั้งแต่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนายกบุญตัน       
รถน้ าเป็นรถมือสอง เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับรถกระเช้าก็มีสภาพที่ทรุดโทรม ในการบริหารงาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมถึงมีบุคลากรที่มีคุณภาพแค่ไหน
ให้เลือกภาพที่เราเข้าไปด าเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ดังนั้นจึงขอให้ท่านนายกหรือว่าผู้บริหารที่จะเข้ามา
บริหารต่อไปขอให้เน้นในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ หรือเทคโนโลยีที่ใช้เกี่ยวกับการท างานด้วย 
สมาชิกสภาท่านไหนมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

นายสมเกียรติฯ    -  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมนายสมเกียรติ  หวายค า           
ผมอยากสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภัยแล้งผมลืมสอบถามในส่วนของบาดาลที่เราเจาะไปแล้วปีที่แล้ว         
เกิดปัญหาเก่ียวกับสเมิร์ฟไม่สามารถสูบน้ าได้ ตอนนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน เกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตรว่าสามารถใช้งานได้ทุกบ่อหรือไม่ เกี่ยวกับหม้อไฟต่างๆ ที่เราต้องใช้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า 
ด าเนินการพร้อมที่จะให้เกษตรกรที่ใช้บ่อบาดาลสามารถใช้งานได้หรือไม่  

ประธานสภา - ตามที่ สท.สมเกียรติ ได้สอบถามผ่านประธานสภาไปยังท่านนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับบ่อบาดาลที่
เจาะไปแล้วนั้น ตามท่ี สท.สมเกียรติ สอบถามเป็นบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาธิปไตยหมู่ท่ี 9  

นายสมเกียรติฯ    -  ทุกตัวที่เราด าเนินการก่อสร้างใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนส่วนกลางมีบางโครงการที่ไม่
สามารถใช้งานได้เกี่ยวกับในเรื่องของสเมิร์ฟและหัวจักรที่ใช้ดูดน้ าที่ท าการขุดเจาะไปไม่สามารถดูดน้ า
ขึ้นมาใช้ในการเกษตรได ้

ประธานสภา - ดังนั้นให้ท่าน สท.สมเกียรติ ระบุในที่ประชุมแจ้งให้ท่านนายกเทศมนตรีว่าเป็นในส่วนของพ้ืนที่           
หมู่ที่ 9 ที่ด าเนินการ เจาะไปแล้วในพ้ืนที่กี่บ่อ บริเวณไหนตามที่ผมเข้าใจคือจะเป็นบริเวณศาลา
ประชาธิปไตย หมู่ที่ 9 มีการติดตั้งไว้แต่ไม่สามารถใช้งานได้ถูกต้องหรือไม่  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์ฯ  - ก่อนที่จะเกิดสมาชิกสภาท่านอ่ืนจะไม่เข้าใจไปมากกว่านี้ ผมจะตอบในประเด็น ท่าน     
สท.สมเกียรติ ได้สอบถาม เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม การด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล แต่ละจุด
แต่ละหมู่บ้าน ท่าน สท.สมเกียรติ ได้สอบถามว่าสามารถใช้งานได้ทุกจุดหรือไม่ สามารถแก้ไขปัญหา       
ภัยแล้ง เมื่อยามวิกฤตได้หรือไม่ เราใช้งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสมผ่านสภาเพ่ือเจาะบ่อบาดาลน้ าลึก 
เพ่ือให้ประชาชนหรือเกษตรกรใช้เครื่องจักรดูดน้ าขึ้นมาใช้ในยามวิกฤต ประเด็นที่ท่าน สท.สมเกียรติ 
สอบถามมา ทุกบ่อสามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อยามวิกฤต และถามว่าระบบเป็นอย่างไร ระบบถ้าหากให้
ดีเราต้องมีการดูดน้ าโดยระบบไฟฟูา เพียงแต่ว่าพ้ืนที่แต่ละจุดไฟฟูาเข้าไปไม่ถึง เพราะเป็นพ้ืนที่โล่งแจ้ง     
แต่ละบ่อที่เราไปเจาะบ่อบาดาลระบบไฟฟูาเข้าไม่ถึง หากจะใช้ระบบแสงอาทิตย์ผมเห็นว่าเป็นระบบที่ดีแต่
งบประมาณค่อนข้างจะสูง ตอนนี้เกษตรกรได้รับการอนุมัติจากเทศบาลต าบลปุาก่อด าในเรื่องของการเจาะ
บ่อน้ าบาดาลเป็นที่เรียบร้อยเป็นการแก้ไขปัญหา แต่ในอนาคตแนวทางคณะผู้บริหาร - 



- ๑๐ - 

 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์ฯ  - 1.อยากเสนอการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือบรรเทาในเรื่องของภาระของเกษตรกร 2.ระบบถ้า
ให้ดีประหยัดเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟูาคือพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ผมทราบมาบางจุดใช้งบประมาณ
สามแสนบางจุดห้าแสนบาท ประเด็นตามที่ท่านประธานสภาแจ้งมาการอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้ระบบ
ประปามาหมู่ที่ 9 หรือหมู่ที่ 7 ตอนนี้ต้องแก้ไขแบบแปลนต้องขออนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด         
จึงต้องชะลอการด าเนินการไม่ใช่ว่าไม่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องรอการอนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด สัญญาจ้างจะหยุดลงเพ่ือให้การแก้ไขแบบแปลนเป็นที่เรียบร้อย ผู้ประกอบการถึงจะเข้ามา
ด าเนินการก่อสร้างใหม่ ไม่ใช่ว่าไม่ได้ด าเนินการ  

ประธานสภา - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล มี 2 ประเด็นและ
งบประมาณมีด้วยกัน 2 ส่วน สมาชิกสภาคงเข้าใจตามนี้ ในส่วนแรกคือสามารถด าเนินการได้แต่เกษตรกร
ต้องใช้เครื่องจักรเพ่ือดูดน้ าขึ้นมาใช้งานเนื่องจากไม่มีไฟฟูาจากข้อสังเกต หมู่ 9 บริเวณศาลาประชาธิปไตย 
และหมู่ที่ 8 บ้านยายนวล ระบบไฟฟูาอยู่ที่ใกล้ๆ ไม่สามารถใช้งานได้ 1.เรื่องเสียโอกาส 2.เรื่องเสียเวลา 
3.เสียงบประมาณในส่วนของการสิ้นเปลือง ถ้าหากจะมาปรับแบบและวางแผนใหม่ระบบต่างๆ การ
ด าเนินการที่เราติดตั้งไว้อาจจะเสื่อมไปตามกาลเวลา ไม่ได้หางบประมาณเข้าไปแก้ไข ให้เร่งด่วนครับ 
ขอบคุณครับท่านนายก ท่านอ่ืนมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

นายบุญสอนฯ - เรียนประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอชี้แจงในประเด็นของการ
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้าน งบประมาณ 450,000 บาท ใช้งานได้ทุกบ่อ จุดแรกใช้ไฟจากบ้าน
นายมนัสสามารถใช้ได้ทุกวัน  จุดที่สองหมู่บ้านห้วยส้านใช้ประปาหลังวัดใช้บริเวณหมวด 3 ทั้งหมด และจุดที่
สามบริเวณหน้าวัดห้วยส้าน ตอนแรกไม่มีตัวสเมิร์ฟผมจึงจะสอบถามท่านนายกเทศมนตรีว่ามี งบประมาณใน
ส่วนไหน สามารถ จัดซื้อสเมิร์ฟเพ่ือดูดน้ าขึ้นไปใช้ได้ ผมเกรงว่าจะไม่เพียงพอในการใช้งาน ผมอยากได้
งบประมาณสักก้อนนึงด าเนินการในเรื่องนี้ ไม่น่าจะเกิน 20,000 บาท ตอนนี้ใช้งานได้ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา - ขอบคุณ สท.บุญสอน ปงรังษี เกี่ยวกับบ่อบาดาลที่เจาะไว้ที่ใช้งานได้ ท่านอ่ืนมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่
เวลายังมีเหลือพอดีท่านผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม ผมจะสอบถามเกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคระบาดที่ระบาดขณะนี้ ชื่อว่าโคโรน่า พัฒนามาเป็นโควิด 19 ตอนนี้มีการติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิต 
เพ่ือปูองกันโรคระบาดติดเชื้อโควิด 19 ผมอยากทราบว่าในส่วนของท้องถิ่นของเรา เราจะมีวิธีการ แก้ไขใน
เบื้องต้นก่อนที่โรคระบาดดังกล่าวจะเข้ามาสู่พ้ืนที่ในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า หน่วยงานต่างๆ  
มีวิธีปูองกัน องค์กรของเรามีบุคลากรเยอะมีเด็กนักเรียนเกือบ 500 คน ยกตัวอย่าง ห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะ
เข้าไปจะมีเจลล้างมือ ดังนั้นผมเป็นห่วงองค์กรของเรา ในเรื่องของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียน
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปีที่ 3 ของเรามีจ านวนมากไม่ใช่พ้ืนที่ของเรามาจากทุกส่วนของท้องถิ่นมารวมตัวกัน 
อาการการติดเชื้อ ที่จะเกิดขึ้นไม่แน่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทาง ผอ.กองสาสุขและสิ่งแวดล้อมมีแนวทาง มี
วิธีปูองกันอย่างไรเชิญครับ  

 

 



- ๑๑ - 

 

นายสมศักดิ์ฯ    -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน           
ผมนายสมศักดิ์ นันทะชัยผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประเด็นเกี่ยวกับโรคที่ระบาดในขณะนี้
ส าหรับของท้องถิ่นมีในเรื่องของหนังสือสั่งการเข้ามาขอให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป้องกัน หลักๆ 
คือการป้องกันตัว เช่นในเรื่องการสัมผัสต่างๆ ในการใช้เจลแอลกอฮอล์ต่างๆ นอกจากนั้นแจ้งไปยัง
สถานศึกษาในเรื่องของการเฝ้าสังเกตการณ์เด็กกรณีที่ว่า มีไข้ควรที่จะส่งไปยังสาธารณสุข โดยเฉพาะที่มี
ประวัติสัมผัสผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ กลุ่มเสี่ยง แนวทางระดับต้นๆ มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน       
ในส่วนของท้องถิ่นจะเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้น าชุมชน เป็นแนวทางหลักที่ เราใช้
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เทศบาลเราจะเน้นในเรื่องของประชาสัมพันธ์ เนื่องจากว่าหน่วยงานเราไม่มีในเรื่อง
ของการรักษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานเราก็ไม่มี เพราะฉะนั้นเราจึงเน้นในเรื่องของ
การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เป็นหลักการทั่วไปครับ ท่านประธานครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา - ขอบคุณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปูองกันโรคไข้หวัดที่
ก าลังระบาดในขณะนี้ ดังนั้นในส่วนของ ผอ.กองการศึกษา ในฐานะที่เป็นผู้ก ากับดูแลโรงเรียนเทศบาล 1 
ปุาก่อด า ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาเกือบร้อยกว่าชีวิตและเด็กอีกห้าร้อยกว่าคน ตามที่ผมได้น าเรียนไป
เบื้องต้นมาจากหลายพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือนักเรียน ผอ.กองการศึกษา มีวิธีที่จะแก้ไขและ
ด าเนินการอย่างไรต่อไปถ้าหากว่าไข้หวัดจะมีการระบาดขึ้นครับ ขอบคุณครับ  

นางวาสนาฯ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวาสนา นันตะกูล 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแลโรงเรียนเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการที่
จะปูองกันเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ได้แจ้งให้บุคลากรแต่ละท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาด ปูองกันตัวเองเบื้องต้นไปก่อน ภายในโรงเรียนก็ได้ท าความสะอาด บริเวณอาคารเรียน  
เพ่ือเป็นการปูองกันไว้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ  

ประธานสภา - ขอบคุณผู้อ านวยการกองการศึกษา รวมถึงเทศบาลต าบลปุาก่อด า ผู้ที่เก่ียวข้อง ผมขอสอบถามท่าน
รองสมชาย ขวัญชัย ซ่ึงเป็นผู้ก ากับดูแลกองการศึกษา ท่านจะมีอะไรชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไข้หวัด
โคโรน่าที่พัฒนาเป็นโครวิด 19 ถ้าหากท่านมีข้อมูลขอให้ชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือจะให้ผู้ปกครองและตัวแทน
ประชาชนได้สบายใจหากมีข้อมูลเชิญครับ  

 

 

 

 



- ๑๒ - 

 

นายสมชายฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน เบื้องต้นโรงเรียนได้รับข้อมูลได้จัดท าเอกสารลงนามโดย
รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้แจ้งข้อมูลที่มาที่ไปของไข้หวัดชนิดนี้ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ และให้
ความรู้ทั่วไปในการปูองกันตัวเองให้แก่นักเรียนโดยผ่านผู้ปกครอง ในส่วนของสถานศึกษา เรามีระบบปูองกัน
คือการรักษาความสะอาด ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนของการศึกษา ทุกวันจะมีคุณครูประจ าชั้นให้
มีการให้ความรู้โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับตัวไข้หวัดและสังเกตเฝูาดูอาการ การแสดงอาการไข้หวัดชนิดนี้จะมี
อาการเบื้องต้น อาทิเช่น เป็นไข้มีน้ ามูก เป็นอาการเบื้องต้นทั่วไปจะเฝูาระวังกระบวนการท าความสะอาดจะมี
นักการภารโรงแต่ละอาคารจะมีอยู่ มีหน้าที่บ ารุงรักษาความสะอาดในทุกๆ วัน ในอาคารของศูนย์เด็กเล็ก 
อนุบาลจะมีการตรวจสอบอุณหภูมิในร่างกายของเด็กทุกเช้าเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดจากตัว
จับอุณหภูมิจะเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นอุณหภูมิของเด็ก เด็กคนไหนที่อุณหภูมิเกิน 37 องศาขึ้นไปเราจะเฝูาระวัง
แต่หากไม่เกิน 37 องศาถือว่าไม่เกินอยู่ในระดับปกติ ทางเทศบาลที่มีหน้าที่ดูแลก ากับกองการศึกษาและ
สถานศึกษาท่ีเราได้เตรียมความพร้อมและเฝูาระวังเบื้องต้นน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์ฯ  - ท่านประธานสภาครับ ภาพรวมอ าเภอแม่ลาวเฝูาระวังมีด้วยกัน 2 ราย รายแรกที่กลับมา
จากอู่ฮ่ัน อยู่ต าบลจอมหมอกแก้วพ้นระยะเวลาเฝูาระวังแล้ว รายที่สองเพ่ิงกลับมาจากญี่ปุุนจะเฝูาระวัง
จ านวน 14 วัน แนวทางเป็นเช่นนี้ครับใครเข้าออกประเทศไทยจะแจ้งเตือนอย่างเช่นในจังหวัดเชียงราย
กลับมาจากจีนหรือประเทศที่เสี่ยง หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งมายังจังหวัดและจังหวัดจะแจ้งมายัง
อ าเภอเพ่ือเฝูาระวัง โดยให้สาธารณสุขอ าเภอเป็นผู้แจ้ง และเราจะเป็นผู้โทรศัพท์ประสานผู้ที่เข้าออก รายแรก
เราได้โทรประสานไปยังโรงพยาบาลแม่ลาว และแจ้งว่าให้เขาอยู่ในพ้ืนที่จ านวน 2 อาทิตย์  คนที่ 2 เป็นคนใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลปุาก่อด า เพิ่งกลับมาถึงได้ 4 วัน เราได้แจ้งว่าให้อยู่ในพ้ืนที่จ านวน 2 อาทิตย์ ลักษณะการ
ท างานจะออกมาในรูปแบบนี้ จะเป็นโครงข่ายใหญ่ก่อนเพ่ือที่จะครอบตัวเล็กอีกที เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไป
ตระหนกว่าโรคระบาดสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทั่วโลกจะไม่ให้ขยับให้พลเมืองให้อยู่ในพ้ืนที่อะไรที่น าเข้าสู่
ชุมชนให้ยกเลิกหลายๆ กิจกรรม ในส่วนของเราขอให้ใช้ชีวิตปกติ หากท่านตกใจการประชุมสภาเกี่ยวกับ      
โคโรน่าน าเข้าในระเบียบวาระการประชุม ท่านต้องเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันว่าตอนนี้ประเทศไทย
คุมขนาดนี้ เฉพาะอ าเภอแม่ลาวมี จ านวน 2 รายเท่านั้น และยังไม่ได้ลุกลามเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียน
ทุกโรงเรียน จะถูกสั่งการว่าถ้าสมมุติว่ามีใครก็ตามที่กลับมาจากประเทศเสี่ยงให้แจ้งแสดงว่าปกติทั้งหมด
เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีใครเดินทางเข้าออกโดยเฉพาะในเขตอ าเภอแม่ลาวน้อยมากท่ีจะเดินทางออกไปต่างประเทศ
และกลับมาสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง สาธารณสุขอ าเภอแม่ลาวจะมีการประชุมทุกเดือนเพ่ือชี้แจงให้กับ
ผู้บริหาร หากท่านไม่กล่าวถึงก็จะยังไม่มีประเด็นอ่ืน ยังไม่มีสถานการณ์ที่หนักถึงขนาดนั้น ตอนนี้ยังปกติ          
กองสาธารณสุขของเทศบาลจะได้รับการประสานตลอดว่าให้เฝูาระวังเรื่องอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นยังไม่น่าเป็น
ห่วงในเรื่องนี้ครับ 

 

 

 




