
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

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

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาล อินตา  สุวรรณการ  
๒ นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
๓ นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๔ นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๕ นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า สุวรรณ์  
๖ นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพิชญ์ มะโนค า  
๗ 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 นายอานนท์  วงษารัตน์ รองนายกเทศมนตรี อานนท์ วงษารัตน์  
3 นายตา  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตา  ภิราษร  
4 นายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ธนพนธ์  ศรีสวัสดิ์  
5 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
6 นายสมศักดิ์   นันทะชัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สมศักดิ์    นันทะชัย  
7 นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์  
8 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
9 นางมลิกา  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มลิกา  เกตุแก้ว  

10 นายพนิิจพล  พรมวงค์ รก.ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงค์  
11 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ รัตติกาล แสนอินทร์  
12 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ถวิล  เมืองสิงห์  
13 นายวิเชียร  คงนาน นักวิชาการศึกษา วิเชียร  คงนาน  
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ผู้เข้าไม่ร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล - ลา 
๒ นายสมชาย  ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี - ติดราชการ 
3 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ - ติดราชการ 
๔ นายพิชัย พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - ติดราชการ 

ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

นายสมเกียรติฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายอินตา  สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า           
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภา - เรียนนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานุการสภา ปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการกองทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดี  ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ก่อนอ่ืนผมต้องขอบคุณ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ให้ความไว้วางใจ
ได้พิจารณามีมติเลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า บริบทนี้ผมจะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้
จากประสบการณ์น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานกิจการสภาจะท าหน้ าที่ยึดหลักความถูกต้อง             
เป็นกลาง และให้ความเป็นธรรม กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา - เรื่องท่ี 1.1 เนื่องด้วยการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าในวันนี้ ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลลาการ
ประชุม จ านวน 1 ท่าน ได้แก่นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี และนายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ เข้ารับการอบรมที่จังหวัด
เชียงราย 

           เรื่องท่ี 1.2 ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอแม่ลาวที่ ชร 0023.17/660 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่องการแต่งตั้งประธานสภาแทนเทศบาลต าบลป่าก่อด าแทนต าแหน่ง ที่ว่าง ค าสั่งอ าเภอแม่ลาวที่ 
42/2562  เรื่องการแต่งตั้งประธานสภาแทนเทศบาลต าบลป่าก่อด า แทนต าแหน่งที่ว่างลง ด้วยสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เลือก นายอินตา  สุวรรณการ เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ฉะนั้น จึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 7168/2561 เรื่อง การมอบอ านาจของ         
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 จึงแต่งตั้ง                       
นายอินตา  สุวรรณการ เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า แทนต าแหน่งที่ว่ าง ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่               
15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็นต้น ไป สั่ง ณ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ลงชื่อ             
นายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
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ประธานสภา -เรื่องท่ี 1.3 เรื่องขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมให้พร้อมเพรียงกัน ซึ่งประเด็นดังกล่าวที่สภาเทศบาล 
ได้หยิบยกมา สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาทุกครั้งที่ผ่านมา มีข้อสังเกตว่าคณะผู้บริหารหรือหน่วยงานที่
สังกัดที่เกี่ยวข้องบางส่วน ไม่เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาที่ก าหนด เพราะฉะนั้นการประชุมสภาเทศบาลครั้ง
ต่อไป จะด าเนินการเปิดประชุมทันที โดยไม่ต้องรอเพ่ือเป็นการบริหารเวลาไปพร้อม ๆ กัน  

เรื่องที่ 1.4 การเสนอญัตติต่าง ๆ ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 หมวด 3 ข้อ 38 
ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน และเป็น
อ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร ประกอบกับให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมก่อนการประชุมสภา ข้อ 56 ญัตติ
หรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอน
ญัตตินั้นออกไป การให้เสนอญัตติต่างๆ  ขอให้ผ่านเจ้าหน้าที่งบประมาณก่อน ที่จะท าเสนอทางสภาเทศบาล 
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ และมีประสิทธิภาพ  

เรื่องที่ 1.5 เรื่องการมอบหมายให้เป็นผู้ที่อภิปรายชี้แจงและแถลงแทน เรียนประธานสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ตามที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด าชั้น 3 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 56 ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณา
ในที่ประชุมแล้วถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอนญัตติ
นั้น ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้ยื่นญัตติตามวรรคหน่ึงผูบ้ริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้จึง
มอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปรายชี้แจงและแถลงแทนดังนี้ เรื่องการพิจารณา เรื่องการขอขยายชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า  

1. มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
  2. มอบนางวาสนา  นันตะกูล   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  3. มอบนายพินิจพล   พรมวงค์   รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  4. มอบนายวิเชียร คงนาน   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 

        ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง
และแถลงแทน โดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและ
พิจารณาด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า      
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                               2. 1  ก ารปร ะชุ มสภา เทศบาลต าบลป่ าก่ อด า  ส มัยสา มั ญ ส มัยที่ หนึ่ ง  ค รั้ งที่  1                 
ประจ าปี 2562 วันศุกร์  ที่ 15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

ประธานสภา - ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562  สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเชิญครับ หรือผู้เข้าร่วมประชุม
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือจะด าเนินการแก้ไขต่อไป ในเมื่อไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลหรือผู้เข้าร่วมประชุมเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า  เพ่ือรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕62  วันศุกร์ ที่  15  เดือน  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 ท่านใดเห็นสมควรกรุณายกมือพ้นศรีษะเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม   -  รับรอง  5 เสียง  งดออกเสียง 2 คน (ประธานสภาฯ,นายสมเกียรติ หวายค า)                      
ลา 1 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี) 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

 3.๑  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕62  และสมัยประชุม  สามัญ สมัยที่
หนึ่ง ประจ าปี  ๒๕63   

ประธานสภา - ก่อนจะด าเนินการก าหนดสมัยประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบกฏหมาย เชิญครับ 

นายสมเกียรติ -  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวัน เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม 
สามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
ต่อไปครับ  

ประธานสภา - ขอบคุณทางเลขานุการที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายของท้องถิ่น สภาจะเสนอร่างประกาศให้สมาชิก
สภาเข้าใจตรงกัน  ตามร่างประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕62  และสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕63  ของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  โดยการก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 
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ประธานสภา - สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕62 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่   1 พฤษภาคม ๒๕62 เป็นต้นไป   มีก าหนด ๓๐ วัน   
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม ๒๕62    เป็นต้นไป   มีก าหนด ๓๐ วัน   
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่    เริ่มตั้งแต่วันที่   1 ธันวาคม ๒๕62     เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน   
  สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕63 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63   เป็นต้นไป   มีก าหนด ๓๐ วัน   

          สมาชิกสภามีความคิดเห็นเป็นเช่นไร หรือเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอแก้ไขเพ่ิมเติมได้ เชิญครับ  ในเมื่อไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลเปลี่ยนแปลงตามร่างประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕62  และสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕63  ของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ขอมติเห็นชอบโดยการยกมือพ้น
เหนือศีรษะครับเชิญครับ 

มติที่ประชุม      -  เห็นชอบ 5 เสียง  งดออกเสียง 2 คน (ประธานสภาฯ,นายสมเกียรติ หวายค า)                      
ลา 1 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี) 

 

ระเบียบวาระที่ 3.๒  เร่ือง พิจารณาคณะกรรมการต่างๆ  

                          3.2.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    

ประธานสภา       -  ตามการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี ๒๕61  วันจันทร์ 
ที่  26  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามค าสั่ง
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่ 001/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           
มีรายชื่อดังนี้  ๑.นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี เป็นประธานกรรมการ ๒.นางดา  ริมทอง  เป็นกรรมการ                  
๓. นายสมเกียรติ  หวายค า เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนั้นจึงขอให้ ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
เพ่ิมเติม เชิญครับ  

นายสมเกียรติฯ    -  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ   

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

                                ต้องให้ทางสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการขึ้นใหม่ หรือต้องการคณะกรรมการ
ชุดเดิม หรือสามารถแต่งตั้งชุดใหม่ขึ้นมาได้ เชิญประธานสภาครับ 
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ประธานสภา - ขอขอบคุณทางเลขานุการสภาที่ให้ข้อมูล ในการประชุมในวันนี้  สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า           
ต้องเลือกคณะกรรมการทั้ง 3 คณะส าหรับการเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมจะไม่สามารถ
เสนอชื่อได้ดังนั้นในการเลือกคณะกรรมการต่างๆ ขอให้เสนอทีละคนและขอผู้รับรอง 2 ท่าน ต่อไปจะเป็น
การเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อคนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง       
2 ท่าน เชิญครับ  

นายบุญสอนฯ - เรียนท่านประธานที่เคารพและผู้มีเกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมจะขอเสนอเท่าเดิม จ านวน   
3 ท่าน เหมือนเดิมครับ 

ประธานสภา - เนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดเดิมไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ดังนั้นขอให้ด าเนินการเสนอชื่อใหม่ 
เชิญครับ 

นายบุญสอนฯ - ผมขอเสนอนายสุค า  สุวรรณ์ 

ผู้รับรอง  - นายกิตติพิชญ์ มะโนค า, นางดา ริมทอง 

ประธานสภา - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 เชิญเสนอชื่อพร้อมผู้รับรองครับ 

นายกิตติพิชญ์ฯ - ผมขอเสนอนางดา  ริมทอง 

ผู้รับรอง  - นายบุญสอน ปงรังษ,ี นายสุค า  สุวรรณ์ 

ประธานสภา - คนที่ 3 เชิญเสนอชื่อครับ 

นายสุค าฯ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุค า  สุวรรณ์ ผมขอเสนอ           
นายสมเกียรติ  หวายค า 

ผู้รับรอง  - นายอินถา มะโนค า, นายบุญสอน  ปงรังษี  

ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมได้ เสนอชื่อ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  1.นายสุค า  สุวรรณ์ 2.นางดา  ริมทอง                   
3.นายสมเกียรติ  หวายค า ผมขอมติด้วยการยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ เชิญครับ 

มติที่ประชุม      -  เห็นชอบ 4 เสียง  งดออกเสียง 3 คน (ประธานสภาฯ,นายสมเกียรติ หวายค า,                 
นายบุญสอน  ปงรังษี)  ลา 1 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี) 

ประธานสภา - มี ม ติ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  จ า น ว น   3   ท่ า น   ดั ง นี้                             
๑.นายสุค า  สุวรรณ์  ๒.นางดา ริมทอง  ๓.นายสมเกียรติ  หวายค า  

 

 



- ๗ - 

 

ระเบียบวาระที่ 3.๒  เร่ือง พิจารณาคณะกรรมการต่างๆ  
                           3.2.2 คณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภา      -  ตามการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ  สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1  ประจ าปี          
๒๕61 วันศุกร์ ที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕61 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามค าสั่งสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่ 005/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๑.นายประพันธ์  พลสารัตน์  
เป็นประธานกรรมการ  ๒.นายสมเกียรติ  หวายค า เป็นกรรมการ ๓.นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ตามท่ีสมาชิกสภา ได้ลาการประชุมวันนี้ 1 ท่าน และได้ลาออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ท่าน ดังนั้น 
จึงต้องมีการเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่ ขอให้ทางสมาชิกสภาเสนอชื่อพร้อมผู้รับรองสองคนขึ้นไป เชิญเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 1 พร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน เชิญครับ 

นายบุญสอนฯ - เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอนายสมเกียรติ หวายค า  

ผู้รับรอง           - นางดา ริมทอง ,นายอินถา มะโนค า 

ประธานสภา - ขอให้สมาชิกสภาเสนอ กรรมการคนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 

นายอินถาฯ - ผมขอเสนอกรรมการล าดับที่ 2  ผมขอเสนอนายบุญสอน ปงรังษี 

ผู้รับรอง  - นายสุค า  สุวรรณ์, นางดา  ริมทอง 

ประธานสภา - ขอให้สมาชิกสภาเสนอ กรรมการคนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 

นายกิตติพิชญฯ์ - เรียนท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมนายกิตติพิชญ์  มะโนค า ขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาล 
ล าดับที่ 3 ผมขอเสนอนายสุค า  สุวรรณ ์

ผู้รับรอง  - นายบุญสอน ปงรังษี, นายอินถา มะโนค า 

ประธานสภา - ขอมติเห็นชอบคณะกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน  โดยกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 5 เสียง  งดออกเสียง 2 คน (ประธานสภาฯ,นายสมเกียรติ หวายค า)                      
ลา 1 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี) 

ประธานสภา - มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน  ดังนี้  ๑.นายสมเกียรติ  หวายค า              
๒.นายบุญสอน  ปงรังษี  ๓. นายสุค า  สุวรรณ์ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.๒  เร่ือง พิจารณาคณะกรรมการต่างๆ  

                                   3.2.3 คณะกรรมการสามัญ  
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ประธานสภา      -  ตามการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี ๒๕61  
วันจันทร์ ที่  26  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ตามค าสั่งสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ที่ 003/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ๑.นายอินตา  สุวรรณการ เป็นประธาน
กรรมการ  ๒.นายอินถา  มะโนค า เป็นกรรมการ ๓.นายบุญสอน ปงรังษี  เป็นกรรมการและเลขานุการ ขอให้
ทางสมาชิกสภาเสนอชื่อพร้อมผู้รับรองสองคนข้ึนไป เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ เชิญครับ 

นางดาฯ  - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางดา ริมทอง ขอเสนอ             
นายกิตติพิชญ์  มโนค า ร่วมเป็นคณะกรรมการสามัญ 

ผู้รับรอง           - นายบุญสอน ปงรังสี, นายสุค า สุวรรณ์ 

ประธานสภา - ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อกรรมการล าดับที่ 2  

นายสุค าฯ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุค า  สุวรรณ์ ผมขอเสนอ          
นายสมเกียรติ  หวายค า 

ผู้รับรอง   - นายอินถา  มะโนค า, นายบุญสอน ปงรังสี  

ประธานสภา  - สมาชิกสภาขอให้เสนอล าดับที่ 3 เชิญครับ 

นายบุญสอนฯ - เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอนายอินถา  มะโนค า  

ผู้รับรอง  - นายสุค า  สุวรรณ์, นางดา ริมทอง 

นายสมเกียรติฯ -ขออนุญาตเพ่ิมเติม ผมขอเสนออีก 1 ท่านได้หรือไม่ เนื่องจากผมมีรายชื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ทั้ง 2 คณะที่ผ่านมา ซึ่งการท าหน้าที่บางครั้งผมออกนอกพ้ืนที่ มีภารกิจอ่ืน หากไม่ได้เข้าร่วมการประชุมผม
เกรงว่าจะเกิดปัญหาได้ หากผมจะขอถอดถอนก็ไม่ได้ ดังนั้นผมขอเสนอชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการอีก 1 ท่าน 
ได้หรือไม่ เรียนสอบถามท่านประธานสภา เพ่ิมเติมในเรื่องนี้ครับ 

ประธานสภา - ในการพิจารณาตามที่เลขานุการสภา ได้ขอถอนตัวเนื่องจากมีปัญหาเมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ตามที่สมาชิกสภาได้
เสนอชื่อแล้ว เพ่ือให้เกิดความถูกต้องไม่อยากให้มีปัญหาตามมา จึงขอให้ท่านประสงค์ เมืองมูล ปลัดเทศบาล           
ให้ความเห็นเพิ่มเติม 

นายประสงค์ - เสนอแล้วจ านวน 3 ท่าน หากมีการรับรองแสดงว่าท่านได้ร่วมเป็นคณะกรรมการแล้ว ในระเบียบ
ก าหนดคณะกรรมการจ านวนกี่ท่าน 

น.ส.รัตติกาล - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น หมวด 8 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคนค่ะ 



- ๙ - 

 

นายประสงค์ - ดังนั้นสามารถเสนอเพ่ิมได้ เป็น 4 ท่าน เมื่อมีการประชุมขอให้เข้าร่วมประชุมให้เกินครึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการครับ  ในกรณีนี้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ท่าน เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ถึงจะครบองค์ประชุม 
ขึ้นอยู่ทีส่ภาเทศบาลพิจารณาว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการกี่ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่านครับ 

ประธานสภา - ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาคณะกรรมการตามที่ได้ชี้แจงไป โดยให้
แต่งตั้วไม่เกิน 7 ท่าน ซึ่งท่าน สท.สมเกียรติ ขอเสนอเพ่ิมเติมเนื่องจากไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม จึงขอ
เสนอชื่อเป็น 4 ท่าน ซึ่งท่านปลัดเทศบาลเสนอว่าสามารถเสนอได้ ดังนั้นคณะกรรมการสามัญ จาก 3 ท่าน 
เปลี่ยนเป็น 4 ท่าน ขอเชิญสมาชิสภาเทศบาล เสนอชื่อพร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน  

นายสมเกียรติฯ -เรียนประธานสภา ผมนายสมเกียรติ หวายค า ขอเสนอนายอินตา สุวรรณการ ครับ 

ผู้รับรอง  - นายบุญสอน ปงรังษี, นายสุค า  สุวรรณ์ 

ประธานสภา - ขอมติเห็นชอบคณะกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน  โดยกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม     -  เห็นชอบ 5 เสียง  งดออกเสียง 2 คน (ประธานสภาฯ,นายสมเกียรติ หวายค า)   ลา 1 คน 
(นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี) 

ประธานสภา - มีมติ ให้คณะกรรมการสามัญ  จ านวน  4  ท่ าน  ดั งนี้  ๑.นายกิตติพิชญ์   มะโนค า                  
๒.นายอินถา  มะโนค า   ๓.นายสมเกียรติ  หวายค า   4.นายอินตา   สุวรรณการ   

 

ระเบียบวาระที่ ๓.3 เรื่องการขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 
ประธานสภา   - ดังนั้นก่อนที่คณะผู้บริหาร จะเสนอญัตติการขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน

เทศบาล 1 ป่าก่อด า และชี้แจงหลักการเหตุผลความจ าเป็นที่ปรากฏพร้อมเอกสาร ฉะนั้นผมขอให้ความเห็น
เพ่ิมเติมต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งญัตติดังกล่าวผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาหลาย
ครั้งแล้วเนื่องจากเอกสารไม่ครบสมบูรณ์  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  -ขออนุญาตท่านประธานสภา คณะผู้บริหารยังไม่ได้มีการน าเสนอต่อสภาในวันนี้ หากท่าน
ประธานจะแสดงความคิดเห็นควรจะหลังจากคณะผู้บริหารน าเสนอญัตติแล้วครับ  

ประธานสภา     -ผมจะขอให้ความเห็นก่อน ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเข้ามาแล้วหลายครั้ง ตามเอกสาร
หลักฐาน ทีท่างสภาเทศบาลใหน้ ากลับไปพิจารณาทบทวน ประกอบกับได้น าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการขอขยายชั้นเรียน ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  -ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมขอหารือก่อน เนื่องจากว่าระเบียบวาระที่ 3 เพ่ือพิจารณา เมื่อ 
การด าเนินการยังไม่เกิดขึ้นผู้บริหารยังไม่ได้เสนอญัตติ ผมคิดว่าสมาชิกสภายังไม่ควรจะออกความคิดเห็น 
โดยระเบียบบริหาร  



- ๑๐ - 

 

ประธานสภา -วาระที่ 3.3 การขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขอให้ดูในระเบียบที่แจ้งในวันนี้ เมื่อผู้บริหารได้เสนอ
ญัตติและมีระบุในระเบียบวาระการประชุม เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรี จะน าเสนอผมขอให้
ความเห็นเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  -ขอเพ่ิมเติมว่าก่อนที่จะน าเข้าระเบียบวาระ หมายถึงว่าท่านประธานได้ให้ความเห็นชอบที่จะมี
การเปิดประชุม ก่อนเปิดการประชุมผู้บริหารสามารถถอดถอนได้ ตอนนี้ผมยังไม่ได้เสนอเรื่อง ระเบียบข้อ 3.3 
แสดงว่าญัตตินี้ยังไม่เกิดขึ้น หากท่านจะเสนอความคิดเห็นก่อน  

ประธานสภา -ในเรื่อง 3.3 การขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนที่ผู้บริหารจะเสนอญัตติขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
เทศบาล 1 ป่าก่อด า และชี้แจงหลักการและเหตุผลความจ าเป็นที่ปรากฎพร้อมเอกสาร เพราะฉะนั้นตามที่
ท่านนายกนายกเทศมนตรีได้ทวงติงเก่ียวกับการยื่นญัตติ จึงขอให้ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือให้การ
ขยายชั้นเรียนเดินหน้าและไปต่อได้ เพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกัน เชิญท่านปลัดครับ  

นายประสงค์ - ประเด็นเป็นเรื่องของการเสนอญัตติ การเสนอญัตติผู้เสนอได้เสนอญัตติเป็นหนังสือถูกต้องก่อนแล้ว
กระบวนการต่อไปจะต้องให้ผู้เสนอญัตติเป็นใครก็แล้วแต่อภิปราย และหลังจากนั้นให้สมาชิกสภาอภิปราย
พอสมควรแล้วก็ลงมติ ในตอนนี้ท่านประธานสภาจะแสดงความเห็นก่อน ท่านนายกที่เป็นผู้เสนอญัตติยังไม่ได้
เสนอต่อสภา  ซ่ึงมีเส้นเเบ่งอยู่ว่าท่านประธานสภาจะต้องเป็นกลางโดยหลักการ แต่ว่าท่านสามารถเกริ่นน าได้
อาจจะเป็นการเกริ่นน าที่ไปที่มาสามารถพูดได้ แต่กล่าวได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบ สามารถเอ่ยถึงการ
เสนอมาแล้วกี่ครั้ง ท่านเสนอความคิดเห็นเกริ่นน าได้ แต่ท่านอภิปรายยังไม่ได้  เพราะแต่ละญัตติมีที่มาที่ไปอยู่
แล้ว เนื่องจากว่าท่านประธานสภามี 2 ต าแหน่งท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลด้วยและท่านเป็นประธานสภา
ด้วย สามารถอภิปรายได้ด้วย แต่หากเป็นในเรื่องของประธานสภาท่านสามารถเกริ่นน าได้ แต่ยังไม่สามารถ
อภิปรายได้ครับ 

ประธานสภา -ขอบพระคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ให้ความกรุณาชี้แจง ดังนั้นที่ผมได้เกริ่นมาที่ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติม
ต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณาว่าไปพร้อมๆ กัน ในนามของสมาชิกสภาดังนั้นวาระ 3.3 การขอขยาย
ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรีหรือจะมอบหมาย
ให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแถลงแทนก็ได้ ดังนั้นสภาจึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้น าเสนอต่อสภาครับ เชิญครับ 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้รับหนังสือ
การขอขยายชั้นเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า และกองการศึกษา เทศบาลต าบลป่าก่อด า ซึ่งเอกสาร
ได้อยู่ในมือของสมาชิกสภาทุกท่าน และค าชี้แจงเพ่ิมเติมจากนายพินิจพล พรมวงศ์  ครูรักษาราชการ ใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า นายวิเชียร คงนาน นักวิชาการศึกษา กอง
การศึกษาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ผมจึงขอเสนอญัตติ การขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
เทศบาล 1 ป่าก่อด า ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขออนุญาตให้นายพินิจพล พรม
วงศ์  ครูรักษาราชการ ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า และนายวิเชียร           
คงนาน นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ให้ค าชี้แจงเพิ่มเติมครับ  

 



- ๑๑ - 

 

ประธานสภา -เชิญนายพินิจพล พรมวงศ์  ครูรักษาราชการ ผอ.สถานศึกษา และนายวิเชียร คงนาน ได้ชี้แจง
เพ่ิมเติม เชิญครับ  

นายพินิจพล -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายพินิจพล พรมวงษ์ รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า 
น าเรียนเรื่องการขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1-3 ของโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ซึ่งการขอ
ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ได้ด าเนินการและน าเข้าสู่การประชุม
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งโรงเรียนเทศบาลได้เสนอเรื่องการขอขยายชั้นเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และสองครั้งที่ผ่านมา ไม่ได้รับการอนุมัติจากสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด าให้ขยายชั้นเรียนได้ ท าให้เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บาง
คนต้องเสียโอกาสทางการศึกษาไป และผู้ปกครองต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องส่งบุตรหลานไป
เรียนโรงเรียนในเมือง และโรงเรียนที่มีระยะทางไกลออกไป ในการขยายชั้นเรียนทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา โรงเรียน
ได้ด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนและวิธีการการขอขยายชั้นเรียนอย่างถูกต้อง และยังได้ท าหนังสือสอบถาม
หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้นสังกัดโดยตรง และทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
หนังสือตอบกลับมาตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/682 ลงวันที่           28 
มกราคม 2560 เรื่องหารือการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า  กรม
ตอบมาว่าโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า สามารถขยายชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้  คือระดับอนุบาล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องยึดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
สามารถใช้ได้โดยอนุโลม รายละเอียดตามหนังสือเอกสารที่มีอยู่ในมือของทุกท่าน และตามระเบียบหาก
โรงเรียนได้จัดการศึกษาเต็มรูปแบบการศึกษาภาคบังคับ คืออนุบาล 3 – ป.6 สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
การจัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่อนุบาล - ม.3 ได้ โรงเรียนได้รับการเรียกร้องจากผู้ปกครอง มีมติในการ
ประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  มีมติเห็นชอบให้
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า การขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เป็นเวลา 3 ปีแล้ว ทาง
โรงเรียนได้ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการขอขยายชั้นเรียนว่ าโรงเรียนมีความพร้อมทุกด้าน
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ด้านบุคลากรด้านทรัพยากรและตัวผู้เรียนเอง โรงเรียนจึงได้ท าเรื่องเสนอผ่าน 
กองการศึกษาเทศบาลต าบลป่าก่อด าซึ่งท าหน้าที่เปรียบเสมือนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบ และ
หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีความพร้อมก็น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ท า
หน้าที่เปรียบเสมือนคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนได้ ตามระเบียบ           
ผ่านสภาเทศบาลอนุมัติแล้วน าวาระการประชุม และเทศบาลจัดท าประกาศขยายชั้นเรียน ส่งให้จังหวัด จังหวัด
จะได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม และทางกรมจะได้จัดสรร
งบประมาณให้กับโรงเรียนต่อไป ซึ่งสองปีที่ผ่านมาโรงเรียนมีความพร้อมทุกด้าน น าเสนอตามขั้นตอนอย่าง
ถูกต้อง แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ท าให้เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาไป สูญเสีย
โอกาส ทางการศึกษาเด็กบางคนบวชเรียน เด็กบางคนก็สึกออกมา ดังนั้นในปีนี้โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า 
จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้โปรดพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ให้โรงเรียนเทศบาล 
1 ป่าก่อด า ได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2562 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป ขอบคุณครับ 
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ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  - ด้วยระเบียบแล้วทางโรงเรียนได้ส่งเอกสารไปยังกองการศึกษา เทศบาลต าบลป่าก่อด า เรียบร้อย
แล้ว ดังนั้นจึงขอให้ทางกองการศึกษาได้ชี้แจงเพ่ิมเติมต่อครับ  

ประธานสภา -ครูหรือบุคลากร ของโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า เชิญชี้แจงต่อครับ 

นายวิเชียรฯ   - อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553 
ทุกท่านมีระเบียบในมือ ขอให้ดูรายละเอียดไปพร้อมกัน แผ่นที่ 2 หน้าที่ 8 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 ตาม
ราชกิจจานุเบกษา สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายความว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ขอเน้นว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระเบียบฉบับนี้ใช้เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เรา
น ามาอ้างในการเปิดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น ที่สภาอ้างในที่ประชุมสองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เป็นไปตาม
ระเบียบเพียงแต่น ามาอ้างกันเอง ซึ่งหากน ามาอ้างถึงระเบียบฉบับนี้จะกล่าวถึงสถานศึกษาของรัฐไม่ได้กล่าวถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น ในขอ้ 6.2 ระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร นั้นใช้บังคับไม่ได้ ข้อ 6.1 สถานศึกษาต้อง
ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระเบียบนี้ก็ใช้ไม่ได้ เนื่องจากเราไม่ได้
เปิดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเราได้ท าหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้อ้างระเบียบ
เป็นหนังสือซักซ้อมหน้าสุดท้ายที่ได้แนบมาเป็นหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท 
0816.2/682 แผ่นที่ 2 ข้อที่ 3 กรณีโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า สังกัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ซึ่งมีการจัด
การศึกษาอยู่แล้ว ระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล 1-3 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 หากเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ขยายการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนเทศบาล 1 ป่า
ก่อด า สามารถด าเนินการขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้  โดยไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553 เนื่องจากระดับดังกล่าว  
ได้ก าหนดค านิยามของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายความว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดังนั้นการด าเนินการขยายชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า สังกัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สามารถด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการขยาย
ชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ก าหนด จึงขอให้จังหวัดแจ้งเทศบาลต าบลป่าก่อด าทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือฉบับนี้
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการที่เราติดค้างในวาระที่ผ่านมา ส่วนกองการศึกษาจะด าเนินการต่อไปอย่างไร  ในเบื้องต้น
ท่านอธิบดีมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ไดห้ารือกับท่านอธิบดี ท่านได้กล่าวว่าท าไมไม่ด าเนินการขยายชั้น
เรียน ตามหนังสือฉบับนี้ถือว่าเรามีคุณสมบัติพร้อมแล้วที่จะด าเนินการในเรื่องนี้ นอกจากหนังสือฉบับนี้จ ะมี
ข้อมูลการได้มาของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เรื่องแบบแปลน ครูประจ ารายวิชา มีเอกสารครบถ้วน ซ่ึงกรม
รอเอกสารเหล่านี้ ตอนนี้กรมรอเพียงรายงาน และมติเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือจะให้กรมอนุมัติต่อไป - 
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นายวิเชียรฯ   - ทางกรมจึงได้ล าดับข้อมูลว่าทางเราต้องด าเนินการในส่วนไหน จะเป็นเอกสารด้านหน้าเกี่ยวกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และด้านหลังจะเป็นบันทึกข้อความ ตอนนี้ของเราจะเหลือเพียงรายการที่ 4 อาคาร
เรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน งบประมาณ 8,685,000 บาท อยู่ที่ อบจ.เชียงรายเพื่อรอลงนาม ซึ่งท่านอธิบดีให้
รวบรวมงบประมาณที่เราต้องการเพ่ือด าเนินการเสนอให้กรม ผมขอแจ้งก่อนว่างบประมาณในส่วนนี้เป็น
งบประมาณจากกรมส่งเสริม เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 11,085,000 บาท ซึ่งงบประมาณตัวนี้รอเพ่ือจัดสรรให้
ทางเทศบาล และได้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมเข้าไป แต่เรื่องนี้ค้างอยู่ที่สภาเทศบาลไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
ผมจึงขอชี้แจงตามที่อธิบดี ที่มานิเทศโรงเรียนเรา วันนี้จึงขอรายงานการประชุมสภาวันนี้ว่าผลจะออกมา เป็น
อย่างไรเพราะว่าท่านก็รอในเรื่องนี้เช่นกัน ในส่วนเรื่องของการก ากับดูแลมาตรฐานว่าเราจะจัดการด าเนินการ
อย่างไรเพราะเมื่อก่อนจะไม่มีต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ท่านประธานสภา 
ท่านปลัดท่านผู้บริหารทุกท่าน เปิดโอกาสเปิดต าแหน่งให้ผมได้มาท างาน ในการเข้ามาจัดการเกี่ยวกับ
การศึกษา การขับเคลื่อนระบบภายในของโรงเรียน ในการจัดการของเราจะไม่เหมือนของ สพฐ. ตอนนี้กรม
เป็นผู้ขับเคลื่อนการตรวจสอบ โรงเรียน ซึ่งผ่านอ านาจหน้าที่ ข้าราชการ จะจัดการอยู่ ซึ่งโรงเรียนของเราจะมี
ท่าน ผอ.กองการศึกษา ผมนักวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ ส าหรับอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ที่
ผมได้แนบมาเป็นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ผมจะขอใช้ตัวนี้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาที่จะด าเนินการ
ต่อไป หากมีการเปิดขยายชั้นเรียนในระดับชั้น ม.3 คือ ส่วนในการปฏิบัติการ ข้อที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เก่ียวข้อง  

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งการยุบรวมสถานศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดตั้ง
หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 จัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.5 ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดเพ่ือให้
ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

1.7  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.8 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนา
งานด้านการศึกษา  

1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร  
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นายวิเชียรฯ   - 1.10 ประสานและร่วมด าเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด 

 1.11  ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดการวัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการเพ่ือให้เด็กๆ ใน
พ้ืนที่ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพ่ือดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมีการ
เติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 

1.13 จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรดก         
ล้ าค่าของท้องถิ่น 

1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3.ด้านการประสานงาน  
3.1 การท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

                   ผมจะขออาศัยการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ที่ผมได้กล่าวไปข้อ 3.2 น าข้อมูลที่เราได้วันนี้ เป็น
ข้อเท็จจริงที่ให้แก่ผม  หน่วยงานที่ขอความร่วมมือของเรา หรือใช้ข้อมูลของเราใช้เผยแพร่งานวิชาการต่อไป
ครับผม ในส่วนของกองการศึกษา จะมีการก ากับดูแลประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต าแหน่งที่
ก าหนดไว้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ประธานสภา - ทางสภาเทศบาล ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ที่ให้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการขอขยายชั้นเรียน ดังนั้น เพ่ือความชัดเจนในเมื่อญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอขึ้นมา 
จึงขอให้นายกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  -ขอบคุณท่านประธานสภา เนื่องจากว่าทางคณะผู้บริหารตั้งแต่ครั้งแรกน าเสนอเหมือนบุรุษ
ไปรษณีย์เมื่อเอกสารครบทุกองค์กรที่น าเสนอมา การใช้อ านาจมีแค่ 2 อ านาจ เป็นอ านาจของผู้บริหาร        
กับอ านาจสภาเทศบาล  การขอขยายชั้นเรียน การรับโอนหน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามาอยู่ในเทศบาล          
เป็นอ านาจของทางสภา โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในอ านาจของสภา ไม่ใช่เฉพาะประเด็นของโรงเรียน          
ในอนาคตอันใกล้จะมีประเด็นของ รพ.สต. ที่เป็นอ านาจของสภาว่าจะรับมาอยู่ในสังกัดของเทศบาลหรือไม-่ 
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 ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  -จะต้องมีแผนการรับโอน รพ.สต. มาอยู่ในสังกัดของเทศบาล โรงเรียนเป็นประเด็นหนึ่ง  เมื่อ
โรงเรียนมีเอกสารครบด าเนินการท าหนังสือไปอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ลงมาสู่พื้นที่ และให้ความเห็นว่าเมื่อเอกสารพร้อม จึงได้รวบรวมเสนอต่อสภาเพ่ือรับทราบ ผมน าเรียน
ท่านอธิบดีไปว่าสภาเทศบาลติดขัดอยู่ 2 ประเด็น เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากว่า
ผลกระทบที่เกิดจากโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ท าให้จ านวนนักเรียน ทั้ง 14 โรงเรียนในเขตอ าเภอแม่ลาว
ลดลง ขอให้ความเห็นว่าไม่ใช่ประเด็นนั้น ประเด็นในเรื่องของการศึกษามีความแข่ งขันกันอย่างหลากหลาย 
เนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นอันดับที่ 13 ของอาเซียน ลองสุดท้ายในเรื่องของการจัดการศึกษา ให้นโยบายว่า
ต้องมีการแข่งขันกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ประเด็นของท้องถิ่นเป็นประเด็นที่จุดประกาย ว่าระบบ
การศึกษาของไทยจัดการได้ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ชัดเจน ผมขอน าเรียนต่อในเรื่องระยะทาง
เกี่ยวกับผลกระทบกับโรงเรียนใกล้เคียง สภาสบายใจได้เป็นประเด็นจัดการศึกษาที่ต้องมีการแข่งขันกัน 
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการแข่งขันกันอยู่ในประเด็นนี้ ต้องต่อสู้กันในเรื่องของวิชาการ
ผลประโยชน์สูงสุดตกแก่ผู้เรียน เด็กที่เรียนเขาจะได้รับโอกาสและมีทางเลือก น าเรียนในประเด็นนี้เพ่ือให้
สมาชิกสภาสบายใจในเรื่องนี้ ประเด็นที่ 2 ที่พูดคุยกันมาเกี่ยวกับการประเมิน สมศ. ท่านเข้าใจผิดในประเด็น
นี้ตั้งแต่แรกการจัดการศึกษาของท้องถิ่น นับรวมไปถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ประเด็น สมศ.ไม่ได้เป็นส่วนที่มา
เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า สมศ. เป็นเพียงแค่องค์กรเอกชนที่ไปประเมินตามศึกษาธิการตามท้องถิ่นที่ใช้ สมศ.ใน
การประเมินเพ่ือแสดงมาตรฐานของโรงเรียนแต่ละแห่งเท่านั้น ระดับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา           
ม.1-ม.3 เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สมศ. เราเข้าใจผิดกันตั้งแต่แรก ซึ่งเป็นประเด็นที่ทะเลาะกัน
ว่า สมศ.ยังไม่ได้เข้ามาประเมิน สภาจึงไม่สามารถอนุมัติให้เปิดชั้นเรียนได้ เป็นประเด็นที่เข้าใจผิดผมอธิบายให้
พวกเราได้เข้าใจประเด็นต่อมาจะเกี่ยวข้องกับ รพ.สต. เป็นอีกประเด็นหนึ่ง น าเสนอน าเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือให้
สมาชิกสภาได้สบายใจที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขอขยายชั้นเรียนในครั้งนี้ ขอบคุณครับ   

ประธานสภา -สภาเทศบาลจึงขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ชี้แจงความจ าเป็นแก่สภาเกี่ยวกับ
ผลกระทบเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งระบบการศึกษาในปัจจุบันที่นายกได้ชี้แจง ระยะทางจากสถานศึกษา
อ่ืนไม่ได้ระบุ สมาชิกสภาสามารถน ามาคัดค้านได้ ฟังจากเหตุผลของท่านนายกแล้ว ตามที่ท าแล้วผู้เรียน
สามารถเข้าเรียนที่ไหนก็ได้ เหมือนเด็กในท้องถิ่นเราเข้าไปเรียนในเมือง สามารถไปเรียนได้หมด ดังนั้น 
หลักการแล้ว ผมเห็นด้วยกับท่านนายก ในส่วนของการประเมินรับรองมาตรฐาน สมศ.ที่ผมมาดูรายละเอียด
แล้ว เป็นองค์กรเอกชนที่อยู่ภายนอก ในการประเมินผลว่าไม่เกี่ยวกับสถานศึกษา เพราะฉะนั้นผมขอชี้แจง
เกี่ยวกับการขอขยายชั้นเรียนในนามสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตในที่ประชุมด้วยตามที่ผู้บริหารได้น าเสนอ
ญัตติต่อสภาครั้งที่ผ่านมาที่ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากน าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้น
เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553 เนื่องจากระเบียบดังกล่าวได้ก าหนด นิยามไว้ เป็นการขยาย
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกี่ยวกับ  ม.1-3  ดังนั้นการขอขยายชั้นเรียนของโรงเรียน
เทศบาล 1ป่าก่อด า สังกัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า สามารถด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้อง- 
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ประธานสภา -กับการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดไม่ต้องน าระเบียบการ
ขอขยายชั้นเรียน ปี พ.ศ.2553 มาใช้ จึงขอให้จังหวัดแจ้งเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้รับทราบด าเนินการที่
เกี่ยวข้องต่อไป เพ่ือให้สภาของเราได้พิจารณา มีสมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผู้บริหารยื่น
ญัตติการขอขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เชิญครับ 

นายบุญสอนฯ   -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญสอน ปงรัง ษี ผม
ขอออกความคิดเห็นของตัวเองว่าท าไมถึงอยากเปิด เมื่อก่อนเราให้ตั้งแต่อนุบาล - ป.6 เราสามารถอนุมัติได้ 
พอมาภายหลังขอมากขึ้นเรื่อยๆ อีกหน่อยต่อไปการประชุมสมัยหน้า ตอนนี้ขอ ม.1 - ม.3 คงจะขอเพ่ิมไปอีก
เป็น ม.4 -ม.6 ผมว่าคงจะเป็นแบบนี้ แต่ว่าส่วนตัวของผมนั้นผมไม่เห็นด้วย หรือว่าสมาชิกสภาท่านไหนเห็น
ด้วยผมก็ไม่ว่า มันเป็นสิทธิ์ของพวกท่านความจริงนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนทุกวันนี้ที่อาศัยในเขตชุมชนของ
เรานั้นผมเห็นด้วย แต่ทุกวันนี้เรายังไปดึงนักเรียนต าบลใกล้เคียง ได้ยินทางผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์            
แถวโรงเรียนดงมะดะบ้าง ต าบลป่าก่อด า ต าบลจอมหมอกแก้ว มีคนถามผมมาแต่ผมตอบไปว่าผมไม่ทราบ
เรื่อง ผมทราบเพียงแค่ว่าหากว่าสภาอนุมัติ เป็นเรื่องของทางสภาไป แต่ส่วนตัวผม ผมไม่เห็นด้วยหรือสมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยผมก็ไม่ว่า ผมมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา -ขอบคุณท่าน สท.บุญสอน ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอขยาย
ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า มีสมาชิกสภาท่านอ่ืน ที่จะให้ความเห็น
อภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขยายชั้นเรียนระดับย่อมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 เชิญครับ 

นายอินถาฯ - เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายอินถา มโนค า สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอชี้แจงผมคิดว่าเรื่องการศึกษาผมว่ามีความส าคัญ เราไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวมาคิด 
ฉะนั้นการบริหารของเรา เรื่องการศึกษาหากไม่ดีจริงเราจัดตั้งโรงเรียนครั้งแรกมีอาคารหลังเดียว เมื่อดีได้รับ
งบประมาณเพ่ิมเติมเข้ามา ฉะนั้นเราอยากให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ด้อยโอกาส ได้มาเรียนเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถ เราไม่ควรจะขัดแย้งกัน งบประมาณก็ไม่ใช่เงินของเรา เงินของกรมที่ส่งมา เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไป
เมื่อสักครู่ สิบเอ็ดกว่าล้านรออยู่แล้ว หากเราให้ผ่านเทศบาลเราก็เจริญต่อไป ที่ไหนมันดีเราก็สนับสนุน หากคิด
กันแบบนี้ก็จะไม่มีความเจริญ ประธานผมมีเพียงเท่านี้ครับ  

ประธานสภา -    ในนามของ สภาเทศบาลขอขอบคุณ สท.อินถา มโนค า ที่ให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องการ
ขอขยายชั้นเรียน สมาชิกสภาท่านไหนมีความเห็นเพ่ิมเติม เชิญครับ 

 

 

 



- ๑๗ - 

 

นายบุญสอนฯ   - ขออนุญาตประธานสภา ต้องขอเอ่ยนามผมขอประท้วงที่ท่าน สท.อินถา บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว 
ความจริงไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว หากท่านไปพูดกับชาวบ้านแบบนี้ผมท้าให้เลย ท่านจะถูกต าหนิมากที่สุด ที่ผม
กล่าวไปนั้นหมายถึงว่าหากรับเด็กภายในชุมชนเทศบาลของเราผมไม่ว่า แต่หากเป็นเด็กของต าบล              
จอมหมอกแก้ว ต าบลดงมะดะ ต าบลโป่งมอญ และเขตของอบต.ป่าก่อด า แต่มีครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ผมฟังว่า
มันเกิดเหตุแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว มันเป็นเรื่องของชาวบ้านทั้ง 7 ชุมชน ท่านต้องเคยได้ยิน ที่ผมไม่เห็นด้วย
คืออะไร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด าก็มี ม.1-ม.3 โรงเรียนดงมะดะ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ไม่ใช่ว่าไม่มี           
ผมอยากถามท่านว่าลูกหลานของท่านมีหรือไม่เข้าโรงเรียนที่นี่กี่คน และไปเข้าโรงเรียนในเมืองเชียงรายกี่คน 
ผมถามท่าน ถามสภาแห่งนี้ ผมมีเพียงแค่นี้ ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา - ในนามสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอบคุณท่าน สท.บุญสอน ปงรังษี ชี้แจงเพ่ิมเติม มีท่านใดจะ

อธิบายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  - ขออนุญาตให้ข้อมูลเพ่ิมเติมท่านจะได้ทราบรายละเอียดไปพร้อมกัน ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับ
เรื่องการจัดการศึกษาจะเห็นได้ว่ามีการยุบรวมมีการเพ่ิมช่องทางในการจัดการศึกษาตีความหมายแบบนี้ครับ 
อปท.รับงบประมาณอยู่ด้วยกันสองทาง ทางแรกจัดสรรตามรายหัวที่เราอยู่กันแต่ละพ้ืนที่  แบบสองคือภาษีทั่ว
ประเทศ และจัดสรรตามที่ อปท.บริหารจัดการ อย่างเช่นเรามีโรงเรียน ดังนั้นเราจะปฏิเสธไม่ได้ในการรับ
นักเรียนแต่ละพ้ืนที่ ครั้งล่าสุดที่พูดคุยกันโรงเรียนแม่ลาว ปัญหาที่เราเห็นว่าเราต้องยุบรวมโรงเรียน ตอนนี้สอง
โรงเรียน ที่ต้องยุบมาอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า หนึ่งโรงเรียนยุบไปที่บัวสลี จะเริ่มปีการศึกษาที่จะมาถึง 
อีกหนึ่งปีถัดไปจะมีการยุบอีกสี่โรงเรียน เพราะฉะนั้นประเด็นที่เราทะเลาะกันว่าคนบ้านเรา ท าไมไม่เรียนที่เรา 
คนบ้านเขามาเรียนที่เรา ต่อไปประเด็นนี้จะไม่มีการทะเลาะกัน เพราะคนทั่วประเทศจะไปเรียนที่อ่ืนได้ ด้วย
ภาษีท่ีมาจากส่วนกลาง ถามว่าประเด็นที่เราอยากให้คนบ้านเราเรียนที่เราดีหรือไมด่ีแน่นอนในเรื่องนี้ แต่ว่าคุณ
ต้องจัดการศึกษาให้ดีขึ้นก่อน หนึ่งโรงเรียนในอ าเภอแม่ลาว ที่คนกลัวที่สุดคือโรงเรียนเทศบาล 1        ป่าก่อ
ด า เรากลัวที่สุดคือโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม แต่ตอนนี้ผู้อ านวยการต้องของงบจากกรมสามัญ เพ่ือมารื้อระบบ
ของแม่ลาววิทยาคมทั้งหมดเพ่ือแข่งขัน เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องโรงเรียนประถมเราไม่ต้องเอ่ยถึง        เรา
เพียงแต่พัฒนาให้เท่ากับโรงเรียนในเมือง เพราะฉะนั้นเด็กบ้านเราจะไม่ไปเรียนที่อ่ืน ข้อมูลของเทศบาลผมลง
พ้ืนที่ลงไปท าเแทกแมป รีเคป ของ สสส. ข้อมูลทั้งหมดของเรา เด็กอายุ 0-5 ปี ศูนย์ปีคืออยู่ในครรภ์ 
ประชากรเกิดน้อยมาก 7 คน เป็นลูกคนรวยหนึ่งคน ไม่เรียนที่เราแน่นอนแต่อีก 6 คน มีโอกาสเรียนที่เรา  
เด็กอายุ 1-5 ปี เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับเรียนที่อนุบาล ตอนนี้ 100% เรียนที่เรา ยกเว้นลูกคนมีเงินคน
เดียวที่ไปเรียนในเมือง ตอนนี้ก าลังฝากเข้าดรงเรียนอ่ืนเนื่องจากสอบไม่ติด แสดงว่า 99% เรียนที่เรามีสถิติ 
แต่เราปฏิเสธคนข้างนอกมาเรียนที่เราไม่ได้ อนุบาล 1 เราเปิด ป.1 เราเปิด ตอนนี้เด็กที่มาสมัครโรงเรียนของ
เราเกินจ านวนที่ต้องการ ดังนั้นเกินต้องตัดออก ผมให้นโยบายโรงเรียนไปแล้วว่ารับได้เท่านี้ เรื่องนี้ไม่ต้อง
ทะเลาะกัน ต่อไปการหมุนเวียนเด็กนักเรียนทั้งอ าเภอแม่ลาว ทั้งจังหวัดหมุนเวียนกันแน่นอน มีการแข่งขัน - 



- ๑๘ - 

 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  - กันแน่นอนตามที่ท่าน สท.กล่าวว่าต่อไปต้องเปิด ม.4 - ม.6  หากท่านยังเป็นสมาชิกสภา
เทศบาล ผมอาจจะไม่ได้เป็นนายกก็ได้ ผู้บริหารอาจจะไม่ให้ความส าคัญในจุดนี้ แต่ถามว่ายากหรือไม่ยาก
แน่นอน ผู้ประเมินผ่านยากมาก บุคลากรต้องถูกประเมินคนแรก ถ้าบุคลากรประเมินไม่ผ่านก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เรื่องนี้ไม่ต้องถึงสภา เพราะฉะนั้นเข้มมากการเปิด  ม.4- ม.6 พ้ืนที่ต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ไร่ 
เทศบาลต าบลป่าก่อด าจะเอาเงินไหนไปซื้อ เพราะเต็มพ้ืนที่หมดแล้ว ถามว่าอยากเปิดหรือไม่ หากผมยังเป็น
ผู้บริหารอยากเปิดแน่นอนครับ แต่มีความยุ่งยากมาก งบประมาณไม่มี เด็กนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนไม่มีเงิน
ช่วย เกี่ยวกับอาหารกลางวัน ทุกที่ทั่วประเทศ หากเราปล่อยเด็กจบ ป.6 ไปเรียนที่อ่ืน ล าบากครับตอนนี้ไป
บวชเรียนก็ไม่จบ ไปเรียนที่อ่ืนก็มีปัญหาด้านการเงินหมด เศรษฐกิจของคนป่าก่อด าตอนนี้ถือว่าแย่มาก วันนี้
ทางสภา ผู้บริหารต้องดูแลเรื่องนี้ ตอนนี้มีนักเรียนอยู่ 50% ของคนในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าที่อยู่กับเรา
ถึง 10 ปีเริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ปี อนุบาล 3 ปี มาจบที่ ป.6 อีก 6 ปี รวมเป็น 10 ปี ถามว่า 50 % 
ที่อยู่ในเขตเทศบาลประมาณ 50 กว่าคน ถามว่า 10 ปีนี้ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายไป
โรงเรียนตกอยู่ประมาณวันละ 200 หากไปเรียนในเมือง 10 ปีเกิดมรรคเกิดผล เพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้
ผมถึงต้องน าเสนอเพ่ือให้สภาอนุมัติ เพ่ือให้ทางรอดและทางเลือกของคนในเขตเทศบาลของเรา ขอบคุณครับ  

ประธานสภา -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด าที่ชี้แจงต่อสภาเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณามี

สมาชิกสภาท่านใดท่ีจะให้ความเห็นเพ่ิมเติมเชิญครับเกี่ยวกับการขอขยายชั้นเรียน  

นายสมเกียรติฯ -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่านผม           
นายสมเกียรติ หวายค า ก่อนอ่ืนผมเรียนตามตรงว่าการศึกษาไม่มีขอบเขตไม่จ ากัด เหมือนเราเรียนทาง
ไปรษณีย์ท าได้ ผมสนับสนุนในการศึกษา แต่บอกตามตรงว่าตามที่เสนอมาสองครั้งนั้นที่ไม่ได้สนับสนุน ที่ยัง
ไม่ให้เปิดการเรียนการสอน บอกตามตรงว่าปีแรกนักเรียนเราเพ่ิงจบ ป.6 แต่ยังกระท่อนกระแท่นอยู่ ถามว่า
โรงเรียนเทศบาล 1 จัดการเรียนการสอนในระดับประถมยังกระท่อนกระแท่นอยู่และยังจะเสนอเรื่องเพ่ือเปิด
ช่วงชั้น  ม.1- ม.3 ผมกลัวว่าชั้นประถม 1 - 6 เรายังจัดการเรียนการสอนยังไม่ดีพอ หากมีการเปิด ม.1 - ม.3 
ผมกลัวผลเสียตามมา ถึงแม้ว่าเป็นอ านาจของสภาก็จริง หากเปิดแล้วบริหารจัดการไม่ดีมีนักเรียนน้อย 
บุคลากรน้อยไม่พอกับการสอนส่งผลให้กับทางโรงเรียน เพราะโรงเรียนสามารถเปิดได้ยุบได้ แต่หากเราท าไม่ดี
เกิดการลดหรือว่ายุบโรงเรียนระดับ ม.1-ม.3 อาจเกิดความอับอายได้ อายต่อใครก็อายต่อสมาชิกสภา และ
ฝ่ายบริหารที่เสนอเรื่องขึ้นมา ผมเห็นแล้วบอกตามตรงว่า เสนอมา 2 ปี ทางฝ่ายบริหารเสนอขึ้นมาทุกปี และ
ทางคุณครูพินิจพล ผมเคยปรึกษาผมอยากให้ท าตรงนี้ให้ดีก่อน เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆ ผมได้อธิบายไปเมื่อปีที่
แล้วผมได้ให้ข้อเปรียบเทียบกับโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ซึ่งมีนักเรียนจ านวนมากต้องมีการสอบแข่งขันเข้า
เรียน ท าไมถึงไม่ขยายช่วงชั้น ระดับ ม.1-ม.3 ผมถึงอยากเห็นทางเทศบาลของเรา จัดการบริหารตรงนี้ให้ดี
ก่อน ที่ผ่านมา 2 ปี ผมเห็นความส าคัญของทางผู้บริหาร คณะคุณครูที่ผลักดันขอขยายเข้ามาอีกผมดูจากแบบ- 



- ๑๙ - 

 

นายสมเกียรติฯ - การประเมิน มีการประเมินทั้งคุณครู นักเรียน นักศึกษา และทางผู้ปกครอง ผมดูจากการประเมิน 
บางครั้งก็ยังมีปานกลาง ดูจากสถิติมากที่สุดก็ยังไม่เกินครึ่งของแต่ละครั้งในการประเมิน น้อยสุดก็ยังมี ส าหรับ
ของผู้ปกครอง น้อยสุดอาจจะเป็นบางข้อก็ยังมี ตามความจริงหากเราจะท าให้ดี อยากให้มีการประเมินที่ว่า
มากที่สุด ดีมากที่สุดให้เกินครึ่งแต่ในด้านการศึกษาผมไม่จ ากัด ผมยินดีที่ว่าสนับสนุนในด้านการศึกษาของ
เทศบาลของเรา แล้วแต่ดุลพินิจของท่านสมาชิกสภาที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ว่าจะสมควรหรือไม่สมควรก็
แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคน แต่ส าหรับผมแล้วผมสนับสนุนในด้านการศึกษาขอบคุณครับ  

ประธานสภา -  สภาเทศบาลจึงขอขอบคุณท่าน สท.สมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่ให้
ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1-3 ท่านอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 

นายสุค าฯ  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายสุค า 
สุวรรณ์ สมาชิกสภา ขออนุญาตน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอขยายชั้นเรียนในครั้งนี้ ซึ่งจากการ
สังเกตความคิดเห็นจากเพ่ือนสมาชิก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายถือว่าเป็นดุลพินิจของแต่ละท่าน ผมไม่
ขอเข้าไปก้าวก่ายความคิดเห็นของกันและกัน ส่วนตัวกระผมตามที่มีการขออนุมัติมาตั้งแต่ต้น ผมให้การ
สนับสนุน มาทุกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ใช้หลักการในการขอสนับสนุนด้วยเหตุผลที่ว่าการศึกษาควรจะเปิดกว้างใน
ความคิดของผมไม่จ ากัดว่าเป็นคนในชุมชนหรือต่างชุมชน เราต้องเปิดกว้างให้ทุกคนทุกภาคส่วนที่เห็น
ความส าคัญของโรงเรียนเทศบาล 1 ของเรา มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนกับสถานศึกษาของเรา ได้เข้ามาเรียน
และอย่างน้อยอีกประการหนึ่งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งดีกว่าที่น าบุตรหลานไปเรียนในเมือง 
ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง หากมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด าของเราคงจะประหยัดค่าใช้จ่าย ขอเป็นทางเลือก
ในการศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นและผมจึงขอใช้เหตุผลในการให้ความสะดวกแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในครั้งนี้ครับ 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภา - สภาเทศบาลขอขอบคุณท่าน สท.สุค า สุวรรณ์ ที่ให้ความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับขอขยายชั้น มีใครจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาอภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ญัตติการขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่สมาชิกสภาได้อภิปรายกันอย่างหลากหลาย และท่านนายกได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
หลักการและเหตุความจ าเป็น ในส่วนของครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนั้นใน เมื่อที่
ประชุมในส่วนของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีการชี้แจงเพ่ิมเติม สภาจึงขอมติด้วยการยกมือขึ้นศีรษะ 
ผมจะขอแยกออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกเห็นชอบและประเด็นที่ 2 ไม่เห็นชอบ ประเด็นที่หนึ่งสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 
ป่าก่อด า สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ยกมือพ้นศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม      -  เห็นชอบ 4 เสียง  ไม่เห็นชอบ 1 เสียง (นายบุญสอน  ปงรังษี) งดออกเสียง 2 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายสมเกียรติ หวายค า)  ลา 1 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี) 



- ๒๐ - 

 

ประธานสภา - การขยายชั้นเรียนตามที่คณะผู้บริหาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เสนอญัตติ ต่อสภาในวันนี้ การขอขยาย
ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า  ปรากฏว่าได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ท่าน สมาชิกสภา
ที่ให้ความกรุณา ยกมือเห็นชอบและผู้ไม่เห็นชอบด้วยครับขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  อื่นๆ (ถ้ามี)  

ประธานสภา - มีใครจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 

นายบุญสอนฯ   -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญสอน ปงรัง ษี          
ผมอยากสอบถามทางคณะผู้บริหาร และกองช่างโครงการของเราแต่ละโครงการ ตั้งแต่ปี 2561 ท่าน
ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน เพราะได้เสนอในประชาคมหมู่บ้านไปแล้วแต่ไม่เห็นด าเนินการ โครงการก่อสร้าง
ถนนหลังวัดห้วยส้านดอนจั่น แจ้งว่าจะด าเนินการท าต่อจากโครงการเดิม ถึงหน้าบ้านนายมนัส ไชยรัตน์ แจ้ง
ว่าอนุมัติเงินมาจ านวน 100,000 บาท ขอเอ่ยนามผู้น าชุมชนหมู่ที่ 3 ได้ของบประมาณ บริเวณแยกหมู่บ้าน
ห้วยส้านดอนจั่น-ต าบลจอมหมอกแก้ว ของบประมาณจากทางนายกเทศมนตรี จ านวน 400,000 บาท แต่ว่า 
ท่านนายกไม่ได้อนุมัติ ภายหลังแจ้งว่าให้จ านวน 100,000 บาท ซึ่งมีการพูดคุยในการประชุมสภาขออนุญาต
เอ่ยนามท่านรองนายกสมชาย ได้พูดคุยกับนายธงชัย พันธุ ผู้น าชุมชนหมู่ 3 และได้พูดคุยกับท่าน สท.สุค า ว่า
จะด าเนินการในจุดไหน ผมได้แจ้งไปว่าให้ด าเนินการจากโครงการเดิมถึงหน้าบ้านนายมนัส ไชยรัตน์ ซึ่งความ
จริงผมก็จ าไม่ค่อยได้ มาถึงขนาดนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ ชาวบ้านยินยอมรื้อถอนรั้วบ้านให้หากมีการด าเนินการ มี
อีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ผมเห็นสภาพของเทศบาลของเราจะเน้นเรื่องอย่างอ่ืนมากกว่า เรื่องการ
พัฒนาท้องถิ่นน้อยมากไม่เชื่อลองไปสอบถามประชาชนในชุมชนของเราได้ ส่วนใหญ่ จะเน้นในเรื่องของ
โรงเรียนอย่างเดียว ลองให้เจ้าหน้าที่ของเราที่ไม่ใช่คนในชุมชนไปสอบถามในเรื่องการพัฒนาของเทศบาลของ
เรากับประชาชน ผมสังเกตจากท้องถิ่นใกล้เคียงว่าด าเนินการได้ดีมาก เหมือนการก่อสร้างถนนก็เช่นกันเหมือน
จะก่อสร้างได้ไม่ดีเท่าที่ควร ต้องแก้ไขตลอด เหมือนหินคลุกเวลาน ารถแบคโฮตักควรจะน ามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่
ขุดไปให้พ้ืนที่เอกชน เพราะว่าเป็นทรัพย์สินของเทศบาลของเรา ผมดูจากโทรทัศน์ ดูจากกรุงเทพฯ ดูจากข่าว 
ขุดดินไปถมที่เอกชนยังมีการร้องเรียน ถือว่าผิดกฎหมาย ขอให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบดู ทุกวันนี้ผู้รับจ้าง
ส่วนมากผมดูแล้วจะเป็นบริษัทเดิมผูกขาด เทศบาลป่าก่อด าบางครั้งปูนซีเมนต์ที่ใช้ในโครงการเหมือนไม่ได้
มาตรฐานมีทั้งโคลนดิน จากการสังเกตของผม ผมว่าไม่ได้มาตรฐาน ผมขอเอ่ยนามท่านเสงี่ยม เครือวงค์ ท่าน
เป็น ผอ.กองช่าง ลองออกไปตรวจสอบบ้าง ส่วนใหญ่ผมจะโทรศัพท์ประสานงานกับหัวหน้าพิชัย ช่างชัยวุฒิ 
ผมทนได ้ผมขอเพียงแค่ประชาชนไม่ต าหนิเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  
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ประธานสภา - ขอบคุณท่าน สท.บุญสอน ปงรังษี ที่ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องของรางระบายน้ า
หรือเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน งบประมาณปี 2561 ที่ด าเนินการไปแล้วจ านวนกี่โครงการ จะเข้าด าเนินการ
ขอให้ใช้มาตรฐาน ตามระเบียบในเรื่องของวัสดุที่ว่าไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นในประเด็นที่ สท .บุญสอน ได้
สอบถามน าเรียนท่านนายก และส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะให้ผู้ชี้แจงแถลงแทนจะให้ใครเชิญท่านนายกครับ  

นายณัฏฐสิทธิ์ฯ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ผมนายณัฏฐสิทธิ์ เครือวง ค์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
ตามประเด็นที่มีสมาชิกท่านสภาให้ความเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างมา ประเด็นแรกเรื่องโครงการก่อสร้างตอนนี้
ด าเนินการกันเงินมี 27 โครงการ บางโครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการได้ส่งมอบงานและ
บางโครงการอยู่ระหว่างการท าสัญญาจ้าง ผมจะขอเป็นรายงานสรุปผลให้ผมขอไปดูข้อมูลเนื่องจากไม่ได้เตรียม
ข้อมูลในเรื่องนี้ ไว้ ผมจะได้สรุปเป็นรายโครงการว่าด าเนินการถึงขั้นตอนไหน และจะได้น าส่งให้ท่าน
ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน หลังจากการเสร็จสิ้นประชุมในครั้งนี้  

นายประสงค์ฯ - ผมเห็นว่าตอนนี้ยังไม่ท าสัญญากี่โครงการ ผู้อ านวยการกองคลัง ผมเห็นว่าควรแจ้งในตอนนี้เลย        

ไมต่้องไปส่งภายหลัง สรุปให้อย่างชัดเจนว่าท าสัญญาไปแล้วกี่โครงการ  

นางมลิกาฯ  - มีทั้งหมด 25 โครงการ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ท าสัญญาไปแล้ว 9 โครงการ ยังไม่ด าเนินการ            
16 โครงการ โครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 6 หมู่ที่ 3 ต าบลจอมหมอกแก้ว จ านวนเงินที่ท าสัญญา 181,500 บาท  2.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3/2 หมู่ที่ 2 ต าบลป่าก่อด า งบประมาณที่ด าเนินการจัดจ้าง 19,500 บาท           
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5/1 หมู่ที่ 7 ต าบลป่าก่อด า งบประมาณในการจัดจ้าง 
100,000 บาท 4.โครงการปรับปรุงหลงน้ าลัดก่อสร้างถนน คสล.รอบบริเวณหลุมน้ าลัด หมู่ที่ 9 ต าบลป่าก่อ
ด างบประมาณ 204,000 บาท 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 7 ต าบล
ป่าก่อด า งบประมาณท าสัญญา 40,000 บาท 6.โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนซอย 2 กับถนนสายหลัก  
หมู่ที่ 2 ต าบลป่าก่อด างบประมาณ 11,000 บาท 7. โครงการถมหินคลุกถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรสายโป่งเป้า 
หมู่ที่ 12 ต าบลป่าก่อด าจ านวนเงินท าสัญญา 34,700 บาท 8.โครงการถมหินคลุกถนนทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตรสายเลียบคลองชลประทานทิศใต้หมู่ที่ 8 ต าบลป่าก่อด า งบประมาณท าสัญญา 99,500 บาท           
9.โครงการถมหินคลุกถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรสาย ห้วยขี้ติ้ว หมู่ที่ 12 ต าบลป่าก่อด างบประมาณท าสัญญา 
34,000 บาท 

นายประสงค์ฯ - ท าสัญญาไปแล้ว มีโครงการไหนด าเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
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นายณัฏฐสิทธิ์ฯ  - มีส่งงานมาจ านวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 3 ต าบลจอมหมอกแก้ว 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 หมู่ที่ 2 ต าบลป่าก่อด า 3.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5/1 หมู่ที่ 7 ต าบลป่าก่อด า จะด าเนินการตรวจภายใน 3 วันท าการ จะเริ่มตรวจ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้ อีก 6 โครงการจะแล้วเสร็จประมาณ เดือนเมษายน 2562 ตามสัญญาที่ระบุไว้ 

นายประสงค์ฯ - จ านวน 6 โครงการนี้ ขอให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ไม่ท าสัญญาจ านวน 16 โครงการ           
มีอะไรบ้าง 

นางมลิกาฯ  - ด าเนินการท าสัญญาจ้างภายในวันศุกร์นี้  จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๗ หมู่ที่  ๑๐ ต.ป่าก่อด า งบประมาณ                  
50,000 บาท 

 ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๒ ต.ป่าก่อด า งบประมาณ ๓๖๕,000 บาท 

๓.โครงการก่อสร้ างถนน คสล.  ซอยข้างโรงบ่ มใบยา หมู่ที่  9 ต .ป่ าก่อด า งบประมาณ                 
๑๘๕,๐๐๐ บาท 

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๕ หมู่ที่  ๑๐ ต.ป่าก่อด า งบประมาณ                   
๘๕,000 บาท 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖/๓ หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อด า งบประมาณ ๑๐9,000 
บาท จะด าเนินการท าสัญญาจ้างภายในวันศุกร์นี้ 

          อีกจ านวน 11 โครงการอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลของการเสนอราคาของผู้รับจ้าง แต่งตั้ง
คณะกรรมการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ที่ผ่านมา จะพิจารณาแล้วเสร็จวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ท าสัญญา 
ภายใน วันจันทร์ ที่ 11  มีนาคม  2562 นี้ 

นายประสงค์ฯ -  จ านวน 5 โครงการนี้ ก าหนดแล้วเสร็จกี่วัน 

นายณัฏฐสิทธิ์ฯ  - ก าหนดภายใน 90 วัน  

นายประสงค์ฯ - ดังนั้น เดือนพฤษภาคม 2562 ให้แล้วเสร็จ อีก 11 โครงการมีโครงการอะไรบ้าง 

นางมลิกาฯ  -  1.โครงการก่อสร้างรั้วบล็อคคอนกรีตโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) (ด้านหลัง) หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อด า              
งบประมาณ ๓๐๓,000 บาท 

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล.ซอย ๓ (ซอย ๗ ใหม่) ถึงซอย ๗/๑ หมู่ที่ 8                   
ต.ป่าก่อด า งบประมาณ ๒๔๖,000 บาท 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล.ซอย 9 หมู่ที่ 8 เชื่อมซอย ๓/๓ หมู่ที่ ๑๐               
ต.ป่าก่อด า งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท 
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นางมลิกาฯ  - 4.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อด า งบประมาณ          
๑๒8,000 บาท  

5.โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินฌาปนกิจสถาน ๒ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๒๐,000 บาท 

6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลต าบล            
ป่าก่อด า จ านวน ๑๐ จุด งบประมาณ 26๐,๐๐๐ บาท 

7. โครงการติดตั้งรางระบายน้ าฝนสังกะสี ขนาดกว้าง 8" หลังคาชั้น ๓ ส านักงานเทศบาลต าบล       
ป่าก่อด า งบประมาณ 60,000 บาท 

8.โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๑ ถึง ซอย ๑/๖ หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าก่อด า 
งบประมาณ ๓๐๐,000 บาท 

9. โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบเสียงไร้สาย (ลูกข่าย) ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
งบประมาณ ๒๗๐,000 บาท 

๑0. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๗ ต.ป่าก่อด า งบประมาณ
๔๙๒,000 บาท 

  11.โครงการถมหินคลุกถนนทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรสายเลียบคลองชลประทาน ทิศเหนือ หมู่ ที่ ๑๒            
ต.ป่าก่อด า งบประมาณ 100,000 บาท 

นายประสงค์ฯ -  น าเอกสารที่รายงานส าเนาให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย  ในส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ยังไม่ต้อง ให้น าส่ง
ภายหลัง ที่น าเสนอมาเป็นปีงบประมาณ 2561 จะด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กล่าวมา ส่วนปีงบประมาณ 
2562 ยังไม่สามารถด าเนินการได้  

ประธานสภา - สภาเทศบาลขอบคุณท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ส าหรับข้อมูล โดยเฉพาะ ผอ.กองช่าง 
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ได้ชี้แจงโครงสร้างตามปีงบประมาณ 2561 ก่อนจะลงพ้ืนที่ขอให้ท าหนังสือ
แจ้งไปยังผู้น าท้องถิ่น เท่าที่ผ่านมาผู้น าท้องที่ไม่ทราบ ปีงบประมาณ 2562 ที่ได้บรรจุในเทศบัญญัติ ตามที่
ท่านปลัดแจ้งมา ให้แจ้งให้ทราบด้วย ซ่ึงตอนนี้เข้ามาสู่ปีงบประมาณ 2562 แล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
เร่งด าเนินการ เพ่ือไม่ให้โครงการต่างๆ ที่บรรจุในเทศบัญญัติ ล่าช้า เนื่องจากจะต้องมากันเงินเหมือน
ปีงบประมาณ 2561 สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีอะไรเพิ่มเติม 

นายสุค าฯ   -เรียนประธานสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายสุค า สุวรรณ์ ขอน าเสนอปัญหาสืบเนื่องจาก
ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 แจ้งในที่ประชุมสมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 
ที่ผ่านมา การซ่อมแซมถนนช ารุดแจ้งไว้ จ านวน 4 จุด จุดที่1 จุดเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 10 บริเวณ
ป้ายบ้านปากกอง จุดที่ 2 บริเวณสามแยกร้านค้าพ่อหลวงพวงเพชร อ่ินค่ า จุดที่ 3 เข้าถนนสายหลักบ้าน         
ปากกองเลยบ้านขออนุญาตเอ่ยนามคุณครูมัลิกา มิ่งมูล จุดที่ 4 ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านห้วยส้าน  
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นายสุค าฯ   -หมู่ที่ 3 เชื่อมไปหมู่ที่ 7 ข้างท่อลอดถนน คลองชลประทาน บ้านไสว ไชยรัตน์ ขออนุญาตสอบถามความ
คืบหน้า กองช่างได้ด าเนินการส ารวจ หรือด าเนินการถึงขั้นตอนไหนขอเพ่ิมเติมจากจุดเชื่อมจากถนนบ้าน        
ปากกองแยกไปบ้านท่าขี้เหล็ก มีจุดที่ได้รับความเสียหายอีก 2-3 จุด อยากให้ทางกองช่างออกไปส ารวจหากมี
งบประมาณเพียงพออยากให้ซ่อมแซม เพ่ิมอีก 1 จุดทางแยกจากถนนสายหลักหมู่ที่ 3 ข้างร้านห้วยส้านวัสดุ
ก่อสร้างมีปัญหาหนทางช ารุด อยากให้กองช่างด าเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ ครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา - ขอขอบคุณทางท่าน สท.สุค า สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับของผู้ใช้สัญจรไปมา 
ซึ่งได้รับความเดือดร้อน จ านวน 3-4 จุดตามที่ท่านได้แจ้งไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขอย่างไร ขอให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อสภาในเรื่องของการซ่อมแซม ในเรื่องงบประมาณที่จะเข้าไปด าเนินการมีปัญหาอย่างไร
ด าเนินการได้หรือไม่ สาเหตุที่ปล่อยให้ถนนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบช ารุดเสียหาย จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรี
จะให้หัวหน้าส่วนไหนได้ชี้แจงแถลงแทนเชิญครับ  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ก่อนที่จะได้เข้าร่วมประชุมได้น าเรียนท่านสมาชิกสภา ท่าน
สุค า สุวรรณ์ ไปบางส่วนผมได้เซ็นเอกสารเพ่ืออนุมัติเกี่ยวกับการซ่อมแซมไปแล้ว ในส่วนการซ่อมแซมกองช่าง
คงจะได้เข้าซ่อมแซมในพ้ืนที่ต่อไป และได้เพ่ิมเข้ามาประมาณ 1 - 2 จุดได้รับเรื่องไว้แล้ว อยู่ในขั้นตอนของ
การเสนอการซ่อมแซม อีก 4 จุดที่ด าเนินการแก้ไขไปนั้นมีหลายสาเหตุ เกิดจากรากไม้ดันบ้าง ถนนช ารุด
เนื่องจากตั้งแต่สมัยสุขาภิบาลบ้าง ขอแก้ไขเฉพาะจุดก่อน ขอบคุณที่มีปัญหาตรงจุดไหนแจ้งให้ทางเทศบาล
ทราบผมจะเร่งด าเนินการให้อยู่ระหว่างการด าเนินการ น าเรียนเพ่ิมเติม สภากับผู้บริหารมีระยะห่างต่อกันมาก 
เรื่องความห่างของการประสานงาน ผมมีข้อเสนอแนะใน 1 ข้อ เรื่องของการประชุมสภาแต่ละครั้ง ต้องน า
เรียนจริงๆ ว่าผมไม่ทราบผมจะได้รับทราบว่าจะมีการประชุมไม่น่าเกิน 2 วันในการประชุมแต่ละครั้ง ในการ
ประชุมในอดีตท่านประธานสภาเป็นผู้ประสานมายังผม จะมีการประสานมาว่าจะด าเนินการประชุมในวันไหน 
ผมถึงทราบน าวาระเข้าสู่การประชุม น าไปสู่การเข้าประชุมแต่ระยะหลังไม่มีการประสานในเรื่องนี้ เราจะทราบ
จากราชการ หรือเจ้าหน้าที่ท่ีอ านวยความสะดวกแก่สภา 2 วันท าการ ผู้บริหารกับข้าราชการจึงไม่สามารถน า
วาระเข้าที่ประชุมได้ เมื่อไม่ทราบผมก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ข้าราชการบางส่วนก็ไม่ทราบ ว่าจะต้องมีการ
ประชุมสภา บางครั้งเดินทางไปราชการจึงเข้าร่วมไม่ได้ น าเรียนท่านประธานสภา หากมีการประสานการ
ล่วงหน้าก็จะดีมาก เพราะท่านก็เคยปฏิบัติหน้าที่ประธานสภามาแล้วมาในอดีตน าเรียนปรึกษา ขอบคุณครับ  

 

 

 

 

 



- ๒๕ - 

 

ประธานสภา - ในนามสภาเทศบาลผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาครั้งต่อไป ทุกสมัยเท่าที่ผ่านมาในเรื่องการเชิญผู้บริหารหรือว่าสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นบริบท
ของประธานสภาคนก่อน ผมในฐานะสมาชิกสภาผมไม่สามารถไปสั่งการได้ที่ผ่านมาเราไม่ว่ากัน ซึ่งผมขอน า
เรียนต่อที่ประชุมตลอดถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่นั่งอยู่ ที่นี่  เพราะฉะนั้นผมจะน้อมรับ ตามที่
นายกเทศมนตรีให้ข้อเสนอแนะผมขอหารือในที่ประชุมได้หรือไม่ ในส่วนผมเป็นประธานสภาท่านปลัดเทศบาล
ก็ทราบท่านผู้อ านวยการ และท่านก็ทราบบริบทของผมในการท างานจะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง ซึ่งก่อน
เข้าประชุมถามเลขานุการ ถามเจ้าหน้าที่ว่าตามท่ีผมเป็นประธานสภาสมัยก่อนจะมีห้องท างานโดยเฉพาะ เวลา
หนังสือเข้าออกผมก็จะทราบโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นต้องแจ้งผมทางโทรศัพท์เพราะผมเข้ามาท างานตลอด 
เรื่องต่างๆ ที่จะน าเข้าสภาผมจะทราบ เมื่อวานแจ้งผมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสันนิบาต ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม
คือท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ประธานสภา ที่จังหวัดอุดรธานี การเดินทางต้องเดินทางส่วนบุคคล 
ซึ่งผมไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจากหัวหน้าวิรัตน์ได้แจ้งผมว่าการเดินทางจะต้องต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ          
ท าให้การเดินทางมีความยากล าบากมากขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีเข้าร่วม และท่านปลัดไม่เข้าร่วม 
เพ่ือไม่ให้เป็นมีช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับสภา ผมจะออกหนังสือเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมประชุม
ประจ าเดือน น่าจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหากมีข้อเสนอแนะจะได้แจ้งให้กับทางผู้บริหาร เนื่องจากผม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ผมขอหารือในที่ประชุมประจ าเดือนได้หรือไม่ ได้น าเรียนท่านนายกเทศมนตรี มีข้อ
เพ่ิมเติมหรือไม่ ครับขอบคุณครับ  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  - คณะผู้บริหารไม่ติดขัดในเรื่องนี้หากมีหนังสือเชิญเข้าร่วมครับ  

ประธานสภา - ท่านสมาชิกสภาคนไหนมีอะไรเพ่ิมเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ เราจะเข้ามาพบปะกันทุกเดือนเพ่ือ
พูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน ในส่วนของการประสานงานเกี่ยวกับนัดวันประชุม ผมจะประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะไม่ให้เหมือนที่ผ่านมาครับ ระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันคงใช้เวลาไม่นานเราจะมีการ
ประชุมทุกเดือนเพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกสภาครับขอบคุณครับท่านอ่ืนมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายณัฏฐสิทธิ์ฯ  -ผมนายณัฏฐสิทธิ์ เครือวงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ขอน้อมรับค าแนะน าจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ปรับปรุงกระบวนการท างานและทุกเรื่องที่ผ่านมาจะเข้าไปติดตามให้  ผมมีปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องคือผมเปลี่ยน
เบอร์โทรศัพท์ผมขออนุญาตแจ้งในที่นี้เลยครับ หมายเลขใหม่ของผมคือ 083-6659391 เบอร์เดิมไม่ได้ใช้
นานแล้วครับ ส าหรับผมการท างานเหมือนเดิมสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมงครับ ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ
ครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 



- ๒๖ - 

 

ประธานสภา - ผมขอแจ้ง 4.1 แจ้งผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่ที่ 8 ต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตามที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้มีการส่งมอบ 
ระบบประปาหมู่บ้านเมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 โดยให้ชุมชนบริหารในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นผมจึงใช้
โอกาสนี้แจ้งผลการด าเนินกิจการและความคืบหน้าให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ได้รับทราบ เนื่องจาก
ระบบประปาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลประกอบกับระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองให้ความ
เห็นชอบแล้ว ซึ่งเป็นมติการประชุมใหญ่ของสมาชิกผู้ใช้น้ า ในวันอาทิตย์ที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 
ดังนั้นเพ่ือให้ระเบียบว่าด้วยบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าก่อด าใต้ ต าบลป่าก่อด า อ าเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548 ผมในนาม
คณะกรรมการขอให้ ท่านนายกเทศมนตรี การพิจารณาออกค าสั่ง เทศบาลต าบลป่าก่อด าที่  / 2562 
ประกาศมีผลใช้ต่อไป ลงชื่อในอินตา สุวรรณการ ประธานกรรมการ แจ้งผลด าเนินการคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาให้นายกเทศมนตรีได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  -ผมได้รับเอกสารในเรื่องนี้แล้วหากด าเนินการแล้วเสร็จจะได้ลงนามและแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องส่ง
ต่อไปยังคณะกรรมการต่อไป  

นายสมเกียรติฯ  -เรียนท่านประธาน ท่านนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ระเบียบการประชุมในข้อที่ 
109 เมื่อมีการคัดเลือกคณะกรรมการต่างๆแล้ว ผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ขอนัดการประชุมเพ่ือ
คัดเลือกประธานและเลขานุการของแต่ละคณะ ขออนุญาตนัดหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และจะมีเรื่อง
เพ่ิมเติมขอสอบถามคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับไฟฟ้าหมู่ที่ 12 ที่ส่งเรื่องไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ผมขอแบบสรุปสั้นๆ
ว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน และอีกเรื่องหนึ่งจะเกี่ยวกับวาระที่ 3 เรื่องการขยายช่วงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ทางสภาเทศบาลได้อนุมัติให้มีการด าเนินการในเรื่องนี้ ผมขอฝากท่าน
นายกเทศมนตรี กองการศึกษา บุคลากรกองการศึกษา ครูพินิจพล รักษาการสถานศึกษา ขอให้ด าเนินการให้ดี
ที่สุด ไม่อยากให้มีการด าเนินการแล้วมีผลตามมาภายหลัง ครับขอบคุณครับ 

 ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  -ขออนุญาตท่านประธานสภาขออนุญาตสั้นๆ ว่าเกี่ยวกับการขอขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 12 ตอนนี้
ด าเนินการรื้อใหม่ทั้งหมด จากที่เราด าเนินการส่งไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งช่วง
อาทิตย์ที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ เกี่ยวกับเรื่องการขยายโรงเรียนนั้นจะมีการนัดประชุม 
ฝ่ายบริหาร กองการศึกษา ในปีนี้อาจจะไม่ทันเด็กที่จบ ป.6 ในปีนี้จะต้องไปสมัครเรียนที่อ่ืนก่อน ความเป็นไป
ได้หลังจากท่ีสภาประชุมแล้วเสร็จจะต้องด าเนินการส่งภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ เพราะจะได้ส่งให้กรมส่งเสริม
ต่อไป  หากเป็นไปได้ผมอยากเปิดในปีการศึกษานี้ หากยังไม่พร้อมคงจะต้องยืดระยะเวลาออกไป เป็นปี
การศึกษาหน้าต้องดูความพร้อมทุกด้านเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียตามมาครับ ขอบคุณครับ  

นายประสงค์ฯ   - ขออนุญาตเพ่ิมเติมสรุปแล้วหมู่ที่ 8 เกี่ยวกับระบบประปาจะด าเนินการบริหารเองใช่หรือไม่ จะไม่
ยกให้ทางเทศบาลเป็นผู้ก ากับดูแล อยากให้ยืนยันเพราะสมาชิกสภาบางท่านยังไม่ทราบ หากจะด าเนินการ
เกี่ยวกับครุภัณฑ์จะต้องด าเนินการซ่อมแซมเอง  

 
 



- ๒๗ - 

 

ประธานสภา - น าเรียนท่านนายก ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ปลัดเทศบาล ได้สอบถาม
มายังสภาเกี่ยวกับการด าเนินการระบบประปาหมู่บ้าน  ขั้นตอนแรกท่านนายกเทศมนตรีได้ลงพ้ืนที่ประชุม
สมาชิกผู้ใช้น้ า กลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ า ได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมา 7 ท่าน  หนึ่งในนั้นผมอยู่ร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย และทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผมเป็นประธาน ขั้นตอนการด าเนินงานนั้น ผมขอชี้แจง
ในรายละเอียด เบื้องต้นผมน าร่างเข้าไปพิจารณาคณะกรรมการอีกขั้นตอนหนึ่ง เพ่ือปรับปรุงแก้ไข เชิญที่
ปรึกษาคือท่านก านันเกษมเข้าร่วมประชุมด้วย ร่างระเบียบได้รับการปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่ กลุ่มผู้ใช้น้ าเสนอให้กลุ่มผู้ใช้น้ าได้แสดงความคิดเห็น และขอมติร่างระเบียบว่าด้วยระบบบริหารประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตามที่ผมได้ชี้แจงต่อสภา ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ปัจจุบันความคืบหน้าด าเนินการไปถึง
ในส่วนกลุ่มผู้ใช้น้ าเข้ามาขอใช้มิเตอร์ มีคนเข้ามาขอใช้มิเตอร์ประมาณ 100 กว่าหลังคาเรือน ในการขอใช้
มิเตอร์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอติดตั้ง  การติดตั้งค่ามิเตอร์รวมค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  1,100 
บาท เป็นมติของที่ประชุม ที่ผ่านมางานบริหารของผม ผมด าเนินการด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อมิเตอร์ผม
ให้ผู้น าท้องที่ประกาศประชาสัมพันธ์ยื่นซองประกวดราคาประกาศประมาณ 3 วันปรากฏว่าไม่มีใครมายืน จึง
ได้สรรหาให้ผู้ประกอบการเสนอวัสดุเพ่ือน ามาติดตั้งแล้ว ซึ่งมีหลายร้านที่เข้ามาเสนอราคาปรากฏว่าตอนนี้ได้
ราคามิเตอร์อยู่ที่ 400 กว่าบาท และค่าแรงคิดเป็นจุดๆ ละ 100 บาท เพราะฉะนั้นเงินที่ระดมลงทุนได้ 
1,100,000 กว่าบาท ปรากฏว่าเหลือจึงได้เก็บไว้เป็นกองกลาง เพ่ือจะได้ด าเนินการซ่อมแซมต่อไปหากมี
ความช ารุดเสียหาย น าเรียนให้ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ได้รับทราบ  

นายประสงค์ฯ   - ผมเพียงแค่เป็นห่วง หากว่าหมู่บ้านบริหาร เกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ หากไม่มีความเข้าใจผมจะได้
มอบหมายให้กองคลัง ไปเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยดูแลในเรื่องนี้ เกี่ยวกับการท าบัญชี เพราะต่อไปการขออนุญาตใช้น้ า
ต่างๆ ต้องไปยื่นที่ท าการของหมู่บ้านไม่ใช่มายื่นที่เทศบาล ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องแล้วต้องใช้
ระเบียบของทางราชการด้วย ผมจะน าเรียนเพียงแค่ว่ากระบวนการทั้งหมดจะอยู่ที่หมู่บ้าน ในส่วนทรัพย์สิน
ทั้งหมดท่านต้องขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านของท่านเอง เช่น มิเตอร์ นอกจากที่เทศบาลได้มอบไป 
ต่อจากนี้เรื่องการซ่อมแซมระบบจะเป็นของทางหมู่บ้านเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภา - ก่อนอืน่ในเรื่องของการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าก่อด าใต้ ได้รับทราบข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่กองช่าง ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า เกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่างๆ ผมจะลงรายละเอียดเมื่อท่านปลัด 
ได้สอบถามมา แจ้งบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในที่ประชุมได้ทราบ ในเมื่อระบบประปาเป็นของเทศบาล บัญชี
อัตราค่าธรรมเนียม รายการ 1.อัตราค่าธรรมเนียม 1.1 อัตราค่าธรรมเนียมผู้ใช้น้ าประปาเป็นการถาวร เก็บ
หน่วยละ 10 บาท เป็นการเสนอท่ีประชุมใหญ่ มติเห็นชอบแล้ว 1.2 ค่าน้ าประปา ของผู้ใช้น้ าประปาชั่วคราว 
เก็บหน่วยละ 15 บาท 2.อัตราค่าธรรมเนียมขอใช้น้ า 2.1 อัตราค่าธรรมเนียมของผู้ใช้น้ า 100 บาท         
2.2 ค่าติดตั้งมิเตอร์ รายละ 1,100 บาท 3.ค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงรักษาดูแลมิเตอร์ เดือนละ 10 บาท 4.ค่า
ขอตรวจสอบ 5.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ า จดมิเตอร์ ไม่เกินร้อยละของเงินที่จัดเก็บได้ 6.ค่าปรับ
เจตนาใช้น้ าโดยไม่ผ่านมิเตอร์ 5,000 บาท 7.ค่าปรับที่ท าให้ระบบประปาเสียหายแล้วแต่กรณีเป็นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ 8.ค่าธรรมเนียมของผู้ใช้น้ าเป็นของสมาชิกขอใช้น้ าในเขตเดียวกัน 1,100 บาท 9. ผู้ใช้น้ า
ที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แต่ไม่เป็นสมาชิกมาก่อนวันประกาศระเบียบ 2,000 บาท 10.ค่าปรับกรณีตั้งไว้และไม่มี
การใช้น้ า ไม่ยอมเสียค่าธรรมเนียม ในการบ ารุงรักษามิเตอร์ 1,100 บาท 11.ค่าธรรมเนียมต่อท่อใหม่ 
1,100 บาท 12.ค่าปรับค่าธรรมเนียม รายการข้างต้นมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ี คณะกรรมการเห็นสมควร- 



- ๒๘ - 

 

ประธานสภา - 13.ค่าตอบแทน ซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี 14.ค่าตอบแทนคณะกรรมการกิจการ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 และท่ีปรึกษา จ านวน 2 ท่าน คือท่านก านันเกษม และช่างพิชัย ให้ใช้
น้ าฟรี ไม่ให้เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร ตามที่คณะการเห็นสมควร สงสัยในประเด็นอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเพ่ิมเติม
เนื่องจากหมู่ที่ 8 มีระบบประปาอยู่ 2 จุด จุดแรกจะอยู่ที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า และและอีกจุดอยู่ที ่            
หนองเก้าจุก ที่ได้ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ส่วนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของทางเทศบาล ผมได้น าเรียนท่านนายกไปแล้ว 
หากให้คณะกรรมการบริหารของหมู่ที่ 8 เข้าไปด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการขอให้นายกเทศมนตรี ลงพ้ืนที่
ประชุมชี้แจง เนื่องจากระบบประปาคาบเกี่ยวกับหมู่ที่ 9 เพ่ือประชุมชี้แจงหมู่ที่ 9 ฝั่งทิศตะวันตกขออนุญาต
เอ่ยนามบ้านก านันส่ง ประมาณ 700 หลังคาเรือน หากว่าหมู่ที่ 9 ไม่ให้บริหารต้องมีการหารือของ
คณะกรรมการอีกครั้ง ประเด็นของผู้ขอใช้น้ าที่ได้ยื่นค าร้องไปแล้ว ตั้งแต่หน้าวัดไปขอใช้น้ าประมาณ 20 กว่า
หลังคาเรือน และได้ปรึกษากับช่างพิชัย ได้รับค าแนะน าว่ายังรับขึ้นทะเบียนไม่ได้ 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  -ต้องขออนุญาตเพ่ิมเติมว่าฝั่งนี้จะมีหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ที่ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าเข้า
มา คงจะต้องแจ้งเชิญประชุมเฉพาะกลุ่มนี้ และจะต้องเชิญก านัน ถือว่าผู้น าหมู่ที่ 8 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
และวันที่ 10 เข้าร่วมประชุม  

นายประสงค์ฯ   - ประเด็นในเรื่องนี้ หมู่ที่ 8 ฝั่งนี้หากว่าท่านจะด าเนินการ ต้องถามก่อนว่าท่านจะส่งน้ าข้ามมาได้
หรือไม่ เนื่องจากต้องน าน้ าข้ามมาช่วงระหว่างถนน ต้องให้หมู่บ้านน าไปพิจารณาเพราะเป็นเขตของท่าน หาก
ท่านบริการไม่ได้จะเป็นของทางเทศบาล แต่ว่าของทางเทศบาลจะยกให้ทางหมู่บ้านไม่ได้ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
เพราะยังไม่มีความชัดเจน แต่หากว่าท่านจะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง ทางเทศบาลไม่ขัดข้องแต่ว่าต้องน าน้ ามาจากฝั่ง
ของท่านเอง เพราะท่านต้องเข้าไปติดต่อกับทางหลวงเอง ว่าสามารถเจาะได้ กรณีเดียวกับหมู่ที่  10 
ด าเนินการเช่นเดียวกัน ที่ผมยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าหากยกให้หมู่บ้านท่านให้โรงเรียนใช้น้ าฟรีหรือไม่ หากใช้
ร่วมกับโรงเรียนจะบริหารจัดการอย่างไร  

ประธานสภา - ตามที่ท่านปลัดได้แจ้งมา ให้ข้อเสนอแนะในส่วนประชากรในภาคตะวันตกหมู่ที่ 8 การวางท่อรอด
สามารถด าเนินการได้ จะมีท่ออยู่บริเวณหน้าตู้ยาม ตอนนี้ทางวัดมีความประสงค์จะขอใช้น้ าเช่นกัน สามารถ
ด าเนินการได้แต่ติดตรงค่าใช้จ่าย  

นายประสงค์ฯ   - หากจะด าเนินการท่อลอดบริเวณถนน เทศบาลสามารถจ่ายให้ได้ หรือเทศบาลจะเป็นผู้ด าเนินการ
ท าเรื่องเกี่ยวกับเอกสารให้ แต่เมื่อด าเนินการท าท่อลอดมาแล้ว ท่อเมนจะต้องเป็นของท่าน ที่ผมอยากให้เช็ค
รายละเอียด เกี่ยวกับแรงดันน้ าว่าจะส่งมาถึงอีกฝั่งหรือไม่ มีแรงพอที่จะส่งมาหรือไม่ มีหลายประเด็นแต่หากว่า
ท่านจะด าเนินการท าท่อลอด เทศบาลสามารถด าเนินการให้ได้  เรื่องการขออนุญาตทางหลวง เทศบาล
ด าเนินการขออนุญาตให้ได ้

ประธานสภา - ก่อนที่จะเข้ามาด าเนินการ ให้ผู้ใช้น้ าหมู่ที่ 8 ใช้น้ าร่วมกัน และผมจะต้องเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับ
การจ่ายน้ า ว่าสามารถส่งมาได้หรือไม่  

นายณัฏฐสิทธิ์ฯ  -ประเด็นแรกต้องดูขนาดประปา ประปาหมู่ที่ 8 เป็นประปาขนาดกลาง ได้ถึง 200 หลังคาเรือน ต้อง
ดูระยะของท่อด้วย ว่าความยาวมีขนาดเท่าไหร่ เพราะมีกรณีของหมู่ 10 ที่มีความพยายามที่จะน าน้ าข้ามมา
อีกฝั่งหนึ่ง แต่เมื่อด าเนินการแล้วความแรงของน้ าไม่เพียงพอ ตามที่ประชาชนต้องการ เรื่องนี้ต้องขอเช็ค
รายละเอียดให้ดีแต่เบื้องต้นได้เพียงแค่ 200 หลังคาเท่านั้น ของก าลังการผลิตน้ าครับ  




