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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

วันจันทร์  ที่ 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปา่ก่อด า 

 

ผู้มาประชุม 

 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลปุาก่อด า ด ารงศักดิ์ ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีต าบลปุาก่อด า สมชาย ขวัญชัย  
3 นายตา  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตา  ภิราษร  
4 นายธมลชัย  ชัยสวุรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ธมลชัย  ชัยสวุรรณ์  
5 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝุายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
6 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  
7 นายพินิจพล  พรมวงค์ ครู คศ.2 รักษาการ ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงค์  
8 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
9 นายณัฐสิทธิ์  สลีสองสม เจ้าพนักงานพัสดุ ณัฐสิทธิ์  สลีสองสม  

10 นางกัลยา  นาวา ครู ค.ศ.3 กัลยา  นาวา  
11 นายสุรินทวงค์  บุญทา ครู ค.ศ.3 สุรินทวงค์  บุญทา  
12 นายกฤตวัช  สาริวาท ครู ค.ศ.3 กฤตวัช  สาริวาท  
13 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานปูองกันฯ ถวิล  เมืองสิงห์  

     

ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 
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นายสมเกียรติ - เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด าจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย          
เพ่ือเปิดการประชุมครับ 

ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม            
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า 
จะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม เรียนนายกเทศมนตรีต าบลปุาก่อด า ท่านรอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝุาย
ทุกท่าน และข้าราชการในเทศบาลต าบลปุาก่อด า จะมีการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา - 1.1 เนื่องด้วย นางวาสนา นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้ขอลากิจส่วนตัว 

  - 1.2 แนะน าพนักงานเทศบาล และพนักงานครูของเทศบาลต าบลปุาก่อด า  นายธมลชัย          
ชัยสุวรรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้โอนย้ายจากหน่วยงานไหน ขอเชิญแนะน าตัวครับ 

นายธมลชัยฯ   - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผมนายธมลชัย  ชัยสุวรรณ์ ย้ายมาจาก
เทศบาลต าบลสันมะค่า จังหวัดเชียงราย ชื่อเล่นว่าไก่ครับ ตอนนี้มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ครับขอบคุณครับ     

ประธานสภา - สภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า พร้อมคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับครับ ล าดับต่อไป นายณัฐสิทธิ์          
สลีสองสม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ได้โอนย้ายจากหน่วยงานไหน ขอเชิญแนะน าตัวครับ 

นายณัฐสิทธิ์ฯ   - เรียนประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน นายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนทุกท่าน ผมนายณัฐสิทธิ์ สลีสองสม 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ย้ายมาจากเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ย้ายมาเพ่ือดูแลครอบครับและ
ช่วยเหลืองานของเทศบาลของเราต่อไปขอบคุณครับ     

ประธานสภา - ทั้ งนี้ สภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า พร้อมคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับครั บ ล าดับต่อไป             
นางกัลยา นาวา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 ขอเชิญแนะน าตัวครับ 

นางกัลยาฯ   - เรียนประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนทุก
ท่าน ผมนางกัลยา นาวา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 ย้ายมาจากเทศบาลต าบลปุาแงะ อ าเภอปุาแดด ชื่อเล่นว่า
เจี๊ยบ  

ประธานสภา - สภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า พร้อมคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับครับ ล าดับต่อไป นายสุรินทวงค์  
บุญทา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 ขอเชิญแนะน าตัวครับ 

นายสุรินทวงค์ฯ   - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุ
รินทวงค์  บุญทา ย้ายมาจากเทศบาลต าบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด ารงต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 โรงเรียน
เทศบาล 1 ปุาก่อด า ครับ 

ประธานสภา - สภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า พร้อมคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับครับ ล าดับต่อไป  นายกฤตวัช         
สาริวาท ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 เชิญแนะน าตัวครับ 
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นายกฤตวัชฯ   - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า สมาชิกสภาทุกท่าน นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายกฤตวัช  สาริวาท ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2  ย้ายมาจาก
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี ย้ายมาตั้งแต่ 12  พฤษภาคม  2563  

ประธานสภา - สภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า พร้อมคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับครับ  

-1.3 การโอน(ย้าย) พนักเทศบาล ของเทศบาลต าบลปุาก่อด า 1.นายสมศักดิ์  นันทะชัย  

 ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนย้ายไป เทศบาลเมืองหลักหก จังหวัดปทุมธานี              
2.นางมลิกา  เกตุแก้ว ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง โอนย้ายไป เทศบาลต าบลปุาแฝก จังหวัด
พะเยา 3.นางพรรณี  อ่ินค า ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โอนย้ายไป เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
จังหวัดเชียงราย 

นายพินิจพลฯ   - ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพินิจพล พรมวงค์ ต าแหน่งรักษาการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 1 ปุาก่อด า ขออนุญาตให้ครูทั้ง 3 ท่านกลับไปท าการสอนที่โรงเรียนครับ เนื่องจากมีการ
สอนต่อครับ 

ประธานสภา - เชิญครับ และขอบคุณครับ ต่อไปรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี         
พ.ศ. 2563  ศุกร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ประธานสภา - ตามท่ีฝุายเลขานุการสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านได้ตรวจสอบทบทวนก่อนวันประชุมแล้วตั้งแต่วันที่ 31  กรกฎาคม  2563  ดังนั้นที่ประชุมสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใด มีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาหรือข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งที่ประชุม
ทราบเพ่ือจะให้เลขานุการ และงานกิจการสภา ท าการแก้ไขต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาท่านอ่ืนมีเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ล าดับต่อไป ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลปุาก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สมาชิก
สภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม ขอมติโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  8  เสียง , งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.๑  เรื่อง  พิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณ จากรายจ่ายตามเทศบัญญัติ งบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63   หมวดงบเงินอุดหนุน  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

ประธานสภา - ขอเชิญนายกเทศมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงแถลงการณ์แทนชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมทราบ เชิญคณะผู้บริหารครับ 
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นายสมชายฯ  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมชาย ขวัญชัย 
รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เป็นผู้อภิปรายชี้แจงญัตติตามหัวข้อ 3.1 
ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้  เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวด 
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ประเภทเงินอุดหนุนส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จ านวน 1 รายการ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  50,000.-บาท ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67 ทวิ ก าร
จ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตร 67 (8) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน 
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว โดยมี
เหตุผลประกอบดังนี้ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลปุาก่อด า  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่  
จ านวน   1  รายการ  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 50,000 บาท เพ่ืออุดหนุนให้ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ตาม
หนังสือที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว   ที่ ชร 1016.3/1960 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563 เรื่อง การ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แจ้งก าหนดการ
การฝึกอบรมของอ าเภอแม่ลาว ในวันที่ 13 – 15  สิงหาคม  2563  ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส่งเงินอุดหนุนการฝึกอบรมฯ ให้กับส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ก่อนวันฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ โดยมีรายละเอียด

ประกอบการโอนลดดังนี้  

โอนลด 
ส านักปลัด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบด าเนินการ 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลปุาก่อด า จ านวน   9,000.-บาท       
 2.โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเทศบาลต าบลปุาก่อด า จ านวน  9,000.-บาท         
 3.โครงการศูนย์บริการผู้พิการ    จ านวน  9,000.-บาท 
 4.โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลต าบลปุาก่อด า จ านวน  9,000.-บาท 
 5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี   จ านวน  9,000.-บาท 
 6.โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ  จ านวน  5,000.-บาท 
รวมเป็นรายการที่โอนลด  จ านวน 6 รายการ จ านวน 50,000.-บาท  
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นายสมชายฯ - โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 ส านักปลัด 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 หมวด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 ประเภท เงินอุดหนุนส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

 -โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จ านวน  50,000 บาท  

     รวมเป็นเงินเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายงานใหม่ จ านวน 1 รายการ จ านวน 50,000.-บาท         

           ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏ
บัญชีโอนเงินงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้  โดยให้รายละเอียดเหตุผลเพ่ิมเติม โครงการจังหวัด ขอรับการ
สนับสนุน จากท้องถิ่นทั้งจังหวัด เชียงราย จะต้องด าเนินการโอนงบก่อนจัดฝึกอบรม 5 วันท าการ ซึ่งจะ
ด าเนินการอบรมในวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวปรากฏ
ว่าก่อน 5 วันท าการจะนับเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะเป็นวันสุดท้ายคือวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่จะต้อง
ด าเนินการโอนเพราะฉะนั้นในวันนี้ จึงขออนุญาตให้ท่านประธานสภาเรียกประชุมสภา เพื่อให้สมาชิกสภาได้
อนุมัติ หลังจากด าเนินการขั้นตอนของสภาเทศบาลแล้ว พิจารณาอนุมัติพรุ่งนี้ทางเทศบาลจะด าเนินการ
เบิกจ่ายให้กับจังหวัดเชียงรายต่อไป น าเรียนท่านประธานสภาครับ 

ประธานสภา  - ขอบคุณท่านรองสมชาย ขวัญชัย ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ต่อสภา เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ดังนั้นก่อนพิจารณาผมขอทบทวนในการโอนลด เพ่ือจะได้เข้าใจตรงกันอีกครั้ง 
ขอแจ้งรายละเอียดโอนลดของส านักปลัด ตามเอกสารแผ่นที่ 2 และ 3 ญัตติขอโอนงบประมาณ                   
ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบแล้ว  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินการ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลปุาก่อด า จ านวน   9,000.-บาท       

 2.โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเทศบาลต าบลปุาก่อด า จ านวน  9,000.-บาท         

 3.โครงการศูนย์บริการผู้พิการ    จ านวน  9,000.-บาท 

 4.โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลต าบลปุาก่อด า จ านวน  9,000.-บาท 

 5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี   จ านวน  9,000.-บาท 

 6.โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ  จ านวน  5,000.-บาท  
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ประธานสภา - รวมเป็นรายการที่โอนลด  จ านวน 6 รายการ จ านวน 50,000.-บาท  เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 50,000 บาท เช่นกัน ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาด าเนินการอนุมัติ บริบทของเรื่องนี้
จะต้องมีการโอนลดและโอนเพ่ิม การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563          
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ดังนั้นที่ประชุมจะ
เปิดโอกาสให้ สมาชิกสภาที่มีความประสงค์จะอภิปรายให้ความเห็นประเด็นข้อสงสัยหากมีประเด็นข้อสงสัย
เกี่ยวกับประเด็นการโอนลดโอนเพ่ิมเชิญครับ หากไม่มีประเด็นข้อสงสัย อันดับต่อไปผมจะขอมติ เป็น 2 
ประเด็น ประเด็นแรกมติการโอนลด ประเด็นที่ 2 มติการโอนเพ่ิม ประเด็นที่ 1 ให้สมาชิกสภาท่านใดให้
ความเห็นชอบอนุมัติ โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอความกรุณาได้ยกมือ
ขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - มติเห็นชอบออกเสียง  8 เสียง , งดออกเสียง  -   คน  

ประธานสภา - สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามที่คณะผู้บริหารน าเสนอ ขอความกรุณาได้ยกมือขึ้นพ้น           
เหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - มติเห็นชอบออกเสียง  8 เสียง , งดออกเสียง  -   คน  

3.2  เรื่อง  การขออนุมัติปรับปรงุอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น 

ประธานสภา  -  การขออนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1   ปุาก่อด า 
ซึ่งมีการตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 150,000 บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลต าบล        
ปุาก่อด า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 31/74 โดยบริบท เชิญเลขานุการสภาชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องครับ  เชิญครับ 

เลขานุการ  -  เรียนประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ  29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา - ขอบคุณเลขานุการสภา ที่ได้กรุณาชี้แจง ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ชี้แจงแถลงการณ์แทนชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น 
โรงเรียนเทศบาล 1  ปุาก่อด า ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นายสมชาย    - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมชาย ขวัญชัย 
รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เป็นผู้อภิปรายชี้แจงแทนตามรายละเอียด
ญัตติตามหัวข้อ 3.2 ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลปุาก่อด า มีความประสงค์ขอเสนอญัตติการปรับปรุงอาคาร
เรียนอนุบาลและปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) ต ามบันทึกข้อความ           
กองการศึกษา ที่ ชร 54405/778 ลงวันที่ 11  มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพ่ือบรรจุในวาระ
การประชุมสภา ตามบันทึกข้อความ  กองการศึกษา ที่ ชร 54405/676 ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2563
เรื่อง การปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) โดยมี- 
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นายสมชายฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น มีเหตุผลประกอบดังนี้ กองการศึกษา
ได้รับทราบจากโรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) ขออนุมัติด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและ
ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน  4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) จ านวน 150,000 บาท รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยเบิกจ่ายจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา          
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่ าซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1   
(ปุาก่อด า) ตั้งไว้ 150,000 บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลต าบลปุาก่อด า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 31/74 โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้ครับ สมาชิกสภาพอจะจ าได้หรือไม่ 
ในปีที่แล้วในงบประมาณ 150,000 บาท งบประมาณนี้ไม่ว่าโรงเรียน ชื่อโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนอะไรก็
ตามที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีงบประมาณสนับสนุน 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบ ส าหรับโรงเรียนที่สังกัด  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกปีปีละ  150,000 บาท เหมือนเช่นกรณีเดียวกันปีที่แล้วที่เราอนุมัติให้โรงเรียนเทศบาล 1 ปุา
กอด า งบประมาณ  150,000 บาท น าไปปรับปรุงซ่อมแซม ขออนุญาตการซ่อมแซมโถส้วม โรงเรียน
อนุบาล และซ่อมแซมรางระบายน้ า รอบอาคารอนุบาล เช่นเดียวกันครับปีนี้ เมื่อเป็นหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จึงเป็นอ านาจของสภาเทศบาล ที่จะพิจารณาอนุมัติให้โรงเรียนเทศบาล 1 ปุาก่อด า โดยปีนี้
มีข้อที่จะต้องปรับปรุง ซ่อมแซม ตามที่ทุกท่านได้รับเอกสาร คือ 1. จุดแรกคือบริเวณอาคารอนุบาลจาก
ประตูที่ ณ ปัจจุบันเป็นประตูแบบบานสวิง นึกภาพออกหรือไม่เป็นประตูแบบห้องประชุมในที่นี้ ซึ่งจะเป็น
ประตูยกเข้ายกออก เคยเกิดอุบัติเหตุมีนักเรียน ท ากิจกรรมโดยตามวัยของเขา อาคารอนุบาลของเรามี
ด้วยกัน 8 ห้องเพราะฉะนั้นนักเรียนจะมีจ านวน 200 กว่าคน นักเรียนจะมีการวิ่งเล่นตามประตู และ
บริเวณหน้าห้อง ซึ่งประตูเป็นบานสวิง เกิดอุบัติเหตุแบบไม่ตั้งใจ อาจจะเป็นทั้งของครูและเพ่ือนนักเรียน
ด้วยกัน ซึ่งมีการเปิดประตูเข้าออกเป็นการไม่ทันสังเกต จึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงเป็นจุดที่เราควรพึงระวัง จึงได้
น าเสนอเพ่ือที่จะเปลี่ยนประตูจากบานสวิง ทั้ง 8 ห้องเรียน รวมทั้งห้องปฐมพยาบาลของอาคารอนุบาล         
ให้เป็นเป็นประตูแบบบานเลื่อน สามารถเลื่อนได้ท้ังซ้ายและขวา จุดที่ 2  ตามแบบแปลนจะเป็นการเปลี่ยน 
ผมขออธิบายเพิ่มเติมก่อน ณ ปัจจุบันอาคารอนุบาล มีทางเข้าออกได้ทางเดียว ที่อยู่ด้านหน้าที่หันไปทางทิศ
ตะวันตก แต่ความจริงตามโครงสร้างของอาคาร ที่เป็นโครงสร้างมาจากกรมส่งเสริม เป็นรูปแบบเดิมมันจะมี 
ทางเข้าออกจ านวน 2 ด้าน จะเป็นทางด้านซ้ายและทางด้านขวา จะเป็นทางทิศเหนือและทางทิศใต้ เราถึง
มองไปในอนาคตว่าเราจะน ารูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ด้านข้างของอาคารอนุบาลที่เรามีพ้ืนที่ ใช้สอย พ้ืนที่ที่
เป็นประโยชน์ในอนาคต เราจึงปรับปรุงให้เป็นทางลง และทางขึ้นทั้ง 2 ด้าน ซึ่งเป็นทางทิศเหนือและทิศใต้ 
โดยประตูจะเป็นเหมือนเดิมเพียงแค่เราจะปรับปรุงด้วยการเสริมบันไดเข้าไป เป็นบันไดเหล็กทั้ง 2 ด้าน      
นึกภาพออกกันหรือไม่ครับ นี่เป็นส่วนของอาคารอนุบาล ในส่วนที่ 2 เป็นอาคารประกอบ เป็นอาคารเรียน 
4 ชั้น ซึ่งปัจจุบันสมาชิกสภาหลายท่าน มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม เราประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าซึมบริเวณ
ห้องน้ า ของอาคาร 4 ชั้น จะซึมตั้งแต่ชั้น 2 ถึงชั้น 4 ซึ่งชั้นหนึ่งเป็นพ้ืนที่โล่ง จะมีการไหลของน้ าลงมา  
การแก้ไขปัญหาของเราคือการเจาะผนังเพ่ืออัดกาวประสานเข้าไปใหม่ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนของงบประมาณที่
อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะต้องขออนุมัติ ซึ่งเป็นอ านาจของสมาชิกสภา จะพิจารณา 
งบประมาณเรื่องนี้จะไม่เก่ียวกับงบประมาณของเทศบาล ซึ่งเป็นการอุดหนุนมาจากกรมโดยตรง เพียงแต่เรา
น าเสนอรูปแบบของโครงการให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบและพิจารณาเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก        
เพ่ือการใช้สอยที่ถูกหลักอนามัยของอาคาร 4 ชั้นครับ เป็นรายละเอียดที่ประกอบการพิจารณากับท่าน
ประธานสภา ขอบคุณครับ  
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ประธานสภา - ขอบคุณท่านรองสมชาย ขวัญชัย ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ต่อสภา เกี่ยวกับการ เสนอญัตติขออนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 4 
ชั้นโรงเรียนเทศบาล 1 ปุาก่อด า จ านวน 150,000 บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาล
ต าบลปุาก่อด า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 31/74 ดังนั้นท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติม เชิญสอบถามข้อที่สงสัย หากไม่มีข้อสงสัยไม่ประสงค์จะอภิปรายล าดับต่อไปผมจะขอมติที่         
ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น 
โรงเรียนเทศบาล 1 ปุาก่อด า ขอความกรุณาได้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม - มติเห็นชอบออกเสียง  8 เสียง , งดออกเสียง  -   คน  
3.3  เรื่ อง   การขอความเห็นชอบรับบริจาคทรัพย์สินครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

(เครื่องปริ๊นเตอร์)   จ านวน  11  เครื่อง             
-  ส านักปลัดเทศบาล   จ านวน    7  เครื่อง   

    - กองการศึกษา   จ านวน    4  เครื่อง   

ประธานสภา - ขอเชิญนายกเทศมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงแถลงการณ์แทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีมีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญครับ 

นายสมชาย    - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมชาย ขวัญชัย 
รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เป็นผู้อภิปรายชี้แจง เพ่ิมเติมตามหัวข้อ 
3.3   ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ๊น
เตอร์ ซึ่งได้รับบริจาคจาก หจก.ที.เค.ซัพพลาย เชียงราย ได้บริจาคให้กับส านักปลัด จ านวน 7 เครื่อง ,        
กองการศึกษา 4 เครื่อง รวมทั้งสิ้น จ านวน 11  เครื่อง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 
0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 “เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 
หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้ว จะต้องด าเนินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 การบริหารพัสดุ ดังนั้น ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับจะมีเอกสารการ
บริจาคพัสดุ จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เค.ซัพพลาย ทั้งสิ้นจ านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้น
มา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 17 
กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 11 เครื่อง โดยได้บริจาคให้กับเทศบาลต าบลปุาก่อด า แต่ว่าก่อนที่จะรับพัสดุ
นั้นๆ ให้ไว้ที่เทศบาลต าบลปุาก่อด านั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า ก่อนเพราะเราไม่
สามารถท าการที่เรียกว่าภาระติดพัน เมื่อเราจะด าเนินการสั่งซื้อเอกสารโดยเฉพาะ เช่นกระดาษ- 
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นายสมชายฯ - หรือว่าหมึกพิมพ์ ระเบียบพัสดุได้ระบุไว้ ครุภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการใช้เอกสารเหล่านี้ 
จะต้องเป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการบริจาคมาก่อน เพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าเงื่อนไขว่าตามที่เราได้รับบริจาค
มาแล้วจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาให้ความเห็นชอบก่อน เหตุผล
ประกอบครับท่านประธาน  

ประธานสภา - ขอบคุณท่านรองสมชาย ขวัญชัย ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่กรุณาชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ๊นเตอร์ จ านวน 11 เครื่อง ส านักปลัด 7 เครื่อง 
กองการศึกษา 4 เครื่อง ดังนั้นที่ประชุมท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญสอบถาม หากที่
ประชุมไม่มีข้อสงสัยไม่ประสงค์จะอภิปราย ล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดให้
ความเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ๊นเตอร์ จ านวน 11 เครื่อง 
ส านักปลัด 7 เครื่อง กองการศึกษา 4 เครื่อง ขอความกรุณาได้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม - มติเห็นชอบออกเสียง  8 เสียง , งดออกเสียง  -   คน  

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา -  หากที่ประชุม ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ   

นายบุญสอนฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ กระผมนายบุญสอน 
ปงรังษี ต าแหน่งสมาชิกสภาเขต 2 อยากเสนอผ่านกองช่างถนนสายหลังบ้านห้วยส้านดอนจั่น หมู่ที่ 3 เป็น
ตะแกรงเหล็ก ด าเนินการก่อสร้างมา 2 ปี ตะแกรงเหล็กช ารุดเสียหาย และผมได้รายงานมาหลายครั้ง
แล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ผมเห็นว่าอันตรายมากครับ ส าหรับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณนั้น หากเป็น
รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน ล้อหน้าอาจจะถล าตกลงไป ขอให้เจ้าหน้าที่กองช่างเข้าไปตรวจสอบด้วย 
ผมขอฝากเรื่องอาคาร 4 ชั้นที่ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้ามา ผมเข้าไปเยี่ยมชมผมเห็นว่าช่างที่ด าเนินการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมห้องน้ าไม่ได้คุณภาพ ผมเข้าไปดูหลายครั้งแล้ว ด าเนินการซ่อมแซมเกี่ยวกับน้ ารั่วนี้
หลายครั้งแล้ว ผมขอให้ผู้บริหารก าชับเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดี อาจจะก าชับผู้รับจ้างที่เข้ามาด าเนินการ และควร
ว่าจ้างผู้รับจ้างที่มีคุณภาพด้วยครับ ผมเชื่อว่าช่างแถวบ้านเราก็มีคุณภาพสามารถด าเนินการซ่อมแซมภายใน
วันเดียวโดยที่ไม่ต้องเข้ามาซ่อมแซมหลายๆครั้ง ตามที่ผมเข้าตรวจสอบผมว่าห้องน้ าก๊อกน้ าไม่มีคุณภาพ  
ผมเข้าไปดูหลายครั้งแล้วครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา - ขอบคุณท่าน สท.บุญสอน ปงรังษี ต าแหน่งสมาชิกสภาเขต 2 สอบถามมายังกองช่างเกี่ยวกับการ
ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ได้ระบุว่าเป็นถนนสายไหน แต่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส ารวจ
ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีด้วย สมาชิกท่านอ่ืนมีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมมีเรื่องที่จะให้
ท่านนายกได้ชี้แจงไปพร้อมๆ กัน ผมขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาขอสอบถามเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์
การใช้งานการบริการสถานะเนื่องจากประสิทธิภาพการใช้งานนานพอสมควรจากข้อสังเกต  รถดับเพลิง,      
รถเครนกระเช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถตักหน้าขุดหลัง ข้อสังเกตจอดที่โรงจอดเป็นเวลาหลาย เดือน             
ได้ด าเนินการซ่อมแซมหรือไม่ โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบด้วย ฉะนั้นโดยบริบท
ท้องถิ่นจะต้องเตรียมความพร้อมในการใช้งานได้ตลอด ในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มาขอใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ในส่วนรถตักหน้าขุดหลังมีการใช้งานเยอะ
กรณีท่ีน้ าขังจะต้องใช้บริการอยู่ตลอด ดังนั้นที่ประชุมขอให้ท่านนายกชี้แจง 2 ประเด็น ประเด็นของท่าน  
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ประธานสภา - สท.บุญสอนผ่านไปยังกองช่าง ถนนสายหลังวัดห้วยส้านดอนจั่น หมู่ที่ 3 เกี่ยวกับตะแกรงเหล็ก 
ได้ช ารุดเสียหายขอให้กองช่างหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด าเนินการปรับปรุงแก้ไขด้วย  ประเด็นที่ 2 
เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือของอุปกรณ์ในการใช้งานในเรื่องเก่ียวกับการบริการสาธารณะที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานตามที่ผมได้น าเรียน รถดับเพลิง, รถเครนกระเช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถตักหน้าขุดหลังจอดที่
โรงจอดซ่อมบ ารุงเป็นเวลานานหลายเดือน มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่  

นายสมเกียรติฯ  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมเกียรติ    
หวายค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า มีเรื่องที่จะฝากไปยังผู้บริหารเกี่ยวกับพายุที่ก าลังจะเข้ามาใน
เขตพ้ืนที่ของภาคเหนือ อีสาน ผลกระทบจะเกี่ยวข้องกับภาคเหนือตอนบน ตามที่เราได้เห็นกันเมื่อวานถนน
สายแม่ขะจาน ถนนทางไปเชียงใหม่ เป็นสายน้ าด้านบนจะไหลลงสู่ด้านล่าง คือล าน้ าลาวที่จะไหลมเข้ามา
เขตเทศบาลของเรา ฝากทางฝุายที่เกี่ยวข้องงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมไว้ 
อาจจะมีน้ าไหลจากด้านบนลงมา อาจจะส่งผลกระทบในเขตพ้ืนที่ของเรา จะเป็นในส่วนของบ้านเรือน
ประชาชน พ้ืนที่การเกษตรต่างๆ จะขอให้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ สืบเนื่องจากที่ท่าน
ประธานได้กล่าวไป รถยังซ่อมบ ารุงอยู่เทศบาลควรเตรียมแผนไว้รองรับในเรื่องท่ีเราคาดไม่ถึง น้ าไหลมาจาก
ข้างบนแต่จะถึงในพ้ืนที่เราเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบเหตุการณ์ได้ ผมอยากปรึกษาหารือ ฝุายบริหารและทางผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับทางถนนที่เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรของประชาชน บริเวณเส้นหลังบ้านนาง
รัตนา ข้างโรงใบยาสูบจะมีทางล าเหมืองอยู่ เมื่อก่อนมีการวางท่อเมตรไว้การด าเนินการครั้งแรกมีการวาง
ท่อไปวางไว้ ในขั้นตอนไม่ได้มีการเทพ้ืนไว้ ตอนนี้ท่อท่ีวางไว้เกิดการทรุดตัว ผมได้สอบถามไปยังกองช่างแล้ว
รับแจ้งว่ามีการเตรียมพร้อมในการด าเนินการจัดซื้อท่อเพ่ือเข้าไปซ่อมแซม แก้ไข ผมอยากปรึกษาท่านนายก
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน จะขอใช้งบฉุกเฉินหรือว่าจะด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม มาด าเนินการ
ซ่อมแซมท่อเพ่ือให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก  ผมขอเสนอไว้ในที่นี้ว่าวิธีการสามารถ
ด าเนินการอย่างไรได้บ้าง เพ่ือไม่ให้ผิดระเบียบ สามารถช่วยประชาชนในพ้ืนที่เพราะในวันข้างหน้าจะเป็น
ฤดูการเก็บเกี่ยวต่อไป จะต้องมีรถสัญจรผ่านอย่างเช่นรถเกี่ยวข้าว รถบรรทุกต่างๆ หากว่ าจะด าเนินการ
ซ่อมแซมเพียงแค่น าท่อไปวางไว้แบบเดิมผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังก็เป็นได้ ผมอยากให้ช่าง
ประมาณการ และให้สมาชิกสภาได้คิดทบทวนในเรื่องนี้ว่าจะเป็นการแก้ไขอย่างไร ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา - ขอบคุณท่าน สท.สมเกียรติ หวายค า ที่ได้สอบถามไปยังผู้บริหารจ านวน 2 ประเด็น ประเด็นแรก
เกี่ยวกับการเฝูาระวังพายุที่ก าลังเข้ามาสู่ประเทศไทยในขณะนี้ ในเรื่องอุปกรณ์ การใช้งานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หากว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะเกี่ยวกับการใช้รถพาหนะที่ใช้
งานไม่ได้เราจะหามาตรการอย่างไรเข้ามาด าเนินการแก้ไข เป็นประเด็นที่ท่าน สท.สมเกียรติ ได้สอบถาม
และเป็นห่วง ประเด็นที่ 2 ส่วนของฝายกั้นน้ าที่เป็นท่อ  ซึ่งให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงในรายละเอียด ต่อสภา 
เพ่ือจะได้เข้าใจตรงกันครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายสมชายฯ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปุาก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เป็นผู้อภิปรายชี้แจงแทน
ประเด็นที่ 1 ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมาชิกท่านบุญสอน จุดที่ท่านแจ้งมา จุดตะแกรงเหล็กอยู่บริเวณไหน 

นายบุญสอนฯ - บริเวณหน้าบ้านแม่เหลียว หมู่ที่ 3 บริเวณด้านในซอยครับ 

นายสมชายฯ - หน้าบ้านแม่เหลียว จะเป็นซอย 9 ผมได้รับเรื่องในวันนี้ที่ท่านได้แจ้งมาเช่นกันครับ เนื่องจากไม่มี
การรายงานขึ้นมาให้ผู้บริหารได้รับทราบผมจะสั่งการลงไป ประเด็นที่ 2 ขอบคุณมากที่ได้แนะน าเกี่ยวกับผู้
รับจ้างที่เข้ามาซ่อมแซมห้องน้ าหรืออาคารเรียนของโรงเรียนจะได้น ากลับไปพิจารณาให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ให้เข้ามาด าเนินการเพ่ือที่จะไม่ต้องด าเนินการซ่อมแซมบ่อยครั้งเรื่องนี้น้ อมรับในค าแนะน า 
ขออนุญาตเอ่ยนามท่านประธานสภาเกี่ยวกับรถดับเพลิง หลายๆท่านคงทราบข้อมูล ก่อนหน้านี้ช่วงเมษายน
ของเราช ารุดเสียหายวิธีแก้ไขของท่านนายกเทศมนตรีคือขอความช่วยเหลือจากท้องถิ่นใกล้เคียงในเขต
อ าเภอแม่ลาว หากเกิดกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่นกรณีไฟไหม้หรือกรณีอะไรก็ตาม ที่ได้รับค าร้องขอจาก
หน่วยงานภายนอก ท่านนายกจะแจ้งไปยังท้องถิ่น ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก่อน หลังจากนั้นถ้าหากว่าท้องถิ่น
บริเวณใกล้เคียงซึ่งทราบกันดีว่าแต่ละท้องถิ่นมีรถดับเพลิงแค่คันเดียว เราจะด าเนินการร้องขอไปยังท้องถิ่น
รอบข้างอีก เพ่ือรองรับสถานการณ์เป็นกรณีการแก้ไขเฉพาะหน้า การแก้ไขเฉพาะหน้าในส่วนที่ 2 หลังจาก
ที่เราได้รับรายงานโดยการเสนอบันทึกข้อความเพ่ือด าเนินการซ่อมแซม จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถดับเพลิง 
วิธีการแก้ไขของท่านนายกคือส่งไปซ่อมแซม ตอนนี้จุดที่ช ารุดคือจุดส าหรับใช้ดูดน้ าเข้าไปในตัวรถ รถเรา
สามารถฉีดน้ าได้พ่นน้ าได้ ไม่ว่าจะเป็นปืนหรือสายยาง แต่รถเราไม่สามารถดูดน้ าเข้าไปยังตัวรถได้ 
เพราะฉะนั้นหลายท่านคงจะเห็นว่ารถดับเพลิงไปจอดบริเวณท่อน้ าบริเวณหน้าอาคารตลาดกลาง ระบบของ
เราไม่สามารถดูดน้ าเข้ารถได้ เมื่อก่อนเราใช้วิธีน ารถไปดูดตามที่คลองประปา หรือแหล่งน้ าอ่ืนที่สะอาด       
เราจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้น้ าประปาที่สะอาด ปล่อยไปยังถังและเราก าชับว่าเวลาท างานห้ามปล่อยน้ าลงสู่
รถดับเพลิงแล้วจะส่งผลให้น้ าในส านักงานหรือน้ าบริเวณรอบข้างรวมไปถึงโซนที่อยู่ทิศตะวันตกของหมู่ที่ 8 
และหมู่ที่ 9 น้ าจะไม่เพียงพอ ท่านนายกเทศมนตรีจึงสั่งการลงไปว่าให้ปล่อยน้ าไปยังรถดับเพลิงนอกเวลา
ราชการ หลังจากที่ได้รับเงินอุดหนุนเข้ามาแล้วท่านนายกได้สั่งการให้น ารถเข้าไปซ่อมแซม ณ ปัจจุบันรถ
สามารถสูบน้ าได้แล้ว ด้วยอายุการใช้งานตั้งแต่ปี 2542 คือยกจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล รวมระยะเวลา
การใช้งาน 21 ปี รวมที่ซ่อมแซมมาสามารถซื้อใหม่ได้ 1 คัน ท่านนายกมีแนวทางต่อไปสามารถแจ้งในที่
ประชุมได้รับทราบเลยว่าในปีงบประมาณ 2564 จะบรรจุในเรื่องนี้เพ่ือขออนุมัติจากสภา ในการขอซื้อ
รถบรรทุกน้ า ปริมาณ 6,000 ลิตร รถน้ าที่เรามีปัจจุบันคือ 10,000 ลิตร ไม่สามารถเข้าตรอกซอกซอย
เล็กๆ ได้ รถขนาด 6,000 ลิตร หลายท่านคงจะเห็นรถของ อบต.โปุงแพร่ เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ไม่ใช่รถ 
สิบล้อ สามารถเข้าตรอกซอกซอยเล็กได้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ท่านนายกเทศมนตรีได้วางเอาไว้ เรื่องที่ 2 
คือรถกระเช้าเช่นเดียวกัน อายุการใช้งานอาจจะไม่นานเท่ารถดับเพลิง ปัจจุบันรถเราสามารถรับน้ าหนักได้
เต็มที่ ท่อ 1 เมตรสามารถรับได้แค่ 3 ลูกเท่านั้น ในส่วนของเครนสามารถยื่นไปได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถ
บรรทุกอะไรที่หนักได้ สภาพการใช้งานจะต้องเป็นไปตามสภาพของรถ ที่หนักที่สุดคือรถ JCB - 
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นายสมชายฯ - หรือรถตักหน้าขุดหลังที่ท่านประธานได้น าเสนอ ตอนนี้รถ JCB ได้จอดอยู่กับที่ 3 เดือนแล้วถาม
ว่าจอดไว้ 3 เดือนเนื่องจากเหตุผลอะไร เนื่องจากรังผึ้งของหม้อน้ าเกิดความช ารุดเสียหายแตกไม่สามารถใช้
งานได้ ตอนนี้ส่งไปซ่อมที่จังหวัดเชียงใหม่ วิธีการแรกเราให้บริษัทที่ผลิตรถ JCB คันนี้ ถอดออกเพ่ือน าไป
เช็คว่ายังสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ ทางบริษัทแจ้งว่าไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ เราหาวิธีโดย
การให้บริษัทหาอะไหล่มีลักษณะเดียวกันคนละรุ่น ลองมาใส่รถของเราปรากฏว่าไม่สามารถใช้ร่วมกันได้       
จะต้องเป็นอะไหล่เฉพาะงานเฉพาะรุ่น เมื่อไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ ท่านนายกมีค าสั่งลงไปให้จัดหา
อะไหล่เพ่ือสามารถใช้งานต่อไปได้ ราคาสูงมากถ้าผมจ าไม่ผิดราคาจะอยู่ที่ 120,000 บาท ท่านนายกจึง
ระบุว่าหากมีความจ าเป็นซื้อก็ต้องซื้อ ตอนนี้จากที่มีการประเมินราคาหม้อน้ าจะอยู่ที่ 120,000 บาท และ
อะไหล่ตัวอ่ืนอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท ทั้งหมดในการซ่อมครั้งนี้จะอยู่ที่ 150,000 บาท ตอนนี้อยู่
ระหว่างการโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื้อต่อไป เพ่ือน าอะไหล่น ามาซ่อมแซมเพ่ือใช้งานต่อไป   ผมขอให้
ท่านสมาชิกสภาได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ว่าเทศบาลอยู่ระหว่างการโอนเงินงบประมาณเพ่ือน าเงินไป
ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ประเด็นต่อไปขออนุญาตเอ่ยนามท่าน สท.สมเกียรติ ประเด็นแรกเรื่อง
พายุ หลายจุดที่ก าลังเกิดขึ้น อ าเภอเวียงปุาเปูา อ าเภอขุนตาล ที่ได้รับผลกระทบอย่างที่ท่านได้หารือถูกต้อง
ครับทุกอ าเภอน้ าไหลลงจากพ้ืนที่สูงลงมาสู่ล าน้ าลาวไม่น่าจะเกินอาทิตย์เข้ามาสู่ พ้ืนที่เราแน่นอน 
เพราะฉะนั้นกรณีแรกท่านนายกจะออกหนังสือเพ่ือให้ผู้น าท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่มีบ้านเรือน
อาศัยอยู่สิ่งของล าน้ าแม่ลาวในเขตพ้ืนที่ในเขตเทศบาลของเรา เพ่ือเตรียมรับมือในเรื่องนี้เหมือนทุกปีที่เรา
ได้ด าเนินการหลังจากนั้นกรณีมีภัยพิบัติอ่ืน น้ าท่วมกรณีแรกท่านผู้น าท้องถิ่นจะแจ้งมายังท่านนายกเพ่ือจะ
ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลลงช่วยเหลือ หากอุปกรณ์ของเราไม่เพียงพอเราจะร้องขอท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือเข้า
ด าเนินการในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอหรือจ้างเพ่ือเข้าช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เราจะด าเนินการ
ทั้งหมด ที่ผ่านมาเราเกิดดินถล่มก่อนที่เราจะท าถนนซอยซีเมนต์ หมู่ที่ 12 ที่เกิดดินถล่มถนนก่อนถึงบ่อขยะ 
ซึ่งรถ JCB เราช ารุด เราด าเนินการยืมรถของหมู่ที่ 9 เข้าด าเนินการแก้ไข ซึ่งหลังจากที่เราใช้นานแล้วเราก็
เติมน้ ามันให้เต็มถังถึงแม้ว่าเราจะใช้มากน้อยอย่างไรก็ตามเป็นวิธีการแก้ไขของเรา เรื่องต่อไปถนนลูกรัง 
หลังโรงบ่มใบยา ตามที่สมาชิกได้น าเรียนอธิบายแบบนี้ครับ เรียกว่าท่อคอนเวิส หรือบล็อกคอนเวิส เป็น
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างวิธีการที่จะด าเนินการผมจะให้เจ้าหน้าที่หลังจากการประชุมแล้วเข้าส ารวจผม
ไม่ทราบว่ามีจ านวนกี่จุด  

นายสมเกียรติฯ  - มี 2 จุด แต่มีปัญหาที่หนักสุดจ านวน 1 แห่ง โค้งหัวนานายศรีวรณ์ แก้วเขื่อน เมื่อก่อนเป็นเพียง
ล าเหมืองกั้น พ่อแก้วได้เสนอให้ท าถนนลูกรังเข้าไป และประชาชนด้านในได้อุทิศที่ให้เป็นถนนเข้าสู่ไร่นา  
ครั้งแรกขอเป็นท่อเมตรเพ่ือท าเป็นทางผ่าน เราได้ท่อเมตรทั้งใหม่และเก่าเพ่ือท ากั้นล าเหมือง และ
ด าเนินการหลายปีจึงส่งผลให้เกิดการช ารุดเสียหาย ตอนท าคือท าแบบเร่งด่วนมากจึงไม่ได้ท าตามแบบ
แปลน ไม่ได้เทดาดคอนกรีตด้านล่าง ท าให้ดินทรุดตัวท าให้ท่อแตกและท าให้ช่องทางแคบลง การสัญจร
ต่อไปจะล าบากมากกว่าเดิม ผมจึงขอปรึกษาเพียงเท่านี้ครับ 
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นายสมชายฯ - หลังจากเสร็จการประชุมให้ตรวจสอบพ้ืนที่กว้างยาวเท่าไหร่ซึ่งเป็นหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเราจะใช้งบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสมไม่ได้ไม่เข้าเงื่อนไข ตามที่ท่านทราบว่าเราอยู่ช่วงการ
ด าเนินการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2564 จะดูว่าตัวไหนที่ปรับได้ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้แจ้งไว้ 
สามารถด าเนินการผลักดันให้เข้าสู่งบประมาณปี 2564 ได้ผมก็จะน าเข้าครับ กระบวนการต่อไปหลังจากที่
ได้รับรายละเอียดจากสมาชิกทุกท่าน ทางคณะผู้บริหารจะน าไปปรับว่าหัวข้อไหนมีความเร่งด่วนที่สามารถ
จะต้องด าเนินการได้ เช่น ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 เราไม่ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แต่ผมจะให้เจ้าหน้าที่ลงไป
ด าเนินการให้ได้เลย เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในด้านนี้อยู่แล้ว ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปด าเนินการให้ครับ 
และหัวข้ออ่ืนที่ได้บันทึกหลังจากที่ท่านสมาชิกได้น าเสนอ และหลังจากนั้น เราจะแจ้งให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบครับท่านประธาน  

ประธานสภา - ขอบคุณท่านรองสมชาย ขวัญชัย ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่กรุณาชี้แจง เกี่ยวกับรายละเอียด      

ท่านอ่ืนมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่เชิญครับ  

นายธมลชัยฯ - เรียนประธานสภาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายธมลชัย ชัยสุวรรณ์ หัวหน้า
ส านักปลัดปลัด ผมจะขออธิบายเพ่ิมเติมในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับส านักปลัด ซึ่งดูแลเกี่ยวกับงานปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย กรณีที่ 1 กรณีน้ าฝนที่เกิดขึ้นในตอนนี้งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ซึ่งได้ก าชับลงไป ได้มีการวัดปริมาณน้ าฝนตามที่
มิสเตอร์เตือนภัยได้ให้ค าแนะน า ซึ่งจะบ่งบอกเหตุเก่ียวกับปริมาณน้ าฝน ซึ่งหากจะมีปัญหาแต่ละพ้ืนที่ต่อไป
ในส่วนของผู้ปฏิบัติจะต้องเฝูาระวังตลอด เป็นการเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ตามที่
ท่านสมาชิกได้เป็นห่วงเราได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว ในกรณี 2 กรณีรถดับเพลิง ในส่วนตอนนี้อยากจะ
ฝากท่านซึ่งเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ถ้าหากเกิดเหตุรถดับเพลิงเราใช้งานได้ตามที่ท่านรองสมชายได้
กล่าวไป ปัญหาในตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับยางเพราะจะสึกหรอมาก อาจจะใช้เวลาในการเดินทางออกไปอยู่
ระหว่างการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ ประเด็นการพัฒนาบุคลากร เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
ท่านนายกเทศมนตรีได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่งานปูองกันเข้าร่วมการอบรมด้านการดับเพลิงภายในอาคารใช้
เวลาในการอบรมจ านวน 2 วัน การดับเพลิง มี ๒ แบบ นอกอาคารและในอาคาร นอกอาคารหมายถึงอาจ
เกิดเพลิงไหม้บ้านหลังเล็ก แต่หลักสูตรพิเศษนั้นจะเกี่ยวกับเพลิงไหม้บ้าน 2 ชั้น เจ้าหน้าที่ของเราได้รับการ
อบรมสามารถด าเนินการในเรื่องเหล่านี้ได้ ถือว่ามีมาตรฐาน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น 
ทีมที่เราเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะเป็นทีมของจังหวัดเชียงรายทั้งหมด เพ่ือจะให้ความช่วยเหลือแก่เราได้
เต็มที่ ส่วนการบริการของเรานั้นยังขาดชุดอุปกรณ์อีกหลายชนิด ที่เป็นมาตรฐานซึ่งหากมีการเข้าสู่พ้ืนที่
เจ้าหน้าที่ของเราอาจได้รับอันตรายถึงข้ันเสียชีวิตได้ เป็นเรื่องของอนาคตที่ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับเพ่ิมเติม
อีก 2 ประเด็นเพ่ือให้ทุกท่านได้รับทราบและมีความม่ันใจได้ว่าเจ้าหน้าที่งานปูองกันบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลของเรานั้นมีการเข้าร่วมอบรมและสามารถใช้ในสถานการณ์จริงได้ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ  

 




