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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

วัน ศุกร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา 09.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

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

ผู้เข้าประชุม 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ด ารงศักดิ์ ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า สมชาย ขวัญชัย  
3 นายอานนท์  วงษารัตน์ รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า อานนท์  วงษารัตน์  
4 นายธมลชัย  ชัยสวุรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ธมลชัย  ชัยสวุรรณ์  
5 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
6 นายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์  
7 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  
8 นายพินิจพล  พรมวงค์ ครู คศ.1 รักษาการ ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงค์  
9 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  

10 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
11 นายณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล  
12 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ถวิล  เมืองสิงห์  
13 นายธงชัย  พันธุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ธงชัย  พันธ ุ  

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล -  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น. 

นายสมเกียรติ  -เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย    เพ่ือเปิดการประชุมครับ 

ประธานสภา  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖3 วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น.           
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม 
เรียนนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ท่านรองนายกเทศมนตรี  หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าฝ่ายทุกท่าน และข้าราชการในเทศบาลต าบลป่าก่อด า สภาเทศบาล มีความยินดีที่ท่านธงชัย 
พันธุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอขอบคุณ
เป็นอย่างยิ่งท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ    - 1.1 ในการประชุมในวันนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาล ลากิจส่วนตัว 1 ท่าน                     

นางดา  ริมทอง เดินทางไปต่างจังหวัด และนายประสงค์ เมืองมูล ปลัดเทศบาล เดินทางไปราชการ 
ในการประชุมวันนี้คงเหลือ สมาชิกสภา จ านวน 7 ท่าน  

          1.2 เรื่อง การมอบหมายให้ เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน เรียน
ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามท่ี เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันศุกร์ ที่           
28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63   ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า ชั้น 3           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุม
แล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตติ
นั้น ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้
รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย  ชี้แจงหรือ
แถลงแทนก็ได้ ดังนั้น จึงมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้                
๑.เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 
3 ขั้นลงมติ 

1.1 มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
1.2  มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
1.3  มอบนายธมลชัย ชัยสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
1.4  มอบนางวาสนา    นันตะกูล     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
1.5  มอบนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์    ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

                 ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง   และแถลงแทนโดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด าได้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือ ว่าที่ร้อย
ตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 

ประจ าปี  พ.ศ.2563  วัน ศุกร์  ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ประธานสภา   - ตามที่ทางฝ่ายเลขานุการสภา งานกิจการสภา เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้จัดส่ง
เอกสารรายงานการประชุมไปให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ท าการตรวจสอบ ทวบทวน อ่านก่อนล่วงหน้า 
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดังนั้นที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหา
สาระหรือเปลี่ยนแปลงถ้อยค าอีกหรือไม่ ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป       
เชิญครับ เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม         
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  วันศุกร์ ที่  14  เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕63 ดังนั้นผมจึงขอมติที่ประชุมกรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2563 สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรจึงขอความกรุณา           
ใหย้กมือขึ้นเหนือศีรษะเชิญครับ  

มติที่ประชุม - รับรอง  7  เสียง , งดออกเสียง  -  คน , ลา   1  คน (นางดา  ริมทอง) 

ประธานสภา  - มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จ านวน 7 ท่าน มีมติ  7 เสียง งดออกเสียงไม่มี                
เข้าสู่วาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง     3.๑  เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภา       - ล าดับต่อไปเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  เชิญครับ
ท่านเลขานุการสภา 

นายสมเกียรติฯ        - เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าประชุม          
ทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภา ขออธิบายรายละเอียด   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 หมวด 3  ญัตติ   ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนมตินั้นอีก ถ้าข้อความใน
ข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหา
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปร
ญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป 
สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม
เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้- 
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นายสมเกียรติฯ        -เมื่อคณะกรรมการ  แปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น  การด่วน ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

ประธานสภา   - ขอบคุณเลขานุการสภา ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ต่อไปผมจะได้
คณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงเพ่ิมเติม ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมเกียรติ  - เรียนประธานสภา กระผมนายสมเกียรติ หวายค า เลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตามท่ีเทศบาลสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 1. นายบุญสอน         
ปงรังษี  ต าแหน่งประธานกรรมการ  2.นายสุค า สุวรรณ์ ต าแหน่งกรรมการ 3. นายสมเกียรติ หวายค า  
ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการฯ ในนามคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม  2563 
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด ามีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ        
แปรญัตติ เป็นเวลา 3 วันท าการ ในวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2563   เวลา 08.30 – 16.30 น.              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการแปรญัตติได้มา
ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหารท่านใด ยื่นค าขอ
แปรญัตติแต่อย่างใด ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

      1. ค าแถลงงบประมาณ      ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

    2.บันทึกหลักการและเหตุผล     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     3.ชื่อร่างเทศบัญญัติ     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     4.ประมาณการรายรับ     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     5.รายจ่ายตามแผนงาน     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     6.รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     ดังนั้น ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ 
คงไว้ยังร่างเดิมครับ ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับไปครับ ผมขอรายงานให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้  
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ประธานสภา   - ขอบคุณเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ที่ ได้ รายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ต่อประธานสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามวาระที่ 3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 3 ขั้นแปรญัตติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลา
เปิดรับค าแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหารท่านใด ยื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่าง
ใดระหว่างวัน 17 - 19 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
และได้มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564  ในวันที่ 20 สิงหาคม  2563  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้เสนอต่อสภาเทศบาล ญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปว่าไม่มีผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา
เทศบาล ยื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยัน
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

      1. ค าแถลงงบประมาณ      ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

    2.บันทึกหลักการและเหตุผล     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     3.ชื่อร่างเทศบัญญัติ     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     4.ประมาณการรายรับ     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     5.รายจ่ายตามแผนงาน     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     6.รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   ดังนั้น  ตามที่ สภาเทศบาลของเราก าลังด าเนินการพิจารณาอยู่ในขณะนี้ เพ่ือเป็น
บทสรุปและท าความเข้าใจให้ตรงกันในการพิจารณาญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน                    
ต่อประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของนายกเทศมนตรี ที่เสนอต่อสภา สมบูรณ์ครบถ้วน ผมจะขอมมติจากที่สมาชิกสภา 
ตามหลักการร่างเดิม ขอให้ยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ  

มติที่ประชุม - รับรอง  7  เสียง , งดออกเสียง  -  คน , ลา   1  คน (นางดา  ริมทอง) 

ประธานสภา  - ขอบคุณสมาชิกสภาผู้เข้าประชุม จ านวน 7 คนครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องข้อ  3.2  เรื่อง การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 3 ขั้นลงมต ิ
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องข้อ  3.2  เรื่อง การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   - ล าดับต่อไปเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3  
ญัตต ิ  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3  เชิญครับท่านเลขานุการสภา 

นายสมเกียรติฯ   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสมเกียรติ  หวายค า  เลขานุการสภา ขออธิบายรายละเ อียด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  หมวด 3  ญัตติข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภา  -ขอขอบคุณเลขานุการสภา ที่ได้กรุณาชี้แจงระเบียบเพ่ิมเติม โดยบริบทตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  
ถ้ามีเหตุอันควร  ในการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564  ตั้งงบประมาณไว้ 58,970,000 บาท ในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ได้ลงมติให้
ความเห็นชอบและไม่เห็นชอบเท่านั้น ล าดับต่อไปผมจะให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงมติในวาระที่ 3 
ขั้นลงมติ ญัตติร่างเทศบัญญัติประกอบงบประมาณรายจ่าย ล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรุณาให้ยกมือพ้น
เหนือศีรษะ เชิญครับ  

มติที่ประชุม - รับรอง  7  เสียง , งดออกเสียง  -  คน , ลา   1  คน (นางดา  ริมทอง) 

ประธานสภา   - ขอบคุณสมาชิกสภาผู้เข้าประชุม จ านวน 7 คน ลา 1 ท่าน งดออกเสียงไม่มีครับ 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา          - เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาท่านไหนมีข้อสงสัยหรือจะสอบถาม เชิญครับ 

นายฐาณัฐพงษ์ฯ      - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายฐาณัฐพงษ์  อินศรี ขอความอนุเคราะห์ เทศบาลช่วยเข้าไปด าเนินการตัดกิ่งไม้         
ซอย 1/12 หมู่ที่ 10  เนื่องจากเป็นร่องน้ า และติดกับสายไฟฟ้า ขอให้เทศบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าด าเนินการตัดกิ่งไม้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา         - ขอบคุณ สท.ฐาณัฐพงษ์ อินศรี น าเสนอต่อสภาขอให้คณะผู้บริหารหรือ
หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าด าเนินการตัดกิ่งไม้ซอย 1/12 ครับ สมาชิกท่านอ่ืนมีใครเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ หรือผู้น าท้องที่ท่ีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ 
หรือแจ้งเก่ียวกับการบริการสาธารณะต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์มาเกิดจากความล่าช้าหรืออย่างไร
ก็แล้วแต่ หรือเกี่ยวกับงบประมาณที่จะด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของหมู่ที่ 3    
เชิญครับ หากไม่มีผมจะน าเรียน ต่อที่ประชุมผ่านไปถึงนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมมีข้อสังเกตในเรื่องของการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
25564 ตั้งไว้จ านวน 58,970,000 บาท ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และ
ได้ผ่านวาระ 3 ขั้นลงมติเรียบร้อยแล้ว และได้เห็นชอบตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติไปแล้ว ผมจะสอบถาม
ท่านนายกตั้งงบประมาณไว้จ านวนมาก แต่ค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารงานทั่วไปและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ ข้อสังเกตไม่ปรากฏโครงการที่หมู่บ้านชุมชนได้
พิจารณาเป็นมติประชาคมหมู่บ้านเสนอเข้ามา โดยเฉพาะของหมู่ที่ 8 ของหมู่บ้านของผมเสนอเข้า
มาจ านวน 3 โครงการ ไม่ปรากฏอยู่ในร่างเทศบัญญัติเลย ผมอยากทราบว่าด้วยสาเหตุปัญหา
อุปสรรคอย่างไร ถึงไม่มีแผนงานโครงการบรรจุในเทศบัญญัติฉบับนี้ ขอให้ท่านนายกออกมา
รับผิดชอบและชี้แจงต่อท่ีประชุมด้วยเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ เชิญท่านนายกครับขอบคุณครับ  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์    - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่ เคารพทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้อง
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
น าเรียนทุกท่านว่าปี 2564 ในเรื่องของการอธิบายในเรื่องของขั้นตอนแรก การพิจารณาตั้ง
งบประมาณเราใช้แนวทางคือ ใช้งบประมาณปี 2563 เป็นตัวตั้งและดูหนังสือสั่งการของกระทรวง 
ทบวง กรมต่างๆ และจะต้องตั้งไว้ตามที่มีหนังสือแจ้งมา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้งบประมาณขยับ
เพ่ิมขึ้น ส่วนตัวของข้าราชการจะมีเงินเพ่ิมที่จะต้องปรับขึ้นมา และด าเนินการตั้งงบประมาณเพ่ือ
รองรับกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่มีหนังสือแจ้งเข้ามาท าให้ตัวเลขขยับเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการ
จัดเตรียมงบประมาณส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นของเรานั้น มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น และได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นซึ่งปกติแต่
ละปีเราต้องตั้งงบประมาณรองรับไว้ ถึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ตัวเลขขยับขึ้นไปในเรื่องของการตั้ง
งบประมาณที่ไม่ให้เกินจริงเกินไป สามารถลดในส่วนไหนได้บ้างเรากลับไปดูว่าประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และเรายอมลดที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายลงกลับมาช่วยกันประหยัดในส านักงาน ผมขอ
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องกระแสไฟฟ้ามื่อก่อนแต่ละกองตั้งไว้สองแสนบาท ถูกตัดลงมาเหลือหนึ่งแสน
บาทครับ ตอนนี้ข้าราชการทุกคนทุกอาคารสถานที่ต้องประหยัดไฟตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเริ่มจาก
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งไว้แต่ละกองประมาณกองละแสนห้าบาท ตอนนี้จ านวน 
สี่กองถูกตัดเหลือไม่ถึงกองละแสนบาท การสนับสนุนการด าเนินการ ของข้าราชการประจ าถูกตัด
ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ ค่าหมึกปริ้นเตอร์ต่างๆ ถูกตัด ครุภัณฑ์ส านักงาน แอร์ห้องต่างๆ        
ถูกตัดออกหมด การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ถูกตัดออก ห้องของหัวหน้าส านักปลัดจะติดแอร์ก็ถูกตัด
เช่นกัน ตอนนี้ทนร้อนไปก่อน ห้องประชุมสภาแห่งนี้ถูกตัดงบประมาณเรื่องการติดตั้งแอร์เช่นกัน- 



 

-๘- 
 

 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์    - เราไปค านึงถึงประชาชนมากกว่า การติดตั้งแอร์ใช้งบประมาณเกือบสามแสน
บาทถูกตัดงบประมาณออก เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณของปี 2564 ในส่วนของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เป็นสัดส่วนในแต่ละปีอยู่แล้วต้องไม่ต่ ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ท่านไปดูว่าในเรื่องของ 10
เปอร์เซ็นต์นั้นถูกต้องหรือไม่ เราตั้งเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ครับ แต่ท่านไม่เห็นในรายละเอียดของ
โครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่กองช่างอย่างเดียว ของกองช่างตามที่ท่านได้เห็นจะมีรถกระเช้า 
งบประมาณ 1,700,000 บาท อยู่ที่ส านักปลัดจะเป็นรถดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร งบประมาณ 
2,500,000 บาท โครงสร้างพื้นฐานล าดับที่ 1-3  ของแต่ละหมู่บ้านไม่ใช่บทใหม่เพราะฉะนั้นท่าน
อย่าเข้าใจผิดเพราะว่าทุกอย่างกระบวนการต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดเราต้องมีการหารือกับท่านผู้น า
แต่ละหมู่บ้าน ผู้บริหารยืนยันว่าการพูดคุยกับผู้น าหมู่บ้านประชาชนแต่ละหมู่บ้านเราสามารถเข้าไป
ชี้แจงท าความเข้าใจแก่ประชาชนได้ ท่านสมาชิกสภาไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ เนื่องจากว่าภารกิจ
ส าคัญที่สุดเราคิดเป็นภาพรวมของทางเทศบาล รถน้ าที่เราได้รับตั้งแต่ปี 2542 การยกฐานะจาก
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลใช้การได้ล าบากมาก วันนี้ใช้การไม่ได้เนื่องจากว่ายางรถทั้ง 8 เส้น ช่วง
ด้านหลังไม่สามารถใช้งานได้เลย ดูดน้ าเข้าตัวรถน้ าไม่สามารถท าได้ ท าได้เพียงปล่อยจากด้านบน
เท่านั้น รถกระเช้าไม่ใช่รถกระเช้าโดยตรงเพียงแต่เราปรับใช้จาก 6 ล้อ ซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัย
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ยกเว้นกรณีของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ท่านจะเห็นว่าไม่ใช่อันดับ 1 ของปี 64 แต่
เป็นการโยกโครงการจากปี 63 โครงการเป็นอันดับ 1 ในปี 63 แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ในปี 63 
ฝ่ายบริหารสามารถลงไปอธิบายให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับทราบ หมู่ที่ 3 ในวันนี้ผมก็ได้เข้าไปท า
ความเข้าใจ เราน าสิ่งที่คิดว่าประชาชนจะได้ใช้ด่วนที่สุดในส่วนของความสะอาดของน้ าดื่ม เข้าไป
ด าเนินการในอาทิตย์หน้าเราจะเข้าไปลงนามเพ่ือด าเนินการร่างขอบเขตต่างๆ  เราด าเนินการ
เรียบร้อยหมดแล้ว หมู่ที่ 8 เจาะประเด็นไปท่ีท่านประธานสภางบประมาณจ านวน 500,000 บาท 
ถึงแม้เราจะถูกดึงงบประมาณเพ่ือไปด าเนินการเกี่ยวกับ covid-19 ถึงแม้ว่าในขณะนี้งบประมาณจะ
เข้ามาเพียงแค่ 44 ล้าน จากที่เราตั้งไว้ 57 ล้าน หมู่ที่ 8 ไม่ถูกตัด โครงการติดตั้ง CCTV อยู่
ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง CCTV ได้ด าเนินการแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นที่ท่านเป็นห่วงไม่ใช่สาระ แต่
ต้องขอบคุณท่านที่ได้ผ่านร่างปีงบประมาณ 2564 ประเด็นที่ท่านเป็นห่วงผู้บริหารสามารถเข้าไป
ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบได้ ในปีงบประมาณ 2564 การด าเนินการเริ่มตั้งแต่การตั้ง
งบประมาณรู้แนวทางการท างานยืนยันได้ว่างบประมาณปี 2564 งบประมาณของเทศบาลตอนนี้
เรามีงบประมาณได้รับจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆ อ าเภอแม่ลาวทั้งอ าเภอ มีงบประมาณในเรื่อง
ของวิสาหกิจชุมชนที่สนับสนุนมาจ านวน 2 วิสาหกิจชุมชน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลของเรา อุดหนุน
วิสาหกิจละ 1,000,000 บาท เป็นของหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 8 งบประมาณการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ 
covid-19 ทั้งอ าเภอแม่ลาวได้รับ 2 หมู่บ้าน ทั้งประเทศให้อ าเภอละ 2 หมู่บ้าน อ าเภอเรามาที่
เทศบาลต าบลป่าก่อด า หากสอบถามว่ามีเงินอุดหนุนมาได้อย่างไรต้องยกความดีความชอบให้กับ
ผู้น าชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน ยกความดีความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมด 
โดยเฉพาะกองช่าง เขียนแบบเสร็จภายในวันเดียวเพ่ือส่งวันเสาร์ เพ่ืออนุมัติภายในวันจันทร์ จนถึง
ได้รับงบประมาณมีอุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามา ได้รับเงินอุดหนุนอื่นๆ เช่น เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง- 



 

-๙- 
 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์    - และน้ าท่วมซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นไปหลายโครงการแล้ว และจะด าเนินการขอ
งบประมาณตอนนี้จัดสรรมาแล้ว ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นโครงการของ หมู่ที่ 8 เพราะฉะนั้น
ค าอธิบายของฝ่ายบริหารแจ้งสภา ท่านจะได้ข้อมูลจากผู้บริหารเพ่ือจะล าเลียงข้อมูลไปยังประชาชน
ในการสื่อสารเกี่ยวกับงบประมาณ ที่ท่านเป็นห่วงอันดับ 1 ของแต่ละหมู่บ้าน ยืนยัน ณ ตอนนี้ได้
เลยว่าในแต่ละหมู่บ้านอันดับ 1 ของปี 64 จะเป็นเรื่องการเสริมศักยภาพให้เรามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินซึ่งปี 65 จะเข้าโหมดปกติเหมือนเดิม ในเรื่องของความจ าเป็นแต่ละหมู่บ้าน 
ประเด็นที่เราพูดคุยกับผู้น าหมู่บ้านไม่ใช่ประเด็นของล าดับ 1-3 เราจะพูดถึงเรื่องกิจกรรมที่เรา
ขอร้องเพ่ือน างบประมาณมาสนับสนุนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เช่น ในเรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬาสี
ชุมชน ค่าใช้จ่ายจ านวน 100,000 บาทต่อปี ซึ่งทั้ง 7 ชุมชนยินดีที่จะเสียสละ รวมถึงกิจกรรมวัน
ลอยกระทงทั้ง 7 ชุมชนยอมเสียสละสิทธิ์ที่จะน างบประมาณส่วนนี้มาเติมเต็มในการตั้งงบประมาณ
เพ่ือจัดซื้อรถดับเพลิงกับรถกระเช้า เป็นสิ่งที่น าเรียนทุกท่านว่าเรามีการพูดคุยตลอด ข้อมูลที่ผม
ถ่ายทอดไปยังท่าน เพ่ือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เป็นทางหนึ่งว่าสมาชิกสภาได้ดูในรายละเอียดแล้ว 
วันนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงที่จะท าให้ดีขึ้นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน น าเรียนให้ทุกท่านได้สบาย
ใจ และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ผมได้
อธิบาย ในวาระอ่ืนๆ เพ่ือให้ทุกทา่นได้สบายใจ น าเรียนประธานสภาเขตเท่านี้ครับ  

ประธานสภา  -  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องของงบประมาณ
รายจ่ายปี 2564 และเรื่องอ่ืนๆ ขอให้สมาชิกทุกท่านที่รับฟังนายกเทศมนตรีคงจะเข้าใจตรงกัน 
สมาชิกท่านอื่นมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับกัน  

นายสมเกียรติฯ   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสมเกียรติ หวายค า ขอผ่านท่านประธานไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้อธิบายให้กับสมาชิก
สภาหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน เรื่องนี้น่าจะเป็นข้อพิพาทของเราประมาณ 2 
ปีกว่า ในเบื้องต้นผมได้สอบถามไปยังกองช่าง แต่ผมก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อธิบายเพ่ิมเติมให้ที่
ประชุมได้รับทราบ เป็นเรื่องอาคารพาณิชย์ร้านเสน่ห์ชาย เป็นข้อพลาดพิงเกี่ยวกับโครงสร้าง
ระยะห่างไม่ถูกต้องตามระเบียบของการควบคุมอาคาร ตอนนี้มีการเข้าไปด าเนินการใหม่ ผมจึง
อยากให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องได้อธิปรายว่าเหตุผลไหนถึงยังสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ จะได้เป็น
แนวทางเดียวกัน เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบในส่วนของผมมีเพียงเรื่องเดียวครับ 

ประธานสภา  -  เป็นค าถามที่ดี ของ สท.สมเกียรติ หวายค า ประเด็นการก่อสร้างของร้านเสน่ห์
ชาย ซึ่งได้มายื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลต าบลป่าก่อด า ในเรื่องนี้ถูกท้วงติงเกี่ยวกับเรื่อง
โครงสร้างไม่ผ่านจึงขอให้ผู้ประกอบการหยุดการก่อสร้าง ในส่วนของร้านเสน่ห์ชายได้คุยกับผม ทาง
เทศบาลให้ระงับการก่อสร้างไว้ ซึ่งทางเสน่ห์ชายถือว่าเป็นการเสียโอกาส ทางเสน่ห์ชายอยาก
ก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งทางเสน่ห์ชายรอรายละเอียดจากกองช่างเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างไม่เห็น
แจ้งว่าจะให้ท าอย่างไร เรื่องไม่คืบหน้าร้านเสน่ห์ชายกลัวเสียโอกาส จึงให้ช่างเข้าด าเนินการก่อสร้าง
ตึกพาณิชย์ดังกล่าว ตอนนี้ด าเนินการไปเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว ดังนั้นด้วยสาเหตุอะไร ขอให้ท่าน
นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องถิ่นให้หน่วยงานไหนชี้แจงหรือรับผิดชอบ ขอให้นายกได้กรุณา
มอบหมายในส่วนผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงตามท่ีท่าน สท.สมเกียรติ สงสัยครับเชิญครับ  



 

-๑๐- 
 

นายณัฎฐสิทธิ์ฯ  -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน            
ผมนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง กรณีของร้านเสน่ห์ชาย เรื่องการขออนุญาต
ก่อสร้าง ขั้นตอนแรกด าเนินการก่อสร้างไปก่อนและไม่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งในส่วนอาคาร
พาณิชย์นั้นบุคคลสาธารณะที่คนอ่ืนสามารถใช้สอยได้ ภายหลังเราทราบเรื่องเราจึงมีหนังสือระงับ
การก่อสร้างไว้ก่อน เพ่ือให้ด าเนินการค านวณโครงสร้างเขียนแบบเว้นระยะห่างให้ถูกต้อง และได้
ด าเนินการเขียนแบบยื่นเสนอเทศบาล แต่แบบแปลนก็ไม่ถูกต้องกองช่างจึงท าการตีกลับแบบแปลน
กลับไปเพ่ือให้แก้ไข เนื่องจากว่าอาคารพาณิชย์วิศวกรรับรองโครงสร้างต้องระดับวิศวกรสามัญ เพ่ือ
ค านวณโครงสร้างและรับรองโครงสร้าง เนื่องจากอาคารเดิมมีการช ารุดไปครั้งหนึ่งแล้วจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหว เราเป็นห่วงจุดนี้และได้แจ้งกับทางร้านเสน่ห์ชายไปแล้ว และแจ้งวิธีการแก้ไข
ว่าควรด าเนินการอย่างไร ส่วนของกองช่างได้ติดตามตลอด ทางผู้ประกอบการเองมีการไปติดต่อ
ประสานงานว่าจ้างวิศวกรภายนอกส านักงานให้ด าเนินการออกแบบค านวณโครงสร้างและรับรอง
โครงสร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ส าเร็จ ทางกองช่างได้ติดต่อประสานงานตลอดแนะน าอย่างไรต้อง
หาวิศวกรสามัญเพ่ือรับรองโครงสร้างให้ได้ เราจึงสามารถอนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้างได้ ที่ ท่าน
ประธานแจ้งว่ากองช่างจะต้องค านวณฌครงสร้างให้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ที่ด าเนินการในเรื่องนี้ กองช่างเทศบาลมีหน้าที่ตรวจสอบเท่ านั้น เพ่ือออกใบอนุญาตให้กับ
ผู้ประกอบการต่อไป ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์    - ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขออธิบายสุดท้ายยังไงผมต้องลงนาม 
ถึงแม้ว่าเราจะรู้ข้อเท็จจริงว่าประชาชนก่อสร้างบ้านไปก่อน การลงนามเป็นเรื่องเงื่อนไขของ
กฎหมาย หากเกิดตึกช ารุดมีปัญหาอาจเป็นคดีอาญา ไม่ใช่ว่าก่อสร้างไม่ได้ เราไม่เคยไปห้ามผมคุย
กับผู้อ านวยการกองช่างตลอดสามารถท าได้คือสามารถด าเนินการได้  ทุกคนสามารถด าเนินการได้ 
ให้ลงนามหรือให้ผมเซ็นต์เรายอมรับในเงื่อนไขของข้อกฎหมายได้หรือไม่ เกิดความเสียหายใคร
รับผิดชอบไม่พ้นคนที่ลงนาม สุดท้ายคือเทศบาลต้องไปดูว่าใครเป็นผู้ลงนามบ้าง ต้องไล่เรียงกันแบบ
นี้ เพราะไม่ใช่คดีแพ่งอย่างเดียวมันรวมทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งด้วยต้องชดใช้ความเสียหายไล่ตั้งแต่
เจ้าของตึก เทศบาลไม่พ้นเรื่องนี้คดีอาญาเจ้าของตึกหนีไม่พ้น เราเป็นผู้ตรวจสอบเราก็ไม่พ้น        
ผอ.กองช่าง ปลัด คณะผู้บริหาร ต้องเห็นใจเรื่องนี้ช่วงหลังผู้ประกอบการไม่ได้เข้ามาปรึกษา หาก
ถามว่าเขาก่อสร้างหรือไม่ตอนนี้ก็ยังก่อสร้าง แต่เทศบาลก็สั่งให้หยุดเพ่ือแก้ไขให้ปลอดภัยที่สุด ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายระเบียบแต่ไม่ยอมด าเนินการจึงเป็นประเด็นแบบนี้ แต่กลับแจ้งให้สมาชิก
สภาเพ่ือกดดันผู้บริหารแบบนี้ ทางกองช่างเราด าเนินการตามระเบียบอยู่แล้วหากด าเนินการถูกต้อง
เคยมีกรณีที่เจ้าของบ้านให้ทางอ าเภอมากดดันเราแต่ไม่สามารถรับรองได้ ต่อไปโครงสร้างในอนาคต
จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลของเรา เราไม่สามารถท าได้เช่นกันถึงแม้จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
มากดดันก็ตาม หากถามว่าตอนนี้ด าเนินการหรือไม่ก็ยังด าเนินการ เราถึงขั้นให้ทางกองช่างเข้าไป
ก ากับดูแล เราถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและอยู่ในเขตเทศบาลของเรา ต้องท า
ความเข้าใจกันไม่ใช่ว่าจะต้องมีอามิสสินจ้าง เรามองว่าอะไรปลอดภัยส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับ
คนในพ้ืนที่รอบข้าง ผู้อนุมัติจะต้องป้องกันตัวเองเช่นกัน เรื่องต่อไปเป็นเรื่องขอเชิญชวนท่าน
ประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้สมัครเข้าโครงการของ”คนดีศรีเชียงราย” ซึ่งขณะนี้เอกสารถึง
เทศบาลแล้ว วันนี้ผมจะได้ส่งรายละเอียดให้สมาชิกทุกท่าน คือฝ่ายบริหารเข้าอบรมทุกคนแล้ว - 



 

-๑๑- 
 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์    - จะใช้เวลา 4 คืน 5 วัน ที่ไร่ของท่าน ว วชิรเมธี จะต้องไปร่วมอบรมและหลัง
จากนั้นอีกเดือนจะเวียนไปปฏิบัติธรรม ซ่ึงจะได้ใบประกาศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและ
ท่าน ว วชิรเมธี ตอนนี้มีการเชิญชวนทั่วทุกอ าเภอ อ าเภอแม่ลาวเป็นอ าเภอที่ 17 และอ าเภอ
สุดท้ายคืออ าเภอแม่จันเป็นอ าเภอที่ 18  ซึ่งตอนนี้เป็นเขตอ าเภอแม่ลาวที่จะต้องเข้ารับการอบรม 
ประธานคนดีศรีเชียงราย ของอ าเภอแม่ลาว คือนายกอรรถพล นายกเทศบาลต าบลแม่ลาวเป็น
ประธาน จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา เพราะจะมีโควตา จ านวน        
10 ท่าน ใครจะเข้าร่วมเชิญครับ ขอน าเรียนท่านครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา  -  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์ของร้านเสน่ห์ชาย
ฟังท่านนายกชี้แจง ประกอบกับผู้อ านวยการกองช่างที่ร้านเสน่ห์ชายยื่นแบบมา ข้อสรุปคือเทศบาล
ของเราโดยเฉพาะกองช่างผู้อ านวยการกองช่างไม่สามารถจะเซ็นต์เพ่ือรับรองอาคารพาณิชย์หลังนี้ได้
เป็นด้วยสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าถูกต้องหรือไม่ สมาชิกท่านอื่นๆ หากไม่มีเรื่องอ่ืนๆ ผมในฐานะ
ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามหนังสือบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ ชร 54404/579 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 
2563 เรื่อง รายงานการด าเนินงานตามมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่องเดิม ตามที่เทศบาล
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่ากอด า  สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปีพศ2563 ในวันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 
ข้อเท็จจริงในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้ท าการประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าความเข้าใจ
และสอบถามรายละเอียดปรากฏว่าพนักงานขับรถขนขยะได้รับการร้องขอจากวัดสันต้อม เห็นว่า
เป็นการบริการสาธารณะและเป็นขยะจ านวนไม่มาก คือจ านวน 4 ถุง เมื่อรถผ่านไปบริเวณนั้นซึ่ง
เป็นฝั่งตรงข้ามกับพ้ืนที่ป่าก่อด าที่เก็บขยะเป็นประจ าอยู่แล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้ท าการก าชับการด าเนินงานของพนักงานไม่ให้ด าเนินการเหมือนที่ผ่านมา โดยให้
ท างานในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าเท่านั้น หากมีการร้องขอให้ท าเป็นหนังสือเพ่ือรายงานขออนุมัติ
ต่อผู้บังคับบัญชา และขอต่อสภาเทศบาลเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะสามารถท างานได้เป็นครั้ง ๆ 
ไป ดังนั้นเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบและเข้าใจการ
ด าเนินงานดังกล่าวตามที่สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าสอบถาม จะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ข้อเสนอ
เพ่ือพิจารณา ลงนามโดย นายธมลชัย ชัยสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท่านปลัดเทศบาลรับทราบ และท่านนายกเทศมนตรี
รับทราบเช่นกัน แจ้งเพ่ือสมาชิกสภาได้รับทราบครับขอบคุณครับ ท่านอ่ืนมีอะไรจะเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ เชิญครับ 

นายธงชัย     -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา และฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายธงชัย พันธุ  ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่  3   ผมจะรบกวนทุกท่านจะขอ
ประชาสัมพันธ์ต่อจากท่านนายกเก่ียวกับคนดีศรีเชียงรายเนื่องจากว่าทางกระผมได้มีโอกาสเป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการคนคนดีศรีเชียงราย ท่านประธานอรรถพล  เป็นประธาน จะมีการประชุมกันวันที่ 
31 สิงหาคม 2563 ที่เทศบาลต าบลแม่ลาว หากท่านไหนสนใจจะให้มีการท ารูปเล่ม ท่าน
ประธานสภา คณะผู้บริหาร ทุกท่านสมบูรณ์แบบทุกท่าน จะมีการท ารูปเล่มลักษณะ 9 ประการ       
ที่การท าท ารูปเล่มมีรูปภาพเพ่ือประกอบเพ่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเป็นคนดีศรีเชียงราย
ประจ าปี 2563 ที่จะได้รับใบประกาศจากท่าน ว วชิรเมธี  มีคุณธรรมอยู่ 9 ประการ ได้แก่
พากเพียรอดทน เสริมสร้างคนดี รู้รักสามัคคี มีน้ าใจ ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐกิจพอเพียง - 




