
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
วัน ศุกร์  ที่ 25 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

 
ผู้ร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมชาย  ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาย   ขวัญชัย  
๒ นายอานนท์ วงษารัตน์ รองนายกเทศมนตรี อานนท์  วงษารัตน์  
๓ นายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ธนพนธ์  ศรีสวัสดิ์  
๔ นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
๕ นายธมลชัย  ชัยสวุรรณ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ธมลชัย  ชัยสวุรรณ์  
๖ นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์  
๗ นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  
๘ นายอดุลย์  ยอดทองค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อดุลย์  ยอดทองค า  
๙ นายวิรัตน์  หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์  หนุ่มรักชาติ  

๑๐ นายพินิจพล  พรมวงศ์ ครู คศ.2 รักษาการ ผอ.โรงเรียน พินิจพล  พรมวงศ์  
๑๑ นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
๑๒ นายถวิล  เมืองสิงห์ จพง.ป้องกันฯ ถวิล  เมืองสิงห์  

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี -  
2 นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล -  

 

 



๒ 

 

ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

นายสมเกียรติฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สี่  

ประธานสภา - ก่อนอ่ืนต้องขอสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ผู้บริหาร ข้าราชการ ที่เข้าร่วม
ประชุมวันนี้ และทางฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภา 1.1 เรื่อง การประชุมวันนี้ ท่าน สท.กิตติพิชญ์ มะโนค า ได้ลากิจส่วนตัว และนางวาสนา นันตะกูล 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้เดินทางไปราชการ ตามที่ผมได้รับแจ้ง ตั้งแต่ 22 – 25 ธันวาคม 2563 

             ๑.๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธรรมะชีวิตตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธ          
ที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลป่าก่อด า เวลา 06.00 น. 
พัฒนาและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลป่าก่อด าพร้อมเพียงกัน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลป่าก่อด า
สถานที่จัดงานเวลา 07.30 น. ศรัทธาประชาชนผู้มาร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่พร้อมกัน 
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลป่าก่อด า เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ควรใช้ต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด าประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มัคทายกน ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย
ศรัทธาประชาชนผู้มาร่วมพิธีท าบุญตักบาตรกล่าวค าอาราธนาศีลพร้อมกันประกอบพิธีถวายข้าวพระพุทธวิธี
โยงข้าวบาตรมัคทายกกล่าวค าอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์มหามงคลวันขึ้นปีใหม่ 
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา มัคทายกน ากล่าวค าถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
ประธานสงฆ์ในพิธีกล่าวสัมโมทนียคาถา อ านวยพรวันขึ้นปีใหม่ พระสงฆ์อนุโมทนา มัคทายกน ากล่าวค า
กรวดน้ าหยาดน้ าแบบล้านนา พระสงฆ์ 9 รูป สามเณร 21 ออกรับบิณฑบาต คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด าข้าราชการพนักงานทุกคนพร้อมคณะศรัทธาประชาชนทุกคนร่วมกันท าบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม ่ 

๑.๓ เรื่อง การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบล      
ป่าก่อด า ตามที่ เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบล         
ป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ขึ้น ในวันศุกร์  ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕63 ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ชั้น 3 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่
ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น 
ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ ดังนั้น 
จงึมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้ 



๓ 

 

ประธานสภา       1. เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น 
1.1  มอบนายอานนท์    วงษารัตน์  รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
1.2 มอบนายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
1.3 มอบนายพินิจพล    พรมวงค์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 

 

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

 

ระเบียบวารที่ ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา        - การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง วันจันทร์ ที่ 30  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 ตามที่ฝ่าย

เลขานุการสภา ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ทางสมาชิกสภาได้ตรวจทานแล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาท่านใดมี
การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระข้อความใดๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาเทศบาล เพ่ือจะได้แจก
ให้ที่ประชุมรับทราบและจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆของรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง วันจันทร์             
ที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 ผมขอมติโดยการยกมือครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงาน
การประชุม เชิญยกมือครับ 

มติที่ประชุม        - รับรอง  7 เสียง , ลา  ๑  คน (นายกิตติพิชญ์  มะโนค า)  

ระเบียบวารที่ 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 3.๑ เรื่อง  การขออนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น 

ประธานสภา  -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบครับ  เชิญครับ 
นายสมเกียรติ  -  เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ หวายค า

เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

                     ข้อ  29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานสภา           - ขอบคุณเลขานุการสภา ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปเชิญทางฝ่าย
บริหารให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น ให้ที่
ประชุมได้รับทราบเพ่ือจะได้เข้าใจตรงกัน เชิญครับ 

 



๔ 

 

นายสมชาย        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้แถลงในรายละเอียดประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือ
พิจารณาญัตติการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1      
ป่าก่อด า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีความประสงค์
ขอเสนอวิธีการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้นโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ตามบันทึก
ข้อความ กองการศึกษาที่ 54405/1319 ลงไปที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารให้บรรจุในวาระ
การประชุม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เหตุผลประกอบ ซึ่งกองการศึกษาได้รับ
ทราบจากโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า จะด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
เรียน 4 ชั้นโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า รายละเอียดตามรายการประมาณราคาเป็นเงิน ขอแก้ไขในส่วนตัว
เลขขอแก้ไขเป็น 314,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ตั้งไว้ 
150,000 บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่สบายต าบลป่าก่อด าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน้า 33/75 มีรายการโอนลดดังนี้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวนโอนลด 165,000 บาท ไม่ใช่ 140,000 บาท ดังนั้น
รายการที่โอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน โดยจะไปโอนเพิ่มแผนงานการศึกษา            
งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง ตามรายการค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จ านวนโอนเพ่ิม 165,000 บาท ผู้บริหารท้องถิ่น  จึงเสนอ
ญัตติการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ ทุกท่านได้รับ ส าหรับใบขวางตาม
เอกสารแนบท้าย การน าเสนอจะเป็นไปตามขั้นตอน ตามบันทึกข้อความ กองการศึกษา วันที่ 16 ธันวาคม 
2563 ได้เสนอตามขั้นตอนขอส่งเอกสารเพ่ือน าบรรจุในวาระการประชุมสภา โดยผ่านท่านนายกเทศมนตรี
และมีเรื่องเดิม ข้อเท็จจริง ข้อระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา โดยมีการลงนามผ่าน 
ผอ.กองการศึกษา ปลัดเทศบาล คนสุดท้ายท่านนายกเทศมนตรี เพ่ือน าบรรจุในวาระการประชุมสภา 
เอกสารแนบท้ายประกอบ ตามแบบ ปร.4 ปร.5 ที่ทุกท่านได้รับ ใบขวางเป็นเอกสารการค านวณ การก่อสร้าง 
หัวข้อที่ 1 งานปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 4 ชั้น ข้อที่ 2 ห้องน้ าหญิงและห้องน้ าชาย ซึ่งจะปรากฏ ชั้น 4 ชั้น 
3 ชั้น 2 จะเจอข้อเสียหาย อาคารนี้ซึ่งเราได้รับงบประมาณรายจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
ซึ่งเป็นอาคารรูปแบบเดิมได้รับงบประมาณมาให้สร้างตามรูปแบบที่ก าหนด ไปดูรายละเอียดทั่ วประเทศจะมี
ปัญหาเช่นกันตั้งแต่ชุดของหลังคาจะมีการรั่วซึม หากฤดูฝนเกิดฝนตกหลังจากนั้นในชุดของตัวอาคารตั้งแต่
อาคารชั้น 4 ชั้น 3 ชั้น 2 จะมีการรั่วซึมเนื่องจากไม่มีน้ ายากันซึมตั้งแต่แรกตามแบบแปลน หลังจากการใช้
งานของห้องน้ าจะหนักหรือเบาจะมีการรั่วซึม บริเวณของห้องน้ าห้องส้วมและบริเวณอ่างล่างหน้า อาจจะเป็น- 

 



๕ 

 

นายสมชาย        - ที่มาของบันทึกข้อความ ของโรงเรียนเทศบาล เสนอมาเพ่ือให้กองช่างส ารวจความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง และได้ออกแบบประมาณราคา เพราะฉะนั้นห้องน้ าชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 
รวมถึงอ่างล้างหน้า รวมไปถึงการปรับปรุงระบบห้องน้ า ประตูห้องน้ า หากท่านสมาชิกสภาเดินตรวจอาคารจะ
เห็นความเสียหายที่เกิดจากตัวอาคาร จึงเป็นที่มาของการประมาณราคา ในส่วนของตัวอาคารจะใช้
งบประมาณ 214,527 บาท นอกจากนั้นจะเป็นระบบไฟฟ้า 8,850 บาท นอกจากนั้นจะเป็นงานสี  
17,550 บาท กระบวนการคิดค านวณ ระบบก่อสร้างจะต้องน ามา ค านวณให้สอดคล้องกับ Factor F ตามที่
ทุกท่านเห็นแบบปร.5 จ านวน 1.3056 ด้วยตัวเลข หลายขั้นตอนจึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ตัวเลขที่ใช้ใน
การซ่อมแซมจริงๆนั้น จะอยู่ที่ 241,227 บาท ท าให้เจ้าหน้าที่น าตัวเลขขั้นตอนที่ 2 มาค านวณ ท าให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนที่ได้ให้แจกให้ทุกท่านไปในวันนี้ ดังนั้นน าเรียนเพ่ิมเติมที่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ 
หลังจากท่ีผมได้รับทราบ ผมจึงได้แจ้งให้กับกองการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน 314,000 บาท มาจาก
ไหนงบประมาณของเราจะได้รับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ 150,000 
บาท ซึ่งเป็นงบประมาณส าหรับการซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบของอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1      
ป่าก่อด า เป็นอาคารหลังไหนก็ได้ ดังนั้นจะมีงบประมาณที่ส่งมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
งบประมาณท่ีโอนมาในจ านวน  165,000 บาท เป็นงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมา
ให้ส าหรับเงินเดือน ของคุณครู ไม่เป็นไรส่วนกระทบที่จะน ามาใช้พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า            
แต่อย่างใด ซึ่งมักเราต้องตรวจสอบและได้น าออกมาจากเงินเดือนส่วนของอัตราว่าง ตั้งแต่ผู้อ านวยก าร
โรงเรียนเป็นต้นไป และต าแหน่งครูที่ว่างอยู่ จ านวน 3 ต าแหน่ง เป็นเหตุผลที่เสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ         
จึงน าเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นขั้นตอนที่น าเสนอเป็นขั้นตอนในการเสนอต่อสภา เพ่ือให้สมาชิกสภา
พิจารณาเห็นชอบในเรื่องนี้ เพ่ือผลักดันงบประมาณน าไปปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารเรียน 4 ชั้น ที่ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ ารั่วซึม และส่งผลกระทบให้ชั้นล่างสุดซึ่งเป็นห้องโถง เกิดความเสียหาย ขอน าเสนอต่อ
ท่านประธานสภาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา           - ขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้กรุณาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติปรับปรุงอาคารเรียน
อนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น ที่ประชุมที่สมาชิกสภาท่านใดจะอธิบายให้ความเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
อนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น หากมีข้อสงสัยเรียนเชิญครับ  

นายสมเกียรติ        - เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ 
หวายค า เลขานุการสภาเทศบาล ก่อนอื่นผมได้ฟังรายละเอียดจากผู้บริหารมีเหตุผลและความจ าเป็น ก่อนที่จะ
มีการพิจารณาอนุมัติ ในเรื่องนี้ เกี่ยวกับในการก่อสร้างอาคารเรียนต่างๆ นั้น เกี่ยวกับแบบแปลนของอาคาร
เป็นแบบมาตรฐานที่ก าหนดมา ผมฝากเรื่องนี้หากมีโครงการลักษณะนี้ฝากถึงช่างผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจรับ และ
ผู้รับผิดชอบ  ให้ตรวจสอบให้ดีเพ่ือที่จะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีก การก่อสร้างห้องน้ าต้องใช้น้ ายากันซึม 
ตามที่แจ้งมาคือไม่ได้ใส่ ผมเห็นว่าผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบให้ดี และคณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจรับ
และตรวจสอบให้ดี เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง หากใช้งานเป็นระยะเวลานานก็อาจจะมีผลได้ ต้องมาคอย
ซ่อมแซมอีก เพราะการก่อสร้างต้องเริ่มจากโครงสร้างที่ดี หากมีการซ่อมแซมเราต้องหางบประมาณด าเนินการ 
เพราะหากไม่เกิดการซ่อมแซมงบประมาณในส่วนนี้ เราอาจจะเป็นเงินเหลือจ่ายที่สามารถใช้พัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 



๖ 

 

ประธานสภา            - ขอบคุณ สท.สมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภา ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติ
ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลอาคารเรียน 4 ชั้น คณะบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

นายสมชาย        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ขอน้อมรับค าแนะน า
ตามที่ทุกท่านได้รับทราบการใช้งานเกือบจะ 10 ปีแล้ว ดังนั้นตามสภาพ โครงสร้าง ตามที่เราได้รับ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างในจะแข็งแรง แต่เราจะประสบปัญหาในการใช้
งานตามระยะเวลาข้อผิดพลาดที่มากับตัวอาคาร ไม่ได้ท าข้อผิดพลาดที่เราได้กระท าขึ้นจากตัวอาคารที่ส่งผลให้
ปัญหาเรื่องนี้จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งหรือเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราต้องน าไปเป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านและจะได้เข้าไปใช้หากด าเนินการซ่อมแซม
เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ  

ประธานสภา            - ขอบคุณท่านรองสมชาย ขวัญชัย ที่ได้กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติม สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะ
สอบถาม หากไม่มีล าดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล
และอาคารเรียน 4 ชั้น ผมขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศรีษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม        - รับรอง  7 เสียง , ลา  ๑  คน (นายกิตติพิชญ์  มะโนค า) 

ประธานสภา       - ขอบคุณสมาชิกสภาท่าน ในเมื่อสภาอนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน         
4 ชั้น ล าดับต่อไปจะเป็นการโอนลดเพ่ือด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน                   
4 ชั้น  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนลดเพ่ือด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน      
4 ชั้น ขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศรีษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม        - รับรอง  7 เสียง , ลา  ๑  คน (นายกิตติพิชญ์  มะโนค า) 

ประธานสภา       - ขอบคุณสมาชิกสภาท่าน ในเมื่อสภาเห็นชอบการโอนลด ล าดับต่อไปจะเป็นการโอนเพ่ิมเพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเพิ่มเพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น ขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศรีษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม        - รับรอง  7 เสียง , ลา  ๑  คน (นายกิตติพิชญ์  มะโนค า) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานสภา  - สมาชิกสภาท่านไหนมีอะไรเ พ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

นายฐาณัฐพงษ์  -เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายฐาณัฐพงษ์     
อินศรี สมาชิกสภาเทศบาล ขอแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง บริเวณถนนข้างสถานีอนามัยเกี่ยวกับพ้ืนผิวถนน ขอให้เข้า
ด าเนินการซ่อมแซมให้ดีข้ึน และเกี่ยวกับกระจกโค้งมน หมู่ที่ 8 ประชาชนร้องขอเข้ามาขออนุญาตเอ่ยนามอดีต
พ่อก านันเกษม ตรงสามแยกกระจกใช้การไม่ได้ครับ ขอแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ  

 



๗ 

 

ประธานสภา  - เรื่องระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ ท่าน สท.ฐาณัฐพงษ์ อินศรี ฝากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับถนน
ข้ามสถานีอนามัยป่าก่อด า ซึ่ง สท.ฐาณัฐพงษ์ ได้เสนอต่อผู้บริหารไปแล้วว่าถนนช ารุดเสียหายมาถึงวันนี้ถนนที่
แจ้งไปไม่เข้าด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการแก้ไขตามที่ร้อง
ขอด้วย และประเด็นที่ 2 กระจกโค้งมน ผมมีเยอะความต่างๆ ที่มีความช ารุด หักลงมา ซึ่งผมเข้าใจว่า
ผู้รับผิดชอบเป็นของกองช่าง แต่สอบถามนายถวิล ปรากฏว่าไม่ใช่กองช่างรับผิดชอบ ผมอยากทราบว่ากองไหนที่
รับผิดชอบในเรื่องนี้  เพราะดูแล้วไม่เหมาะสมตามจุดต่างๆ เกี่ยวข้องได้ตอบค าถาม 2 ประเด็นที่สมาชิกสภาได้
สอบถามเข้ามานะครับ  

นายฐาณัฐพงษ์  -ขออนุญาตเพิ่มเติมครับในส่วนของถนนที่เคยแจ้งไปแล้วนั้นได้มีการเข้ามาปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
แต่ว่าเกิดการช ารุดเสียหายรอบใหม่ หลังจากฤดูฝนรถเกี่ยวข้าวหรือรถต่างๆสัญจร จึงท าให้เกิดความช ารุดขึ้น         
มาใหม่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  - ได้ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมไปแล้ว 1 ครั้ง เกี่ยวกับถนน ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับกระจกโค้งมน เชิญครับ  

นายสมชาย        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ในส่วนของถนนจะรับ
เรื่องไว้และจะหาวิธีแก้ไขเป็นล าดับต่อไป ประเด็นที่ 2 ตามปกติกระจกมุมโค้งจะใช้ส าหรับตามแยกต่างๆ           
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยปกติตามจุดต่างๆ ที่เราติดตั้งจะเป็นลักษณะของโครงการ จะเป็นโครงการ
เกี่ยวกับติดตั้งกระจกโค้งเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตอนนี้โครงการลักษณะนี้ เราจะยังไม่สามารถด าเนินการ
ไดต้้องไปแก้ไขเก่ียวกับวัสดุ เนื่องจากกระจกโค้งหรือตัวเสา สามารถตั้งในจุดเดิมได้ อาจจะเป็นเพียงแค่บางจุด
ที่มีความช ารุดเสียหาย เราต้องเข้าด าเนินการตรวจสอบว่าในจุดไหนที่สามารถจัดซื้อในลักษณะของวัสดุได้ 
เพราะฉะนั้นขอน าเรียนให้ทุกท่าน รับทราบว่าโครงการนี้เป็นการด าเนินการลักษณะโครงการที่ผ่านมาหลายปี
แล้ว หากจะด าเนินการแก้ไขเกี่ยวกับท่อนเหล็กโครงสร้างของกระจกโค้งเราจะสามารถเข้าด าเนินการได้ใน
ลักษณะของวัสดุเป็นรายกรณีไป ในส่วนของกระจกโค้งเราต้องดูว่าสามารถจัดซื้อในลักษณะของวัสดุได้หรือไม่ 
ตามที่ถ้าเสนอในที่ประชุมสภาและผมจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ด าเนินตามขั้นตอนของระเบียบต่อไป เรียน
ท่านประธานเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภา  -ขอบคุณคณะผู้บริหารประเด็นที่ได้สอบถามไป ผมประเด็นที่ผมจะสอบถามเกี่ยวกับลูก
ระนาดการด าเนินการดังกล่าวพบในพ้ืนที่โดยเฉพาะหมู่ที่ 8 ชุมชนป่าก่อด า ผมไม่ได้ปั่นจักรยานเพ่ือออก    
ก าลังกาย ทุกครั้งจะเห็นลูกระนาด ถนนซอย 6/2 สายตะวันออก บริเวณบ้านอุ้ยสวย ก่อนด าเนินการน่าจะ
แจ้งสมาชิกสภาผู้รับผิดชอบรับทราบด้วย เพราะในชุมชนมีวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ลดความเร็ว          
เมื่อขับรถมาเป็นทางโค้งไม่เห็นลูกระนาด อาจก่อให้ เกิดอุบัติเหตุได้จากลูกระนาดมีระดับความสูงบ้าง
ประชาชนไม่ทราบให้ผมทราบ ดังนั้นมีงานใหม่ที่เข้าด าเนินการเกี่ยวกับลูกระนาดนี้ ผิดประเด็นเกี่ยวกับไฟส่อง
สว่าง LED ซอย 8 หมู่ที่ 8 ยังติดๆดับๆ ผมจึงขอสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของลูกระนาดและไฟ
ส่องสว่าง LED ด้วยครับขอบคุณครับ และสมาชิกสภามีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 

 



๘ 

 

นายบุญสอน       - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน กระผมนายบุญสอน  
ปงรังสี สมาชิกสภาเทศบาล มีประชาชนร้องขอให้ด าเนินการติดตั้งไฟ บริเวณหลังวัดห้วยส้านดอนจั่น ซึ่งมี
ประชาชนออกก าลังตอนเช้าและเย็น เมื่อก่อนไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากเจ้าของที่นาไม่อนุญาตให้ติดตั้ง
ไฟเนื่องจากว่าปลูกข้าวและไม่เจริญเติบโตแต่ตอนนี้อนุญาตให้ด าเนินการได้เพียงแต่ว่าให้ด า เนินการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างมาทางหมู่บ้าน จะไม่กระทบกับข้าวที่ปลูกไป ขอด าเนินการติดตั้งประมาณ 3 จุด เรื่องที่ 2 
เกี่ยวกับถนนทางไปบ้านป่าสักเหนือ เป็นสะพานมีหลุมลึก  ขอให้ผู้บริหารส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ตรวจสอบ 
ถนนดังกล่าว การก่อสร้างหลายปีแล้ว และควรติดตั้งกระจกเพราะเดินทางมาจากบ้านสันต้อมจะไม่เห็นรถ 
และเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับรถตักหน้าขุดหลัง ผมเห็นออกให้บริการนอกพ้ืนที่ ผมเห็นหลายครั้งแล้วไม่ถ่ายรูป 
เห็นออกไปให้บริการเอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาล รถตักหน้าขุดหลังด าเนินการซ่อมแซมใช้งบประมาณใน
การซ่อมแซมเยอะพอสมควร ผมจะฝากให้ผู้บริหาร หรือกองช่างว่าไม่สมควรน ารถออกไปใช้นอกพ้ืนที่ ควรจะ
ใช้ในเขตเทศบาลเท่านั้น ผมเห็นว่าไม่สมควรน าออกไปใช้ขอบคุณครับ  

ประธานสภา  -ขอบคุณ สท.บุญสอน  ปงรังสี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารเกี่ยวกับการ
การร้องเรียนและติดตามในเรื่องต่างๆ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตอบค าถามในประเด็นข้อสงสัยด้วยครับ  

นายณัฏฐสิทธิ์       - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม             
นายณัฏฐสิทธิ์ เครือวงค์ ผอ.กองช่าง น าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นสอบถามในที่ประชุมสภาเป็นข้อๆ ไป ข้อ
แรกเกี่ยวกับการด าเนินการ ลูกขนาดซอย 6/2 ผมต้องขอประทานอภัยที่ไม่ได้แจ้งสมาชิกสภาในพ้ืนที่บังเอิญ
ว่าเป็นท่อทรุดเป็นท่อระบายน้ าอยู่ทางใต้ดินและมีความช ารุดเสียหายและได้เข้าไปซ่อมแซม เมื่อเราด าเนินการ
ปรากฏว่าท่อมีขนาดที่บางลงจึงท าให้ ด าเนินการแก้ไขเป็นลูกระนาดแทนเป็นการแก้ไข แล้วเราด าเนินการ
ซ่อมแซมหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ดีข้ึนจึงแก้ปัญหาด้วยการเสริมความหนาของท่อเมื่อความสูงขึ้นจึงท าให้เป็นลูก
ระนาด เป็นการแก้ไขปัญหาไปด้วยครับ เราถือว่าบกพร่องในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ต่อไปผมจะปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นครับ ในส่วนของไฟฟ้า LED ซอย 8 หมู่ 8 ผมทราบเรื่องนี้แล้วเนื่องจากเราถอดเอาไอซีออกไป
ซ่อมแซม  ตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมไอซี หากด าเนินการซ่อมแล้วจะกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมครับ ตอนนี้
ไฟยังส่องสว่างแต่จะมีกระพริบบ้างเพราะ IC ข้างในเสีย และประเด็นถนนไปบ้านป่าสักเหนือเราจะส ารวจว่า
เสียหายในลักษณะไหนเพ่ือจะด าเนินการออกแบบประมาณราคาเพ่ือเข้าไปซ่อมแซมครับ ในเรื่องของรถ JCB 
ที่ออกนอกพ้ืนที่ ในเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องแต่บางครั้งจะมีหน่วยงานราชการอ่ืน ขอความอนุเคราะห์เข้ามา
เราต้องออกไปช่วย แต่ในส่วนของเอกชนเราไม่สามารถด าเนินการได้ที่เขาไม่ถูกต้องตามระเบียบขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้กรุณาชี้แจงเข้ามา ในเรื่องลูกระนาดผมเห็นว่าสูงไป เวลารถที่ใช้
ความเร็วสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อเหตุผลความจ าเป็นไม่ต้องด าเนินการบริเวณนั้น น าปูนไปครอบท่อเดิมที่
ช ารุดผมเห็นว่าไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดควรหาทางแก้ไขวิธีอ่ืน น่าจะปรับปรุง ท่อที่วางไว้ให้ลึกลงไปให้แข็งแรง
มากกว่านี้ การที่น าปูนไปครอบไว้และเป็นลูกระนาด ประชาชนในพ้ืนทีไ่ม่เห็นด้วย ไม่สะดวกในการสัญจร และ
ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับธนาคารน้ าใต้ดินในรายละเอียดได้ด าเนินการเพียงแค่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 นอกนั้น
จะไม่ได้โครงการเพราะเหตุผลใดความต้องการเหมือนกันอยากทราบเหตุผลความจ าเป็นเกี่ยวกับงบประมาณ
ในการด าเนินการ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อสภาด้วยครับ ขอบคุณครับ 



๙ 

 

นายณัฏฐสิทธิ์       - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม             
นายณัฏฐสิทธิ์ เครือวงค์ ผอ.กองช่าง ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน โครงการธนาคารน้ า
ใต้ดินเราได้ขอโครงการไป จ านวน 12 โครงการ ในเขตเทศบาล แต่ได้งบประมาณมาไม่ครบไม่ได้ใช้
งบประมาณเทศบาล แต่เป็นงบที่เราขอไปส่วนกลาง อ าเภอ หรือจังหวัด แต่ว่าได้รับการอนุมัติมาไม่ครบทั้ง 
12 โครงการ และด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติมาเท่านั้น ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -ขอบคุณ ผอ.กองช่างที่ได้กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติม สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีข้อเสนอให้ผู้บริหารได้
ด าเนินการ  เชิญครับ  

นายสมเกียรติ        - เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ 
หวายค า เลขานุการสภาเทศบาล ตามที่สมาชิกสภาสอบถามหรือได้รับข้อร้องเรียนมาจากประชาชน ผมจะขอ
สอบถามจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ในเรื่องของพนักงานจ้างเหมาบริการที่ได้รับเงินเดือนล่าช้า ได้รับเรื่องร้องเรียน
ว่าไม่ได้รับเงินตามที่ก าหนดมีปัญหาในการใช้จ่าย จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้จ่ายเงินตรงตามเวลาเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาภายหลัง และของฝากไปยังผู้บริหารเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ผมเห็นบางคันต้องวิ่ง
รับส่ง 2 รอบ ซึ่งท าให้คนขับรถใช้ความเร็วรถโดยเร่งรีบเพ่ือให้ทันต่อเวลา และนักเรียนในรถมีจ านวนที่เยอะ
เกินไป ผมเห็นว่าเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด ก่อให้เกิดความอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทั้งเด็กในเขตของ
เราและนอกเขต ผมว่าบรรทุกเด็กเยอะเกินไป มีเพียงสองเรื่องที่ฝากไว้ครับ  

ประธานสภา  -ขอบคุณ สท สมเกียรติ สอบถามเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียน ขอบคุณครับ  
นายสมชาย        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ขออนุญาตน าเสนอ

รายละเอียด โดยปกติการรับเงินเดือนเป็นที่เข้าใจอยู่แล้วว่าส าหรับเทศบาลเรา โดยปกติขอไปทีละประเด็น 
ฝ่ายการเมืองจะได้รับทุกวันสุดท้ายของเดือน ฝ่ายข้าราชการ พนักงานตามภารกิจ จะได้รับก่อน 3 วันท าการ
ของเดือน ในส่วนของจ้างเหมาบริการนั้น ที่เคยปฏิบัติกันมาจะไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นที่รับรู้กัน
ภายในอยู่แล้ว กระบวนการทุกอย่างเพ่ือไม่ให้ล่าช้าตามที่ตกลงกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่พนักงานจ้าง
เหมาบริการ อาจจะมีภาระหน้าที่ในการใช้จ่ายเงิน เราท าความเข้าใจแล้วว่าต้องปรับตัวเองให้ได้เพราะ
กระบวนการรับเงินเดือนจ้างเหมาบริการเราจะไม่ให้เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่แล้วที่เราตกลงกันไป         
จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ไม่สามารถปรับการใช้จ่ายเงินได้แต่ส่วนใหญ่เข้าใจในเรื่องนี้ และประเด็นที่ 2 เราได้
ก าชับผู้อ านวยการโรงเรียน เกี่ยวกับรถตู้ที่รับส่งนักเรียน ให้มีความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ               
เป็นธรรมดาของผู้ประกอบอาชีพรถตู้ หากจ านวนนักเรียนเยอะขึ้นก็จะได้รับเงินมากขึ้น เป็นเรื่องปกติ ผมจะ
ก าชับรักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนในเรื่องนี้อีกครั้ง ต้องขอขอบคุณที่เป็นห่วงในเรื่องนี้  

ประธานสภา  - ขอบคุณท่านรองสมชาย รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ที่ได้ชี้แจ้งทั้ง 2 ประเด็นที่ท่าน 
สท.สมเกียรติสอบถามคงจะเข้าใจตรงกัน ผม ได้เห็นพนักงานน่าจะเป็นรายใหม่แต่ยังไม่ได้รายงานตัวให้สภา
ได้รับทราบเชิญครับ  

 



๑๐ 

 

นายอดุลย ์       - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายอดุลย์  ยอดทองค า โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มาด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลต าบลป่าก่อด าครับ  

ประธานสภา  - ผมคิดว่าต้องเป็นพนักงานใหม่แน่นอนเพราะไม่คุ้นหน้าเลย และไม่ได้แจ้งให้ผมทราบด้วยว่า
มีการโอนย้ายมา สภาเทศบาลยินดีต้อนรับที่ได้ร่วมงานกันครับ ท่านอ่ืนมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญครับ  

นายประสงค์        - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาล ผมขอพูดถึงภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับอาคารที่
รั่วซึม ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างช่วยบันทึกรายละเอียดด้วยถือว่าเป็นการสั่งงาน ความจริงไม่มีในแบบตอน
ก่อสร้างจึงท าให้เกิดการรั่วซึมภายหลังขอให้เข้าไปตรวจสอบ ให้ด าเนินการท าบันทึกรายงานด้วย ส าหรับการ
ตรวจรับงานนั้นในแบบแปลนไม่มี ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการก็จะท าให้ตรวจสอบยากล าบากเรื่องนี้จะควบคุมยาก
ต้องเห็นใจผู้ควบคุมงานด้วยหากเราบกพร่องในเรื่องนี้ ตามที่ ท่าน สท.สอบถามว่าน้ ายากันซึมต้องมีการ
ก่อสร้างบ้านยังต้องมีแต่หากในแบบแปลนไม่ได้ก าหนดมาจะท าให้การตรวจสอบยากขึ้น    ในส่วนเรื่องกระจก
โค้งมน ในที่ประชุมผมพยายามจะเน้นย้ าทุกกองเป็นการการท างานเชิงรับ ตอนนี้งานป้องกันฯ เกิดปัญหาการ
ตั้งด่าน 7 วันอันตราย ยังหารายชื่อ อปพร.ยังไม่ได้ ตอนนี้เราไม่มีข้อมูลเราไม่มีรายชื่อในเมื่อการท างานเชิงรุก
ไม่มีเลยวันนี้ต้องออกค าสั่งด้วยรายงานให้ผมทราบด้วยเรื่องนี้ ผมเกรงว่าน ารายชื่อมาใส่กลัวว่าพอถึงเวลาไม่มา
เพราะติดภารกิจ ในเรื่องกระจกโค้งมนก็เช่นกันส ารวจว่าจุดไหนเกิดความเสียหายอย่างไรผมไม่ทราบว่าท าไม
ถึงไม่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ แต่ว่ามีการก าหนดไว้ที่รวมกับการซ่อมอย่างอ่ืนด้วย กองช่างการตั้งงบประมาณการ
ซ่อมถนนเช่นกัน ท าไมไม่ลงส ารวจจะได้ชัดเจนไม่ใช่ว่าตั้งไว้ก่อน เรื่องลูกระนาดจะเข้าไปด าเนินการแบบนี้ ไม่
ถูกต้อง ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างรายงานในเรื่องด้วย หากจะด าเนินการแก้ไขต้องด าเนินการ 2 ทาง หาก
แก้ไขไม่ได้ บริเวณนั้นต้องท าการแจ้งเตือน เช่นของทางหลวงจะมีจุดเตือนแบบคลื่นเป็นสีแดงต้องเคยเห็นกัน 
จะทราบว่าเป็นการแจ้งเตือนให้ชะลอ ผมไม่แน่ใจว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ยังไม่เห็นพ้ืนที่จริง   หากจะแก้ไข
ตามท่ีท่านประสานสภาแจ้ง ผมเห็นว่าเราแก้ไขไม่ถูกต้องท าให้เกิดผลที่ตามมา ต้องตรวจสอบว่าจะด าเนินการ
อย่างไรต้องหาทางออกหรือต้องมีป้ายแจ้งเตือน ขอให้บันทึกข้อความชี้แจงเข้ามาด้วยเผื่อว่าจะมีสมาชิกสภา
สอบถามเข้ามาอีกต้องท าให้ถูกต้อง เรื่องไฟฟ้าที่จะติดตั้งวัดห้วยส้านดอนจั่น ตามที่ท่าน สท.บุญสอนแจ้งมา
การปลูกข้าวนั้นเป็นความจริงเป็นข้าวที่ไวต่อแสงจะไม่ออกรวงข้าวเป็นความรู้ทางการเกษตร เป็นการเพาะ
เนื้อเยื่อ เรื่องนีม้อบ ผอ.กองช่าง น าเกษตรเข้าตรวจสอบด้วยว่าควรท าอย่างไรจะมีผลตามมาหรือไม่ต้องดูระยะ
ให้ดีไม่ใช่ติดตั้งแล้วมารื้อถอนภายหลัง ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสถานที่จริง 
ตอนนี้ขอแจ้งว่าสามารถขอขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพได้ เรื่องนี้ใหม่มากเลยท าให้เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจว่าใครจะ
เป็นผู้ลงนามนายทะเบียน อยู่ระหว่างการประสานการด าเนินการ ตอนนี้ที่ยังคงค้างจะเป็นการท าเทศบัญญัติ
ของกองสาธารณสุขที่ขอสมาชิกสภาไปแต่ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนไหน จะเป็นการท างานของหัวหน้ากองแต่
ละกองที่ไม่ยอมติดตามงานตอนนี้ผมสั่งเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ย้ายมาไปตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน ผมถึง
ต้องก าชับมาสั่งงานในการประชุมสภา ต้องกลับไปอ่านรายงานการประชุมสภากันด้วยว่าต้องแก้ไขในเรื่องไหน  
ในเรื่องของรถของเทศบาล ที่ออกนอกเขตพ้ืนที่ ส่วนใหญ่แล้วต้องขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่  หากท่านใดเห็น
ต้องตรวจสอบก่อนว่าอยู่ในพื้นท่ีไหนบางครั้งหากติดทางหลวง แสดงว่าทางหลวงต้องขอความอนุเคราะห์ - 



๑๑ 

 

นายประสงค์ - เข้ามา แน่นอนอาจจะมีบ้างที่ขอออกนอกพ้ืนที่แบบส่วนตัว แต่การออกไปแล้วต้องจ่ายเป็นเงินทอง

คงไม่มี แม้แต่ประชาชนในพื้นท่ีต้องเข้ามากรอกรายละเอียดและรอคิวที่จะเข้าไปด าเนินการให้ ผมยืนยันว่าต้องขอ

อนุญาตออกพ้ืนที่แน่นอนผมยืนยันได้เลยว่าไม่สามารถออกไปท างานให้เอกชนแน่นอน เรื่องรับส่งนักเรียนผม
ก าชับงานป้องกันแล้วว่าให้รถตู้รับส่งนักเรียนไปกลับรถหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า แล้วเข้าซอยข้างวัดบุญ
เรืองแตท่างรถรับส่งแจ้งว่าเป็นซอยที่มีขนาดเล็กไม่ยอมเข้าไป แต่รถส่วนตัวแล้วแต่เขา ขอเฉพาะรถตู้ แต่ก็ไม่ยอม
ท าตาม ผมไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร ผอ.โรงเรียน ควรจะพูดคุยกับทางรถรับส่งได้ ทั้งเรื่องความเร็วด้วยต้องก าชับให้ดี  
การรับเงินเดือนช้า ตามที่ท่านผู้บริหารแจ้งไปว่าเป็นธรรมเนียมไม่ถูกต้อง แต่เป็นในเรื่องของกฏหมาย ต้องทราบ
ก่อนว่าจ้างเหมาบริการไม่ใช่ ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาล ไม่ได้ผ่านการสอบเข้ามาท างาน ไม่ต้องท า
สัญญาจ้างกับเทศบาล เข้ามาท างานโดยไม่มีค าสั่ง แต่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มีค าสั่งเข้า
ท างานมีสัญญาจ้าง ก าหนดเงินเดือนตายตัวซึ่งต่างกันในเรื่องนี้ ดังนั้นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นสัญญาจ้างท า
ของตามระเบียบพัสดุ ต้องมีของส่งมอบถึงจะได้รับเงินเดือน และจ้างแรงงาน ไม่ต้องมีของท างานเป็นชั่วโมง 
เหมือนการจ้างแรงงานทั่วไปว่ามาท างานตามเวลาแล้วรับเงินไม่มาท างานไม่ต้องรับเงินไม่ต้องมีของส่งมอบ 
ประเด็นเราจ้างท าของเราไม่ได้จ้างแรงงานเพราะฉะนั้นจะเข้ามาเซ็นชื่อเช้า เย็นกลับไม่ได้ไม่ถูกต้อง ต้องเป็นการ
ด าเนินการอีกแบบหนึ่งตอนนี้เป็นการท าทีโออาก าหนดขอบเขตงานและเข้ามาท างาน และตรวจรับของ แต่ว่าท่าน
ต้องเข้าใจว่าเราจ้างท าของทั้งหมดแต่ท่านอาจจะสับสนเพราะมีคนท างานจ านวนมาก หากเป็นการจ้างท าของสิ้น
เดือนของทุกเดือนต้องมีของส่งจะรับเงินเดือนก่อนไม่ได้ต้องท าการส่งงานก่อนถึงได้รับเงินเดือน เรื่องนี้ผมก าลัง
ด าเนินการท าบันทึกข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนของโรงเรียนมีครู ซึ่งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
บางส่วนมาประท้วงเรื่องนี้ เดินเข้ามาห้องผมตบโต๊ะท างานผมมาตะคอกเสียงดังใส่ผมไม่สมควรอย่างยิ่ง ผมทราบดี
ว่าเรื่องนี้ท่านสมาชิกสภาต้องรับทราบ ผมพยายามแก้ไข ผอ.ทุกกองต้องพึงสังวรณ์ไว้ว่าเราต้องรีบแก้ไข  สิ้นเดือน
ส่งงานต้องมีกระบวนการตามระเบียบเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้างต้องมีกระบวนการตามขั้นตอน จึงท าให้การ
เบิกจ่ายในวันที่ 10 จะมองไม่ออกว่าคนไหนเป็นพนักงานใดบ้าง ตามระเบียบผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จะมีระเบียบรองรับในการรับเงินเดือน นอกนั้นต้องมีการส่งมอบตรวจรับการท างานถึง
จะได้รับเงินเดือน ครูก็เช่นเดียวกัน ที่เป็นพนักงานครู พนักงานภารกิจ และมีจ้างเหมาบริการเช่นกัน เป็นปัญหา
เช่นกันเพราะบางต าแหน่งไม่มีของจะส่งมอบจึงท าให้เกิดปัญหา เช่น จ้างไม่ได้โดยสภาพแท้จริงคือครูสอนหนังสือ
เด็กจะส่งมอบงานอย่างไรเป็นอากาศจากค าพูดที่ไหลเข้าสมองเด็กเราต้องผ่าสมองเด็กเพ่ือตรวจรับก็ไม่ได้จึงต้อง
ท าการจ้างแรงงาน หากเป็นแม่บ้านเรายังสามารถตรวจจากความสะอาด สัปเหร่อต้องเขียนขอบเขตงานอย่างไร
เพราะบังคับเผาศพไม่ได้เพราะก าหนดไม่ได้ต้องจ้างแรงงานอย่างเดียวเป็นงานบริการเราไม่รู้ว่าจะใช้บริการ
เท่าไหร่เพราะบางเดือนอาจจะไม่มีเลยแต่พยายามกันมากที่จะมีการจ้างแบบนี้ หากไม่ให้เกิดปัญหาต้องด าเนินการ
สอบ ต้องแยกอย่างชัดเจน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทศบาลที่ประท้วงประชาชนทราบมีข่าวออกไป แต่ ผอ.แต่ละ
กองไม่ยอมสนใจในเรื่องนี้ วิธีแก้ไขผมได้เสนอท่านนายกเทศมนตรีไปแล้ว ผมจะให้แต่ละกองแยกออกมาว่า- 



๑๒ 

 

 นายประสงค์ - ต าแหน่งไหนจะจ้างแรงงานต าแหน่งไหนจะจ้างท าของให้แยกออกมา ให้แยกออกมาให้ได้เพราะ      

จะได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง 

ประธานสภา - ขออนุญาตท่านปลัดเทศบาล ให้สรุปประเด็นต่างๆ ครับ 

นายประสงค์ - ผมจะรีบสรุปประเด็นครับ หากผมไม่พูดจะมีเข้าเรื่องแจ้งไปยังท่านสมาชิกอีก หากท่านไม่ถามผม
จะต้องด าเนินการท าบันทึกข้อความแจ้ง ผอ.แต่ละกอง ตอนนี้เดือนมกราคม 2564 จะด าเนินการจ้างท าของไป
ก่อน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะต้องด าเนินการแยกต าแหน่งออกมาเพราะจะเกิดปัญหาแน่นอน หากจ้างแรงงาน
ต้องมีการสรรหาต้องมีการสอบเข้ามาหรือมีวิธีอ่ืน ที่ไม่ใช่ใช้ระเบียบพัสดุที่ก าหนดขอบเขตการท างาน เรื่ องนี้เป็น
ปัญหาภายในแต่ต้องสะท้อนให้ท่านทราบด้วยว่าเราพยายามจะแก้ไขปัญหาเพราะเป็นเรื่องของกฏหมาย ตามที่
ท่านรองสมชายแจ้งไปได้รับเงินวันที่ 10 ของทุกเดือน เราไม่สามารถจ่ายก่อนได้เพราะต้องมีขั้นตอนกระบวนการ
ตามระเบียบ จึงแจ้งเพ่ือทุกท่านได้รับทราบ ผมได้เสนอให้แต่ละกองแยกว่าจะจ้างแรงงานหรือท าของ หากแรงงาน
ด าเนินการสรรหาด้วยการสอบ ต้องแจ้งให้ทราบก่อน และเสนอท่านนายกให้สอบให้เรียบร้อย ตอนนี้งานการ
เจ้าหน้าที่เสนอให้ด าเนินการสอบแบบจ้างแรงงานทุกต าแหน่ง จ้างท าของไม่สามารถท าได้ เช่นครูไม่สามารถจ้าง
ท าของได้ตามสภาพ ที่ส าคัญผมน าเรียนทุกท่านได้เลยว่าหากจ้างแรงงานแล้วจะเข้าระบบประกันสังคมได้เป็น
เหตุผลที่ไม่ยอมท ากัน ไม่อยากจ่ายเงินสมทบประกันสังคม หากจ้างท าของไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคม เป็นเหตุผล
หนึ่ง และเหตุผลที่สองเป็นนิติกรรมอ าพราง จ้างแรงงานแต่จะท าสัญญาจ้างท าของอย่างไรก็ตามจะเป็นนิติกรรม
อ าพรางมีบางคนที่ไม่อยากท าจึงมีปัญหาแบบนี้ ผมเสนอให้จ้างแบบแรงงานและสอบ หรือ ผอ.กองเสนอเข้ามา 
หากท่านนายกจะให้ด าเนินการแบบเดิมผมไม่มีปัญหาแต่จะได้รับเงินช้าแบบนี้ต่อไป หรือจะแยกว่าต าแหน่งไหน
จะจ้างแรงงาน จ้างท าของ ตอนนี้ ผอ.กองแต่ละกองอยู่ครบ ให้งานกิจการสภาส่งรายงานการประชุมสภาให้ทุก
กองรับทราบด้วย ขอให้บันทึกทุกค าพูดจะได้เข้าใจตรงกัน ตอนนี้ผู้บริหารไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ต้องส่ง
รายงานการประชุมให้รับทราบด้วย ตอนนี้หัวหน้ากองบางกองหนีออกจากห้องประชุมไปแล้ว ไม่ยอมรับฟังในเรื่อง
เหล่านี้ คณะผู้บริหาร ท่านนายก ก็ไม่อยู่ ผมจึงมีความจ าเป็นต้องพูดครับท่านประธานสภา จะได้มีเอกสารไป
แสดง เพราะเรียกเข้าพบไม่ยอมและน าไปพูดคุยกันภายนอกหรือไม่ยอมร่วมประชุมจึงท าให้เกิดปัญหา เพราะในที่
ประชุมสภาสมาชิกสภาได้สอบถามเข้ามา ผมได้แจ้งแนวทางแบบนี้หากท่านจะท าแบบอ่ืนก็ต้องลงนามเพ่ือยกเลิก 
ต้องเข้าใจร่วมกันไม่ใช่ให้พนักงานจ้างเหมาแจ้งว่าเบิกจ่ายเงินเดือนล่าช้า พนักงานจ้างเหมาเหล่านี้ก็ทราบกันดีว่า
มาจากไหนแต่ผมยืนยันได้เลยว่าผมไม่ได้เป็นผู้น ามาท างานในเทศบาลนี้ ต้องคุยตกลงแต่แรกว่าจะได้รับเงินเดือน
ล่าช้าแต่ไม่ใช่ว่าจะมาตบโต๊ะปลัดและแจ้งว่าได้รับเงินเดือนช้า หรือว่าพนักงานจ้างเหมาไม่ทราบแต่แรกว่าสถานะ
ของเขาเป็นการท างานแบบไหน ผมไม่ห้ามว่าเป็นการผิดกฏหมายแต่ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าเงินเดือนจะไม่ได้ตรง
กับพนักงานแบบอ่ืน ฝากท่าน ผอ.กองด้วยหากไม่ด าเนินการใด สถานการณ์จะบีบรัดพวกท่านเองผมหวังดีต่อพวก
ท่าน ที่มีปัญหาของเดือนนี้เกี่ยวกับ ครูปิดเทอม ครูไม่สอนแต่พวกท่านตรวจรับการท างานอย่างไร - 



๑๓ 

 

นายประสงค์ - วิธีแก้ที่ดีคือจ้างแรงงานจะได้หมดเรื่อง แต่ไม่ยอมท าผมไม่ก้าวร่วงหากไม่ด าเนินการแต่ท าไมถึงมา
ท าขนาดนี้เพียงแค่ได้รับเงินเดือนล่าช้า ต้องท าความเข้าใจแก่พนักงานพวกนี้ให้ดี ขอบคุณท่านประธานครับ  

ประธานสภา - ขอบคุณท่านปลัดประสงค์ เมืองมูล ปลัดเทศบาล ตอนนี้ ใช้ เวลามาพอสมควรมีโอกาสให้

ข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนในการท างานในเชิงรับ เป็นสิ่งที่ดีเป็นข้อเสนอแนะ หากหัวหน้าส่วนราชการท างานใน

เชิงรับสามารถต่อไปได้ง่าย ช่วยกลับไปคิดและพิจารณาในการท างานด้วย ตามที่ท่านปลัดให้ข้อเสนอแนะ ผมมี

ประเด็นที่จะสอบถามในเรื่องของเครื่องปรับอากาศ ตามที่เครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาชั้น 3 มาตลอดทั้งปี 
2563 ตอนนี้ผมอยากสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนอย่ างไร สืบเนื่องจากห้อง
ประชุมชั้น 3 แห่งนี้ มีส านักงานอ่ืนๆ มาขอใช้บริการเพราะฉะนั้นท้องถิ่นของเราฝากผู้บริหารด้วย เราต้องมี
ศักยภาพมีความพร้อมในทุกเรื่องหากเรามีความพร้อมส่วนราชการอ่ืนเข้ามาใช้บริการเราจะไม่อายคนอ่ืน ส่วนที่
อายที่สุดจะเป็นตัวแทนของประชาชนคือสมาชิกสภา มาประชุมทุกครั้งผมเน้นย้ ามาตลอดเกี่ยวกับเรื่องประชุม 
วันนี้อากาศยังหนาวอยู่ แต่ในห้องประชุมของเราเครื่องปรับอากาศใช้การไม่ได้ดีว่าอากาศไม่ร้อนผมอยากทราบ
ความคืบหน้าในเรื่องของด าเนินการถึงขั้นตอนไหนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบค าถามด้วยครับขอบคุณครับ  

นายวิรัตน์ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายวิรัตน์           
หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการเทศบาลต าบลป่าก่อด า เกี่ยวกับเรื่องเครื่องปรับอากาศเราได้ให้มีการประเมิน
ราคาแล้วเนื่องจากค่าซ่อมค่อนข้างสูงและบางตัวไม่สามารถซ่อมแซมได้ หากว่าซ่อมจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาท 
ในปีงบประมาณ 2563 คณะผู้บริหารจะด าเนินการซ่อมในเงินเหลือจ่าย แต่ปรากฏว่าเงินเหลือจ่ายไม่เพียงพอใน
การด าเนินการ และในปีงบประมาณ 2564 ไม่ได้ด าเนินการตั้งไว้ในเทศบัญญัติแต่อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายประสงค์ - พอจ าได้หากเราซ่อมจะอยู่ที่ประมาณแสนสอง แต่หากซ่อมมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้อีกนาน
เท่าไร แต่หากเราติดตั้งทั้งหมดจะสองแสนกว่าบาทก็จะใช้นานอาจจะถึงสิบปี การติดตั้งแอร์มีตั้งแต่ปี 2550 
มาถึง ณ ปัจจุบัน 12- 13 ปี  2563 เงินเหลือจ่ายไม่พอเพราะโครงการก่อสร้างยังไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่
แน่ใจว่า 2564 สิ้นปีงบประมาณว่าจะเหลือจ่ายหรือไม่ ฝากเรื่องนี้ไว้ให้ ผอ.ช่าง รายงานด้วยว่าจะด าเนินการ
อย่างไร ศึกษามาด้วยรายงานให้ชัดเจนต้องมีเหตุผลว่าจะด าเนินการแบบไหน เพราะมีหน่วยงานภายนอกมาขอใช้
เช่นกัน ผอ.กองช่าง ตอบค าถามในเรื่องนี้ด้วยเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ส าหรับผมมีเพียงเท่านี้ครับ  

นายณัฏฐสิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับเรื่อง

เครื่องปรับอากาศ ได้ด าเนินการเสนอไปแล้ว ผมขอรับเรื่องนี้ไว้จะเสนออีกครั้งในเรื่องนี้ จะด าเนินกา รประเมิน

ความคุ้มค่า ความคงทน ขอบคุณครับ 

 

 




