
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 

วันอังคาร ที่ 8 เดือน มิถนุายน พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

************ 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวชิรศักย์ พรหมษี ประธานสภาเทศบาล วชิรศักย์ พรหมษี  
๒ นางดา ริมทอง รองประธานสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๓ นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๔ นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเทศบาล นิวัฒน์ ศรีหมื่น  
๕ นายบุญสอน ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
๖ นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเทศบาล อ้าย เมืองมูล  
๗ นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล พนัสพงศ์ ภิราษร  
๘ นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล รามนัฏ อินต๊ะรัตน์  
9 นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  

10 นางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล พรพิมล วงษารัตน์  
11 นายพงศกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร วงค์ชัย  
12 นายภูวนัย  อิ่นค่ า เลขานุการสภาเทศบาล ภูวนัย  อิ่นค่ า  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาย ขวัญชัย  
3 ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์  
4 นายอาทิตย์  ภิราษร เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  ภิราษร  
๕ นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประสงค์  เมืองมูล  
6 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
7 นายพินิจพล  พรมวงศ์ รก.ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงศ์  
8 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  
9 นายอดุลย์ ยอดทองค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อดุลย์ ยอดทองค า  

10 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
11 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
๑๒ นางพัชรินทร์  อินพลูใจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน พัชรินทร์  อินพลูใจ  
13 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกัน ถวิล  เมืองสิงห์  
14 นางสาวธัญญา  บุญเป็ง คนงาน ธัญญา  บุญเป็ง  
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอานนท์  วงษารัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี -  
     
ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

เลขานุการสภาฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า           
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภาฯ - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า           
คณะผู้บริหาร ตลอดไปถึงผู้ร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า   สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคาร                 
ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - เรื่องที่ 1.1 หนังสืออ าเภอแม่ลาว ที่ ชร 0023.18/ว 1259  ลงวันที่ 13  พฤษภาคม  
2564 เรื่อง สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแด่ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เชิญสมาชิกสภาเทศบาลและทุกท่านยืน       
ขึ้นครับ  สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายบริหารในราชการส่วนภูมิภาค 
ถึง สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๔๗๗ การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลจึงถือก าเนิดข้ึนนับแต่นั้น เป็นต้นมา ปีนี้เป็นปีที่ 
๘๗ กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน 
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาและผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อ
ประชาชนบังเกิดข้ึนแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผล การเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
ประชาชน โดยการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป ตามระเบียบแบบแผนและ
นโยบายที่ก าหนดไว้ การตั้งกระทู้ถาม การตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการ วิสามัญ
ของสภาเทศบาล เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ ของสภาเทศบาล การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เทศบัญญัติต่างๆ หรือกิจการอื่น ใดอันเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ด้วยความปรารถนา
ดี กระผมอยากเห็นความส าเร็จของการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น การจัดท าบริการ- 
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ประธานสภาฯ สาธารณะของเทศบาล ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ขอให้ท่าน
ยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๑. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติ ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒.ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม          
๓.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใดๆ ๕. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย
หนักแน่นด้วยเหตุ และผลที่ถูกต้อง  ท้ายนี้กระผมขอน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่ง
พระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิต และการท างานดังมีใจความ
ตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพ้ืนฐาน ขอให้มั่น อยู่ใน
คุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” และ
ขอกราบอาราธนา อัญเชิญอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดวงวิญญาณของพระเจ้าพังคราช พระ
เจ้าพรหมมหาราช พญามังรายมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาเมืองเชียงราย 
ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณอนันต์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของท่านสืบไป สมกับ
ความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้ ลงนาม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายบริหารในราชการส่วนภูมิภาค 
ถึง นายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี ได้พระราชทาน จัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ
สุขาภิบาลขึ้น ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแห่งแรก ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ 
ซึ่งพัฒนามาเป็นรูปแบบเทศบาลในปัจจุบัน กระผมขอแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีทุก
ท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และผ่านการ
รับรองของคณะกรรมการ การเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจ
สูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล ให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือบริหารงานในกิจการ
ของเทศบาล ตามที่รัฐได้กระจายอ านาจมายังประชาชนในท้องถิ่นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดข้ึนแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อประชาชน โดยรับผิดชอบต่อนโยบายที่ให้ไว้ การพัฒนาท้องถิ่น ดูแลคุณภาพชีวิต 
ของพ่ีน้องประชาชน น ามาซึ่งความเจริญวัฒนาสถาพรแก่ท้องถิ่น ด้วยความปรารถนาดี 
กระผมอยากเห็นความส าเร็จ ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดท าบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี ขอให้ท่านยึดหลักใน- 
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ประธานสภาฯ การปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  ๑. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติ ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ๒. ยึดมั่นใน
ประโยชน์สุขของประชาชน ไม่ใช้อ านาจของตนประพฤติในลักษณะมีส่วนได้เสีย หรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่
เป็นธุระ ต่อปัญหาความต้องการของประชาชน ๔. ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องต่อความ
ต้องการของประชาชนอันไม่ขัดต่อกฎหมายรับผิดชอบ ในการบริหารราชการของเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ ๕. ไม่กระท าการอันเป็นการจงใจทอดทิ้ง
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุ ให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ เรียบร้อย ท้ายนี้
กระผมขอน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิด
ในการด าเนินชีวิต และการท างานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า  “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ 
ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพ้ืนฐาน ขอให้มั่น อยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตต่อ
บ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ และขอกราบอาราธนา อัญเชิญอ านาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย ดวงวิญญาณของพระเจ้าพังคราช พระเจ้าพรหมมหาราช พญามังรายมหาราช 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ งหลายที่ปกปักรักษาเมืองเชียงราย ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้
นายกเทศมนตรีทุกท่าน ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์
เป็นคุณอนันต์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของท่านสืบไป สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้   
ลงนามนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  

           เรื่องที่ 1.2 เรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด ารับทราบ เรื่องการปฏิบัติตัวของ
สมาชิกสภาเทศบาล ในการเข้าร่วมประชุมกรณีมีการขออภิปรายไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาระใด
ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลปฏิบัติข้อบังคับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ก่อนที่จะมีการอภิปรายต้องยกมือพ้นเหนือ
ศีรษะ จนกว่าประธานสภาจะอนุมัติอนุญาตให้อภิปราย ท่านถึงสามารถลุกยืนอธิบายได้ 
ส าหรับการอธิบายในแต่ละหัวข้อ ธรรมเนียมปฏิบัติต้องยืนอภิปรายโต๊ะที่จัดหาให้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เนื่องจากไม่สะดวกเรื่องของไมโครโฟนและโต๊ะที่จัดให้
สมาชิกสภาจึงไม่สะดวกในการยืนอภิปรายท าให้ยืนโค้งงอเป็นเวลานาน สามารถนั่งอภิปรายได้ 
ท่านจะอภิปรายได้ต้องยกมือพ้นเหนือศีรษะจนกว่าประธานสภาจะอนุมัติอนุญาตให้อภิปรายได้ 
จึงขอน าเรียนแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                               2.1 การประชุมสภา เทศบาลต าบลป่าก่อด า ครั้ งแรก   ประจ าปี  2564  วันศุกร์                          
ที่ 4 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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ประธานสภาฯ - ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผู้เข้าร่ วมประชุมท่านใดจะ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่ เพ่ือจะด าเนินการแก้ไขต่อไป 
เชิญครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  
สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาตน าเรียนในส่วนของรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ในเรื่องของ

ต าแหน่งนายอ าเภอ ต้องระบุเป็นอ าเภอแม่ลาวหรือไม่ ผมเห็นว่าจะด าเนินการย่อหรืออะไรก็
แล้วแต่ ตามระเบียบงานสารบรรณ ผมเห็นว่าค าว่านายอ าเภอควรเพ่ิมเป็นนายอ าเภอแม่ลาว
ครับ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 จุดจะเป็นหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 5  หน้าที่ 8 บรรทัดแรก และหน้าที่ 9 
บรรทัดแรกเช่นกัน ผมเห็นว่าควรเพิ่มเป็นนายอ าเภอแม่ลาวครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  ที่ได้แจ้งให้ด าเนินการแก้ไขรายงานที่ประชุม จากเดิม
นายอ าเภอ เพิ่มเป็นนายอ าเภอแม่ลาว หน้าที่ 2,8,9 ผมเห็นว่าจากหน้าที่การงานของท่าน
สมควรที่จะเพ่ิมเนื่องจากพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานคืออ าเภอแม่ลาว ผมเห็นสมควรเช่นกันครับ       
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้เข้าร่วมประชุมจะเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่       
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ก่อนที่จะมีการรับรองรายงานการประชุม ผม
ขอกล่าวถึงการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตามการประชุม
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าครั้งแรก ประจ าปี ๒๕64  วันศุกร์ ที่  4  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕64 ที่ผ่านมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอให้ทุกท่านเปิดไปหน้าที่ 16 นับจากด้านล่างขึ้นมาบรรทัดที่ 9 ตามข้อบังคับในการ
เลือกคณะกรรมการแต่ละชุด ต้องมีการเสนอ มีผู้รับรอง คัดเลือกและประกาศทีละคน แต่การ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีการเสนอ ทีละคนก็จริงแต่ไม่ได้มีการขอมติเป็นรายคน เพ่ือให้การ
ด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงขอแก้ไขขั้นตอนการ
คัดเลือก จากเดิมมีการเสนอชื่อ ผู้รับรอง เปลี่ยนเป็นการบันทึกให้ถูกต้องตามขั้นตอน 
เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยทั้ง 3 ท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นอื่นหรือไม ่ 

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอ่ืนผมจะขอมติเพ่ือรับรองการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า ครั้งแรก ประจ าปี๒๕64  วันศุกร์ ที่  4  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 ท่านใดเห็นสมควร
กรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมได้  
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

 3.๑  เรื่อง  นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ประธานสภาฯ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า         

ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 ก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรีจะแถลงนโยบาย ขอเชิญเลขานุการ
สภา ชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรี
เข้า รับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม สภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
เทศบาลหรือสภา เทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่ง
ปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะ
ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มี
การลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือก ประธานสภาเทศบาล การประชุมเพ่ือแถลง
นโยบายของ นายกเทศมนตรี ให้กระท าโดยเปิดเผย โดย นายก เทศมนตรีต้องจัดท านโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย หากนายกเทศมนตรีไม่
สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง  ให้นายกเทศมนตรีจัดท า
นโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดย  ให้น าวิธีการแจ้ง
ค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา  ใช้บังคับ
โดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว  ให้
นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เทศบาล
เป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดย เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อไปครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้กระผม ว่าที่ร้อยตรีค ารงศักดิ์ ขวัญชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 27 เมษายน 
2564 ไปแล้วนั้น ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ในหมวดว่าด้วยการปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ประกอบกับ พระราชบัญญัต-ิ 
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นายกเทศมนตรีฯ เทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 48 ทศ รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดให้นายกเทศมนตรี 
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ บัดนี้ กระผม ว่าที่ร้อยตรี ด ารงศักดิ์ ขวัญชัย 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร ราชการของเทศบาลต าบล         
ป่าก่อด า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าโดยยึดมั่น
การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงขอน าเรียนต่อ
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้รับทราบ ถึงกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความม่ันคง และความมีเสถียรภาพในการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
และให้เป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชน ประกอบด้วย 3 นโยบายเร่งด่วน 
 1. นโยบายด้านการส่งเสริม    2. นโยบายด้านการสนับสนุน   3.นโยบายด้านการเพ่ิมโอกาส
และการพัฒนา โดยมี 13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1.ส่งเสริมทุกหมู่บ้าน ชุมชน เป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3.ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเด็กเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4.สนับสนุนหมู่บ้าน วัด สถานศึกษา เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 5.สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ เด็กเยาวชน และผู้สูงอายุ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สนับสนุนวิธีการจัดการสวัสดิการของรัฐให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7. เพ่ิมโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ หรืองานให้กับประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 8.เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9.เพ่ิมโอกาสความสะดวกรวดเร็ว การเข้าถึงสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้านผ่านการ
ประชาคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 11.พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค บ่อบ าบัดน้ าเสียและการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
ยุทธศาสตร์ที่ 12.พัฒนาลานวัด ลานใจ ลานกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 13.พัฒนาช่องทางตลาดในการจ าหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

   แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าก่อด า   
   1. การจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  
    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาให้มีความ

พร้อม เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้มีศักยภาพและมีคุณภาพ  
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า  
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมบุญเรืองวิทยา  
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ๑(ป่าก่อด า) 
 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน  
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นายกเทศมนตรีฯ 1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนธรรม พัฒนาศาสนสถานให้สะดวกต่อการ      
ปฏิบัติธรรม  
 1.8 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรมและร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
มากขึ้น  
1.9 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวกับศิลปะเพ่ือการพัฒนาของเด็กเล็กและเยาวชน  
 1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ  

    2. การเสริมสร้างรายได้  
    2.1 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในด้านงบประมาณและด้านวิชาการ  

2.2ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสานต่อโครงการสินค้าชุมชน โดยการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ ์

    2.3 ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลผลิตของเกษตรกร
กลุ่มต่างๆ  

    2.5 ส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรี ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มท ากิจกรรม
ต่างๆ 
 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายอาชีพในเขตเทศบาลต าบล     
ป่าก่อด า  

    3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
    3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    3.2 ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

 3.3สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า 

    3.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริการเพ่ือการท่องเที่ยว  
3.5ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ โดยการร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

    3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงาม  
    4. การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    4.1ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  

4.2 จัดให้มีและปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายและเล่นกีฬาส าหรับเยาวชนและประชาชนให้
เพ่ิมข้ึน  

    4.3ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคนพิการ  
4.4ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ และให้การสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ  
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นายกเทศมนตรีฯ 4.6 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
พิบัติต่างๆ  
4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
พ้ืนที่  

    4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
    4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
    5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 5.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่
ในสภาพที่ดีมี มาตรฐาน และมีความปลอดภัยแก่ประชาชน  

    5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน  
 5.3 สร้างและบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกทางน้ า และระบบการส่งน้ า เข้าสู่ พ้ืนที่ท า
การเกษตรในการประกอบ อาชีพของประชาชน  
5.4 ส่งเสริมการจัดท าระบบผังเมืองรวมของท้องถิ่น แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้
เป็นสัดส่วนเพื่อให้ มีการใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาในอนาคต 

    5.5 สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
    6. การเมือง การบริหาร 

 6.1 สนับสนุนกิจกรรมของชุดรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือความสงบเรียบร้อย  

    6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม ขวัญก าลังใจ ให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
 6.4 บริหารจัดการ และให้บริการตามบทบาท หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
เพ่ือให้ประชาชน ผู้รับบริการพึงพอใจ และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 6.5 ปรับปรุงพัฒนา และจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้พอเพียงและ
ทันสมัย เพ่ือความ สะดวก รวดเร็วและเอ้ือต่อการให้บริการแก่ประชาชน  ท่านประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า การก าหนดนโยบายการบริหารราชการ ที่ได้แถลงต่อ
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทั้งหมดข้างต้น เป็นนโยบายที่วางไว้บนพ้ืนฐานข้อมูลที่เป็นจริงตาม
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบล         
ป่าก่อด าเป็นส าคัญ บางนโยบายเป็นภารกิจที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้
งบประมาณและระยะเวลาพอสมควรจึงจะปรากฏเป็นผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้บางนโยบายที่
ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งจะเป็นนโยบายเฉพาะกิจที่ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ เช่นการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่
ขัดกับพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติมการด าเนินงาน
นโยบายใดๆ ก็ตาม กระผมจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า เป็นส าคัญ และจะปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามค าสั่ง ระเบียบ กฎหมายและนโยบาย 
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นายกเทศมนตรีฯ แห่งรัฐเป็นที่ตั้ง จะบริหารงานเทศบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความมีอุตสาหะ                
บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง จะน าความสุข ความ เจริญมาสู่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล        
ป่าก่อด าอย่างเต็มความสามารถ ให้สมกับที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจ ให้เข้ามาบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอบคณุครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ที่ได้น านโยบายแถลงต่อ
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ด าเนินการแถลนโยบายเรียบร้อยแล้ว การแถลงนโยบายไม่มีการลงมติ 
จึงไม่มีการอภิปรายใดๆ ขอเข้าสู่วาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3.๒  เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

 ประธานสภาฯ            -เชญิเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2596 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา ๔๘ อัฏฐ 30 นายกเทศมนตรี
อาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา เทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตาม เกณฑ์ดังต่อไปนี้ (๑) เทศบาล
ต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน  (๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน (๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่  
สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสองคน ใน
กรณ ีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้ง
ได้จ านวน รวมกันไม่เกินห้าคน                                 

ประธานสภาฯ       -เชิญท่านนายกเทศมนตรี อ่านค าสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
                                และเลขานุการนายกเทศมนตรี เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามท่ีไดม้ีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ต าบลป่าก่อด า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการได้ประกาศการ
เลือกตั้ง ทั้ง 14 แห่งตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีกระผมได้รับการแต่งตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า อ านาจในมาตรา 48 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา              
๔๘ อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่   ๑๔                    
พ.ศ. ๒๕๖๒)  จึงแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ 
นายกเทศมนตรี ขอแนะน าดังนี้ 1.นายสมชาย ขวัญชัย ด ารงต าแหน่ง รองนายกเทศมตรี        
คนที่ 1  2.ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ ด ารงต าแหน่ง รองนายกเทศมตรีคนที่ 2                         
3.นายอาทิตย์  ภิราษร ด ารงต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมตรี 4.นายอานนท์             
วงษารัตน์  ด ารงต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมตรี วันนี้ท่านติดภารกิจหมอนัดจึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมครับ   



- ๑๑ - 

 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ในการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และการ
แต่งตั้งรองนายกนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ก่อนที่
จะเข้าสู่วาระต่อไป ผมขอพักการประชุม 20 นาที 

เริ่มประชุม 10.20 น. 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

 ที่เก่ียวข้องกับการการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ชี้แจง
ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวดที่ 8  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

   ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท  คือ 
  (1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่

เกินเจ็ดคน 
   (2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรืบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภา
เทศบาลนายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอซึ่งผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือให้สมาชิก
สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญ  ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญ
ทั้งหมด  

         ข้อ 104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ 
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

  ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103  และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีหน้าที่เลือก สภาท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็ น
ต่อกิจการให้เจ้าหน้าที่สภาท้องถิ่น  ดังนี้  

        (1)  คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
         (2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                  (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
      ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดใน

กิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

  ข้อ 107  ภายใต้บังคับข้อ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือชื่อบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้ 



- ๑๒ - 

 

เลขานุการสภาฯ โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยขอให้ประธานสภาเทศบาลขอมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนกี่ท่าน ปกติจะมีเพียงแค่ 3 ท่าน เชิญประธานสภาครับ 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ซึ่งให้ถือวิธีการเลือกโดยการน าวิธีการเลือกข้อ 12 โดยอนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)                 
พ.ศ.๒๕๕๔   ต่อไปจะเป็นกาขอมติจากสภาเทศบาลว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3 
แต่ไม่เกิน 7 คนผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะให้มีคณะกรรมการจ านวน 3 ท่านและ
อีกมติหนึ่งคือมีคณะกรรมการไม่เกิน 7 ท่าน ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่าน ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภาฯ)   

ประธานสภาฯ  - มีมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการตรวจแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน  ตาม
ระเบียบให้ใช้วิธีการเลือกโดยการน าวิธีการเลือกข้อ 12 โดยอนุโลม เสนอทีละคนวิธีการเลือก
โดยการเสนอชื่อคนท่ีเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ก่อนพร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
หากมีการเสนอชื่อจ านวน 2 คนขึ้นไปจะมีการคัดเลือกโดยใช้วิธีที่ผมกล่าวมา และจะขอมติใน
ที่ประชุม เมื่อกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 1 แล้วเสร็จ ประธานสภาจะแจ้งในที่
ประชุมทราบว่าใครได้รับการคัดเลือก เพ่ือจะได้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 2 และ 
3 ต่อไป ขอให้ทุกท่านรับทราบตามนี้ครับ ดังนั้นผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

นายบุญสอน ฯ เรียนประธานสภา กระผมนายบุญสอน ปงรังษี ขอเสนอนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม 
สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาเขต 2  

ประธานสภาฯ นายบุญสอน ปงรังษี ขอเสนอนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ขอผู้รบัรอง                         
สองคน 

ผู้รับรอง                1.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเขต 2  2.นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2 

นายอินถาฯ เรียนประธานสภา กระผมนายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสนอนายนิวัฒน์ ศรีหมื่น 
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 1 

ประธานสภาฯ       นายอินถา มะโนค า ขอเสนอเสนอนายนิวัฒน์ ศรีหมื่น  ขอผู้รบัรองสองคน 
ผู้รับรอง                 1.นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเขต 1 2.นางพรพิมล  วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 
 



- ๑๓ - 

 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเสนอเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 1 จ านวน 2 ท่าน นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อมและนายนิวัฒน์ ศรีหมื่น 
ลงคะแนนเลือกโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ แล้วน ามา
หย่อนลงในหีบครับ เมื่อครบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลได้เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อครบแล้ว เชิญนายบุญสอน  ปงรังษี และนายอ้าย เมืองมูล ช่วยในการนับคะแนนครับ เมื่อได้
ตรวจนับ ปรากฎว่า นายนิวัฒน์ ศรีหม่ืน ได้คะแนน 8  คะแนน และนายกิตติพัทธ์         
เอ่ียมพร้อม ได้ 4 คะแนน  ในที่ประชุมให้นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
เป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ดังนั้นผมขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน ผมจะใช้วิธีการเดิมหากมี
ผู้เสนอจ านวน 2 คนข้ึนไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 

นายอ้าย ฯ เรียนประธานสภา กระผมนายอ้าย เมือมูล ขอเสนอนายพงศกร  วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 
สมาชิกสภาเขต 1   
ประธานสภาฯ นายอ้าย เมือมูล ขอเสนอนายพงศกร  วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 ขอผู้รบัรอง                         

สองคน 
ผู้รับรอง                1.นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเขต 1  2.นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเขต 1 

ประธานสภาฯ มีผู้เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ในเมื่อไม่มีผู้เสนออ่ืน ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นสมควรให้นายพงศกร  วงค์ชัย ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  ขอให้ยกมือ
ขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,นายบุญสอน         
ปงรังษ)ี 

ประธานสภา  - ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
เชิญครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนประธานสภา ผมขอเสนอนายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 
สมาชิกสภาเขต 1   
ประธานสภาฯ นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม ขอเสนอนายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 ขอผู้รับรอง                         

สองคน 

ผู้รับรอง                1.นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2   2.นายบุญสอน ปงรังษี สมาชิกสภาเขต 2 

ประธานสภาฯ  มีผู้เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 

นางพรพิมลฯ       เรียนท่านประธานสภาดิฉันนางพรพิมล  วงษารัตน์ เสนอนายภูวนัย  อิ่นค า สมาชิกสภาเขต 1 

สมาชิกสภาเขต 1 
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ประธานสภาฯ นางพรพิมล  วงษารัตน์ ขอเสนอนายภูวนัย  อ่ินค า สมาชิกสภาเขต 1 ขอผู้รบัรอง                         
สองคน 

ผู้รับรอง                1. นายพงศกร  วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 2.นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภา 1 

นายรามนัฏฯ       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายรามนัฏ   

สมาชิกสภาเขต 2  อินต๊ะรัตน์ ขอถอนตัวในการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ นายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ ขอถอนตัวในการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 สมาชิก
สภาท่านอ่ืนเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ครับ หากไม่มีมีถือว่าสมาชิกสภาเสนอชื่อเพียง 1 ท่าน ได้แก่
นายภูวนัย  อ่ินค า ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้นายภูวนัย  อ่ินค า 
ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,นายบุญสอน         
ปงรังษ)ี 

ประธานสภาฯ ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  1.นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น 2.นายพงศกร  
วงค์ชัย 3.นายภูวนัย  อิ่นค า 

ที่ประชุม มติเห็นชอบให้ 1.นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น 2.นายพงศกร  วงค์ชัย 3.นายภูวนัย  อ่ินค า                  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   

ระเบียบวาระที่  5     เรื่อง   การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้เลขานุการ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย เชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลครับเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ชี้แจง
ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้  ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)          
พ.ศ. 2561 ข้อ ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น                                                 ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน              กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน    กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน       กรรมการ 
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

             ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน         กรรมการ 
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เลขานุการสภาฯ  (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
            จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน                     กรรมการ 

(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 

ประธานสภาฯ การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสาม
คน เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อครับ 

นายบุญสอน ฯ เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญสอน ปงรังษี ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเขต 2 นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์  สมาชิกสภาเขต 2  
ประธานสภาฯ นายบุญสอน ปงรังษี ขอเสนอนายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์  สมาชิกสภาเขต 2 ขอผู้รบัรอง                         

สองคน 
ผู้รับรอง                1.นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 1  2.นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2 
นายนิวัฒน์ฯ เรียนประธานสภา กระผมนายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสนอนายอินถา มะโนค า 
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 1 
ประธานสภาฯ       นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น  ขอเสนอเสนอนายอินถา มะโนค า ขอผู้รบัรองสองคน 
ผู้รับรอง                 1.นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเขต 1 2.นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเขต 1 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเสนอท่านอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมเติม มีผู้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม
เสนอเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 1 เป็นตัวแทนของสภาเทศบาลของเรา จ านวน 2 
ท่านนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม และนายนิวัฒน์ ศรีหมื่น ลงคะแนนเลือกโดยวิธีเขียนชื่อตัวและ
ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ แล้วน ามาหย่อนลงในหีบครับ เมื่อครบจ านวนสมาชิก
สภาเทศบาลได้เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ถูกเสนอชื่อครบแล้ว เชิญนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม 
และนายพงศกร  วงค์ชัย ช่วยในการนับคะแนนครับ เมื่อได้ตรวจนับ ปรากฎว่า นายอินถา       
มะโนค า ได้คะแนน 8  คะแนน และนายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ ได้ 4 คะแนน  ในที่ประชุมให้
นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  เป็นผู้ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 1 ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน ผมจะใช้วิธีการเดิมหากมีผู้เสนอจ านวน 2 คน 
ขึ้นไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 

นายพงศกรฯ  เรียนประธานสภา กระผมนายพงศกร  วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสนอนายอ้าย เมือมูล
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 ครับ  
ประธานสภาฯ นายพงศกร  วงค์ชัย ขอเสนอนายอ้าย เมือมูล สมาชิกสภาเขต 1 ขอผู้รบัรองสองคน                      
ผู้รับรอง                1.นางพรพิมล  วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 1  2.นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเขต 1 

ประธานสภาฯ มีผู้เสนอท่านอื่นอีกหรือไม่  
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นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนประธานสภา ผมขอเสนอ นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2 
สมาชิกสภาเขต 1   
ประธานสภาฯ นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม ขอเสนอนายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2 ขอผู้รับรอง                         

สองคน 

ผู้รับรอง                1.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 1  2.นายบุญสอน ปงรังษี สมาชิกสภาเขต 1 

นายพนัสพงศ์ฯ       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพนัสพงศ์ ภิราษร 

สมาชิกสภาเขต 2  สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอถอนตัวในการเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 ครับ 

ประธานสภาฯ นายพนัสพงศ์ ภิราษร ขอถอนตัวในการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 
สมาชิกสภาท่านอ่ืนเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ครับ หากไม่มีมีถือว่าสมาชิกสภาเสนอชื่อเพียง 1 ท่าน 
ได้แก่นายอ้าย เมืองมูล ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้นายอ้าย เมืองมูล 
ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,นายบุญสอน         
ปงรังษ)ี 

ประธานสภา  - ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 
ท่าน เชิญครับ 

นายอ้ายฯ เรียนประธานสภา ผมขอเสนอนางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 
สมาชิกสภาเขต 1   
ประธานสภาฯ นายอ้าย เมืองมูล ขอเสนอนางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 ขอผู้รบัรอง                         

สองคน 

ผู้รับรอง                1.นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเขต 2 1  2.นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเขต 1 

ประธานสภาฯ  มีผู้เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ในที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 3 เพียง 1 
ท่าน ได้แก่นางพรพิมล วงษารัตน์ ต่อไปผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้
นางพรพิมล วงษารัตน์ ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 3  ขอให้ยกมือขึ้นพ้น
เหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,นายบุญสอน         
ปงรังษ)ี 



- ๑๗ - 

 

ประธานสภาฯ ดั งนั้ นคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่ นจ านวน 3 ท่ าน  ดั งนี้   1 .นาย อินถา ม โนค า                       
2.นายอ้าย เมืองมูล 3.นางพรพิมล วงษารัตน์ 

ที่ประชุม มติเห็นชอบให้ 1.นายอินถา มโนค า 2.นายอ้าย เมืองมูล 3.นางพรพิมล วงษารัตน์ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่อง   การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เลขานุการ ชี้แจงระเบียบ
ข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมทุกท่านชี้แจง
ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน (๓) 
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  (๔) หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสอง
คน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ประธานสภาฯ วาระที่ 6 ตามกฏหมายข้อบังคับตามที่เลขานุการสภา น าเสนอรับทราบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ให้สมาชิกสภาเสนอชื่อเพ่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หากเสนอเกิน 2 ท่าน จะด าเนินการคัดเลือก
ลงคะแนนตามวิธีเดิม ขอให้ที่ประชุมเสนอผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 เชิญครับ 

นายอินถาฯ  เรียนประธานสภา กระผมนายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสนอนายวชิรศักย์ 
พรหมษี สมาชิกสภาเขต 1   

ประธานสภาฯ นายอินถา มะโนค า ขอเสนอนายวชิรศักย์ พรหมษี ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ขอผู้รบัรองสองคน                      

ผู้รับรอง                1.นายอ้าย เมือมูล สมาชิกสภาเขต 1  2.นายพงษกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 



- ๑๘ - 

 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมเสนอท่านอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมเติม มีผู้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเสนอ
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 สมาชิกสภาท่านอ่ืนเสนอ
ชื่อเพ่ิมหรือไม่ครับ หากไม่มีมีถือว่าสมาชิกสภาเสนอชื่อเพียง 1 ท่าน ได้แก่นายวชิรศักย์ 
พรหมษี ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้ นายวชิรศักย์ พรหมษี ด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้นพ้น
เหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,นายบุญสอน         
ปงรังษ)ี 

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไปสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 

นางพรพิมล ฯ เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรพิมล วงษารัตน์ ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเขต 2 นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเขต 1  
ประธานสภาฯ นางพรพิมล วงษารัตน์ ขอเสนอนางดา ริมทอง  สมาชิกสภาเขต 1 ขอผู้รบัรองสองคน                          
ผู้รับรอง                1.นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเขต 1  2.นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น  สมาชิกสภาเขต 2 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านอ่ืนเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ครับ หากไม่มีมีถือว่าสมาชิกสภาเสนอชื่อเพียง 1 ท่าน 
ได้แก่นางดา ริมทอง ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้นางดา ริมทอง 
ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ขอมติจาก
สมาชิกสภาเทศบาลให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,นายบุญสอน         
ปงรังษ)ี 

ประธานสภา  - ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

นายนิวัฒน์ฯ เรียนประธานสภา ผมขอเสนอนางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 
สมาชิกสภาเขต 1   
ประธานสภาฯ นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น ขอเสนอนางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 ขอผู้รบัรอง                         

สองคน 

ผู้รับรอง                1.นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเขต 2 1  2.นายพงษกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 

 



- ๑๙ - 

 

ประธานสภาฯ ในที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 เพียง 1 ท่าน ได้แก่นางพรพิมล วงษารัตน์  ต่อไปผมจะขอมติ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้นางพรพิมล วงษารัตน์ ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3  ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,นายบุญสอน         
ปงรังษ)ี 

ประธานสภาฯ ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 3 ท่าน ดังนี้              
1.นายวชิรศักย์ พรหมษี 2.นางดา ริมทอง 3.นางพรพิมล วงษารัตน์ 

ที่ประชุม มติเห็นชอบให้ 1.นายวชิรศักย์ พรหมษี 2.นางดา ริมทอง 3.นางพรพิมล วงษารัตน์          
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบวาระที่  7     เรื่อง    การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลป่าก่อด า  

ประธานสภาฯ การเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลต าบลป่าก่อด า ให้เลขานุการ 
ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมทุกท่านชี้แจง
ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 หน้า 5 ข้อ 14 
วรรคหนึ่ง (3) ให้พ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณี (๗) พ้นจากความ
เป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
2.ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวนสองคนเป็นกรรมการ 3.สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นกรรมการที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวนสองคน            
4.หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่
เกินสองคน เป็นกรรมการ 5.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง 
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 6.ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน  ห รื อ ชุ ม ช น
คัดเลือกกันเองจ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 7.ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ  ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
8. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ 



- ๒๐ - 

 

เลขานุการสภาฯ 9.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนสาธารณสุขหรือเรียกชื่ออ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนที่ผู้ บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 10.หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไปให้สมาชิกสภาเสนอชื่อเพ่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเทศบาลต าบลป่าก่อด า หากเสนอเกิน 2 ท่าน จะด าเนินการคัดเลือกลงคะแนนตามวิธี
เดิม ขอให้ที่ประชุมเสนอผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า คนที่ 1 เชิญครับ 

นายพงศกรฯ  เรียนประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายพงศกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสนอ                
นายวชิรศักย์ พรหมษี สมาชิกสภาเขต 1   

ประธานสภาฯ นายพงศกร วงค์ชัย ขอเสนอนายวชิรศักย์ พรหมษี ร่วมเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเทศบาลต าบลป่าก่อด า คนที่ 1 ขอผู้รบัรองสองคน                      

ผู้รับรอง                1.นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเขต 1  2.นายนิวัฒน์  ศรีหมื่น สมาชิกสภาเขต 1 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมเสนอท่านอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมเติม มีผู้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเสนอ
เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลต าบลป่าก่อด า คนที่ 1 ได้แก่           
นายวชิรศักย์ พรหมษี เสนอชื่อเพียง 1 ท่าน ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นสมควรให้นายวชิรศักย์ พรหมษี ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า คนที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,นายบุญสอน         
ปงรังษ)ี 

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไปสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 

นางพรพิมล ฯ เรียนประธานสภา ดิฉันนางพรพิมล วงษารัตน์ ขอเสนอ นางดา ริมทอง  
สมาชิกสภาเขต 2   
ประธานสภาฯ นางพรพิมล วงษารัตน์ ขอเสนอนางดา ริมทอง  สมาชิกสภาเขต 1 ขอผู้รบัรองสองคน                          
ผู้รับรอง                1.นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเขต 1  2.นายอ้าย เมืองมูล  สมาชิกสภาเขต 1 
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ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านอ่ืนเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเทศบาลต าบลป่าก่อด า คนที่ 2 ได้แก่นางดา ริมทอง เพียงท่านเดียวผมจะขอ
มติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้นางดา ริมทอง ด ารงต าแหน่ง ขอมติจากสมาชิก
สภาเทศบาลให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,นายบุญสอน         
ปงรังษ)ี 

ประธานสภาฯ ดังนั้นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 2 ท่าน ดังนี้  
1.นายวชิรศักย์ พรหมษี 2.นางดา ริมทอง  

ที่ประชุม มติเห็นชอบให้ 1.นายวชิรศักย์ พรหมษี 2.นางดา ริมทอง เป็นคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ระเบียบวาระที่ 8   เร่ือง  อื่นๆ (ถ้ามี)  

ประธานสภาฯ - ผมมีเรื่องน าเสนอในที่ประชุม 2 เรื่องด้วยกัน 8.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือ
แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประจ าสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ซึ่ง
ในขณะนี้ขอเสนอเป็นการแต่งตั้งจากปัญหาในการลงพ้ืนที่และการประสานงาน ตลอดถึง
ผลกระทบการที่ได้รับปัญหาจากประชาชน ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขลูกน้ ายุงลาย แผนงานในด้านสาธารณสุขที่มีต่อประชาชนในเขต
พ้ืนที่ และสิ่งแวดล้อมเช่นกรณี กิ่งไม้ข้างทางหรือลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ซึ่งไม่
เหมาะสมในบางพ้ืนที่ ถนนรอบเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือ
เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ประสานงานต่อผู้น าชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเพ่ือความ
สะดวกในการปรับปรุงแผนหรือการปรับปรุงพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล เร่งด่วนและฉับไว แก้ไขปัญหาถูกต้องตามความ
ต้องการของประชาชนซึ่งจะเสนอที่ประชุมสภา คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 7 ท่าน เพ่ือดูแลพ่ีน้องประชาชนทั้ง 7 ชุมชนให้
ทั่วถึงมีรายชื่อดังนี้   1.นายพงศกร วงศ์ชัย รับผิดชอบ หมู่ที่ 2 2.นายภูวนัย อ่ินค า 
รับผิดชอบ หมู่ที่ 7 3.นายนิวัฒน์ ศรีหม่ืน รับผิดชอบ หมู่ที่ 8 4.นางดา ริมทอง 
รับผิดชอบ หมู่ที่ 9  5.นายอินถา มะโนค า รับผิดชอบ หมู่ที่ 10 6.นายอ้าย เมืองมูล 
รับผิดชอบ หมู่ที่ 12  7.นางพรพิมล วงษารัตน์ รับผิดชอบ หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว  
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ประธานสภาฯ ให้มีหน้าที่ประสานงานแต่ละหมู่บ้านเกี่ยวกับปัญหาด้านสาธารณสุข ที่ประชุมมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอมติคณะกรรมการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลให้ยกมือขึ้นพ้น
เหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,นายบุญสอน         
ปงรังษ)ี 

ประธานสภาฯ เรื่อง 8.2 ผมจะขอมติเกี่ยวกับการท ารายงานการประชุมเทศบาลต าบลป่าก่อด า ต่อสมาชิก
สภาเทศบาล มี 2 กรณี มติท่ี 1เป็นการจัดท ารายงานการประชุมทุกค าพูดในที่ประชุม มติที่ 2 
เป็นการจัดท ารายงานการประชุมแบบสรุปสาระส าคัญในที่ประชุมพร้อมมติที่ประชุม สมาชิก
สภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

นายบุญสอนฯ    -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายบุญสอน  ปงรังษี  สมาชิกสภาเขต 2 ผมเห็นว่าควร
จัดท ารายงานการประชุมทุกถ้อยค าในที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  - นายบุญสอน ปงรังษี เสนอจัดท ารายงานการประชุมทุกถ้อยค าในที่ประชุม สมาชิกสภาท่าน
ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

นายนิวัฒน์ฯ   - เรียนท่านประธานสภา ผมนายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเขต 1 ผมขอเสนอจัดท ารายงาน
การประชุมแบบสรุปสาระส าคัญในที่ประชุมพร้อมมติที่ประชุม  

ประธานสภาฯ  - นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเขต 1 เสนอจัดท ารายงานการประชุมแบบสรุปสาระส าคัญ
ในที่ประชุมพร้อมมติที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผม
จะขอมติที่ 1 เป็นการจัดท ารายงานการประชุมทุกค าพูดในที่ประชุม ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 1 เสียง  (นายบุญสอน ปงรังษ)ี  งดออกเสียง 11 คน  

ประธานสภาฯ ผมจะขอมติที่ 2 เป็นการจัดท ารายงานการประชุมแบบสรุปสาระส าคัญในที่ประชุมพร้อมมติที่
ประชุม สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ผมจะขอมติโดยให้สมาชิกสภา
เทศบาลยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 4 คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา,             
นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม, นายบุญสอน ปงรังษี) 

ที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จัดท ารายงานการประชุมแบบสรุปสาระส าคัญในที่ประชุมพร้อมมติที่
ประชุม 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อ่ืนๆ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะสอบถามหรือน าเสนอเชิญครับ  
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นายบุญสอนฯ  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญสอน  ปงรังษี  
สมาชิกสภาเขต 2 ผมขออนุญาตเข้ามาด าเนินการทาสีบริเวณศาลพระพรหมสี่หน้าของ
เทศบาล งบประมาณผมจะออกเงินส่วนตัวครับ ผมไม่แน่ใจว่าต้องด าเนินการอย่างไรหรือให้
สมาชิกสภามีมติเห็นชอบครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีท่าน สท.บุญสอน ได้น าเสนอนั้นถือว่า  
สมาชิกสภาเขต 1 เป็นกรณีที่มีประโยชน์ต่อเทศบาลและยังใช้งบประมาณส่วนตัว ทาสีบริเวณศาลพระพรหม      

สี่หน้า ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ เห็นว่าควรมีมติอนุญาตครับ  
ประธานสภาฯ - ผมจะให้ทางท่านปลัดเทศบาล ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

เกี่ยวกับการด าเนินการทาสีบริเวณศาลพระพรหมเจ้าที่ ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลจะเข้ามา
ด าเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ในเรื่องนี้ไม่จ าเป็นต้องขอมติจากสภาถูกต้องหรือไม่           
แต่ควรด าเนินการตามระเบียบข้อกฏหมายของเทศบาลหรือไม่ครับ 

นายประสงค์ฯ    - เรียนท่านประธานที่เคารพผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประสงค์ เมืองมูล  
ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล ขอชี้แจงตามที่ท่านได้สอบถาม เรื่องนี้ เป็นเรื่องของการขออนุญาตท่าน

นายกเทศมนตรี ซึ่งผมไม่เกี่ยวข้องกับสภาแห่งนี้ ในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับท่านนายกเทศมนตรี
โดยตรง ท่านสามารถเข้ามาด าเนินการขออนุญาตด าเนินการได้ ความเห็นของผมคงไม่ต้อง
ด าเนินการในเรื่องของเอกสาร อาจจะสอบถามและขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีวันนี้เลยก็
ได้ครับว่าอนุญาตหรือไม่ เมื่อท่านนายกเทศมนตรีอนุญาต ล าดับต่อไปมอบหมายให้ทาง          
กองช่างเป็นผู้ช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ตามที่ท่าน สท.บุญสอน จะด าเนินการทาสีบริเวณศาลพระพรหมสี่หน้าของเทศบาล 
งบประมาณส่วนตัว เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ประเด็นของท่านบุญสอน ที่ขออนุญาต
เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องหลังจากที่เข้ารับต าแหน่ง เกี่ยวกับเรื่องการเสนอนั้นเป็นอ านาจของ
ผู้บริหาร ในส่วนของที่ท่าน สท.บุญสอน ผมจะขอน้อมรับไว้ก่อนผมจะขอดูระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตอนนี้เฉพาะเรื่องท่ีเสนอพิจารณามีจ านวนหลายเรื่อง เช่น หมู่ที่ 
3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น ประชาชนร้องขอโดยมีมติท่ีประชุมหมู่บ้าน เรื่องของการทุบรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างบ้านประชาสัมพันธ์เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายผมพ่ึง
เข้ามารับต าแหน่ง ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายว่าจะขัดต่อะเบียบข้อกฎหมายหรือไม่ ผมขอ
กลับไปศึกษาในเรื่องนี้ก่อน เบื้องต้นขอน้อมรับเรื่องนี้ไว้ก่อนครับ หากสามารถด าเนินการได้ผม
จะแจ้งให้เข้ามาด าเนินการได้ครับ หากกระบวนการต้องน าเข้าสู่สภาเพ่ือขออนุมัติผมจะน า
เรื่องเข้ามาอีกครั้งครับ ผมเห็นว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เป็นวาระเร่งด่วน ผมขอรวบรวมข้อกฎหมาย
และระเบียบก่อนหากสามารถอนุมัติได้ผมจะอนุมัติให้เลยครับ อาจจะต้องน าสู่สภาคงจะน า
เรียนในคราวเดียวกันครับ ผมขอรับเรื่องนี้ไว้ก่อนครับขอบคุณครับ  

 

 

 

 






