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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 

วันศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม  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    อ่ินค่ 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 นายอานนท์  วงษารัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อานนท์  วงษารัตน์  
6 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประสงค์  เมืองมูล  
7 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
8 นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์  
9 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  

10 นายพินิจพล  พรมวงศ์ รก.ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงศ์  
11 นายอดุลย์ ยอดทองค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อดุลย์ ยอดทองค า  
๑๒ นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
13 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
๑๔ นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกัน ถวิล  เมืองสิงห์  
๑๕ นางสาวธัญญา  บุญเป็ง คนงาน ธัญญา  บุญเป็ง  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.4๐ น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จุดธูปเทียนบูชา        
พระรัตนตรัย เพ่ือเปิดการประชุมครับ 

ประธานสภา  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมั ยที่สอง ครั้ งที่  2 ประจ าปี  ๒๕๖๔ วันศุกร์                     
ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.256๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า   จะด าเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา    1.1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการประชุมสภา ผมขอใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ.2554 ว่าด้วยการประชุมสภา เมื่อผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ได้มีการยื่นกระทู้ถามหรือยื่น
ญัตติต่อประธานสภาก่อนการประชุมสภา ผมจะยึดถือตามระเบียบ หากมีสมาชิกสภาตั้งค าถามถึง       
คณะผู้บริหารเรื่องอะไรก็ตามแต่ ถือว่าอยู่ในวาระอ่ืนๆ เพราะถือว่าไม่มีการเสนอญัตติเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นการล่วงหน้า และอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมา วันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ในกรณีที่ไม่
มีการยื่นอภิปรายหรือคัดค้าน ในเรื่องของการเสนอญัตติการอภิปรายในเรื่องของหน้าที่ของบุคคลที่จะ
น าเสนอต่อสภา ประธานสภาถือว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นฯ ท่านนายกเทศมนตรี  ได้จัดท าหนังสือมอบหมายเป็นผู้อภิปรายชี้แจงและแถลงแทน                   
ต่อประธานสภาเรียบร้อยแล้ว หากในที่ประชุมไม่มีการยกมือคัดค้านหรือซักถามในเรื่องไหน ประธานสภา
ถือว่าได้ด าเนินการประชุม ตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นฯ ถือว่าการด าเนินการประชุมเสร็จสิ้น การประชุมในวันนี้ก็จะด าเนินการตามวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจ าปี           

พ.ศ. 25๖๔  วันศุกร์  ที่ 13  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความ
ใดในรายงานการประชุมที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรี ยนประธานสภาที่ เ คารพ สมาชิกสภาผู้ ทรง เกียรติทุกท่ าน  คณะผู้ บริหาร                     
ท่านปลัดเทศบาล กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาตแก้ไขข้อความรายงาน
การประชุม ดังนี้ครับ หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 36 จาก 19 แก้ไขเป็น ข้อ 19 และ หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ 12 
จาก ตามที่ระทรวง แก้ไขเป็น ตามระเบียบกระทรวง  บรรทัดที่ ๑3 จาก 2544 แก้ไขเป็น 2554                
ผมน าเรียนในที่ประชุมที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 



~ 3 ~ 
 

ประธานสภา  สมาชิกสภาท่านอ่ืนเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ จะได้ให้ฝ่าย         
เลขานุการสภาฯ น ากลับไปแก้ไขต่อไป เมื่อในที่ประชุมไม่มีการเสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เกี่ยวกับ
รายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 256๔                          
วันที่ 13  สิงหาคม พ.ศ. 256๔ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม ผมจะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโดยการยกมือเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รับรองการประชุมและด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายงาน                    
การประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

    3.๑  เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕  
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภา   เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้กรุณาชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ  เชิญ
เลขานุการสภาครับ 

เลขานุการฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3  ญัตติ  ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้
ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนมตินั้นอีก   ถ้าข้อความในข้อใด
ที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้น
อีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ 
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจน
จบร่างข้อบัญญัติก็ได้    ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการ
พิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง 
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

ประธานสภา     ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญครับ 

เลขานุการแปรญัตติฯ    เรียนประธานสภาเทศบาล ในนามคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาเทศบาลต าบล           
ป่าก่อด า ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม  2564 สภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า มีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็น
เวลา 3 วันท าการ ในวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องท างานสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 - 
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เลขานุการแปรญัตติฯ     ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหารท่านใด ยื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด 
ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 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 

ประธานสภา  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้น าเสนอการแปรญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าที่
ผ่านไปแล้วนั้น ปรากฏว่าสมาชิกสภาทุกท่าน ได้เห็นชอบรับหลักการไปในการประชุมในวันที่ 13 สิงหาคม
ที่ผ่านมา ได้พิจารณาถ้วนถี่แล้วเกี่ยวกับงบประมาณที่มีจ านวนจ ากัดการน าเสนอร่างเทศบัญญัติที่ฝ่าย
บริหารได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256๕ ต่อสภาเทศบาล ถือว่าครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามกรอบงบประมาณที่มีอยู่จ านวนจ ากัด ต้องขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เห็นชอบรับ
หลักการไปและไมม่ีการยื่นค าแปรญัตติ เหมาะสมในการจัดท างบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน                    
ต่อประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ                
พ.ศ.2565 ผมจะขอมติจากที่สมาชิกสภา ยึดถือตามหลักการร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภา
เทศบาล โดยการยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565              
(ร่างเดิม) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

            3.2  เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕  
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้น าเสนอเกี่ยวกับระเบียบ ต่อสภาได้
รับทราบ  

เลขานุการฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3  ญัตติ  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม        
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม ่
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ประธานสภา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ วาระที่ 1          
รับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และวาระที่ 3  ขั้นลงมติ เพ่ือให้สมาชิกสภา

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ผมจะขอมติจากที่ประชุม

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  โดยการยกมือขึ้นพ้นเหนือ
ศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 256๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
                           3.๓ เรื่องการเปลี่ยนแปลงก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม ประจ าปีพ.ศ. 2564   

ประธานสภา     ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีมติให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญ จ านวน 4 สมัย  สมัย
ประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  มีก าหนด 30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป ทางฝ่าย
ผู้บริหาร ทางฝ่ายราชการประจ า ได้เสนอเรื่องให้ประธานสภาถึงหลักการและเหตุผลว่าในเดือนตุลาคมนั้น
สาระส าคัญในการประชุมสภาความส าคัญมีน้อยกว่าของเดือนกันยายน ซึ่งในเดือนกันยายนนั้นเรื่องขอ
งบประมาณที่จะต้องมีการโอนเงินต่างๆ การตั้งจ่ายรายการใหม่ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจะต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ ในการประชุมสภาจึงมีความจ าเป็นในการประชุมในเดือน
กันยายน ผมจึงจะขอมติเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสมัยที่สาม จากเดิม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  มี
ก าหนด 30 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  มี
ก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2564  เป็นต้นไป ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า มีความเห็นอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีความเห็นเป็นอ่ืนผมจะเสนอที่ประชุมสภาในวันนี้ว่าให้มีการ
เปลี่ยนสมัยประชุม สมัยที่สาม จากเดิม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่
วันที่1  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  มีก าหนด  30  วัน  เริ่ม
ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2564  เป็นต้นไป มีท่านใดมีความเห็นอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติจาก
สมาชิกสภารับรองโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการเปลี่ยนสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี  พ.ศ.2564        
จากเดิม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม มีก าหนด  30  วัน  เริ่ม
ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2564 

 
 
 



~ 6 ~ 
 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา     มีใครจะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิก
สภาเขต 2 ตามที่ผมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
ส าเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับเก่ามา
ให้ผมจึงมีข้อสงสัย ผมได้รับฉบับเก่าเท่านั้น ผมไม่ทราบว่ามีฉบับใหม่แล้ว อย่างไรขอทราบรายละเอียดใน
เรื่องนี้ด้วยครับ  

ประธานสภา     เรื่องท่ีท่านสมาชิกกล่าวมาขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ค าตอบที่ชัดเจนด้วยครับ 

นายวิรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล กระผมนายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ 
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ได้ยกเลิกไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ได้ส าเนาฉบับ
เดิมให้ทางสมาชิกสภาไป ตอนนี้ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อมูลอาจจะมีการคลาดเคลื่อนหรือมีการ
ปรับปรุงไป หากมีการเทียบเคียงจะขอกลับไปตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งครับ ทั้งนี้จะได้ส าเนาระเบียบ
ฉบับปัจจุบันส่งให้สมาชิกสภาอีกครั้ง ขอบคุณคับ 

ประธานสภา     เนื่องจากว่าระเบียบบางรายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง บางข้ออาจจะไม่มีการเปลี่ยน 
หรือบางครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลง แต่ทางผู้ช่วยเลขานุการสภาได้รับปากว่าจะมีการแก้ไข และมีการ
ตรวจสอบอีกครั้งและจะมีการเสนอในท่ีประชุมสภาในครั้งต่อไปครับ มีใครจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่

นายกิตติพัทธ์ฯ  ผมขอเพ่ิมเติมผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเรื่องของการก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน 
หมู่ 9 ในปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง มติประชุมในครั้งที่ผ่านมา ได้ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ก่อสร้างเท่านั้น การ
ก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน หมู่ 9 ตามรูปแบบรายการที่ได้เสนอในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในการด าเนินการ
ของเราไม่ได้ระบุว่าการก่อสร้างนั้นองค์กรเอกชนได้บริจาคเงินเป็นผู้ก่อสร้างหรือให้เทศบาลเป็น
ผู้ด าเนินการหรือไม่ หากมีการบริจาคเงินเข้ามาให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างตามระเบียบ ในส่วน
ของการด าเนินการหากมีการก่อสร้างไปแล้ว หรือให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการเอง หากบริจาคเงินเข้ามาผม
คิดว่าน่าจะผิดระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการอนุมัติก็จะเป็นการอนุมัติโดยไม่ชอบ เนื่องจากระเบียบ
ต้องมีการบริจาคเงินเข้ามาก่อนถึงจะจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ผมได้รับการร้องเรียนเข้ามาจึงด าเนินการเข้าไป
ตรวจสอบ ผมขอน าเรียนในที่ประชุมหากก่อสร้างต่อไป  ประเด็นว่าจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่อย่างไร ฝาก
ทางท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร น าเรียนชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร
ต่อไป เรื่องนี้ขอแค่การอนุมัติใช้พ้ืนที่อย่างเดียวเราไม่ได้บอกว่าให้ก่อสร้าง ผมจะน าเรียนประเด็นปัญหาว่า
ในอนาคตเราจะรับมอบอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบครับ ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ  
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ประธานสภา     ผมไม่ได้รับข้อมูลการร้องเรียนเรื่องนี้ ขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
เจตนารมณ์เราต้องแยกกันเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินที่มีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ฝ่ายบริหารเทศบาลที่สามารถกระท าได้ เจตนารมณ์ของพ่ีน้องประชาชนของเทศบาล
ทีม่ีความประสงค์ที่จะกระท าการใดก็แล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ในเรื่องของการบริหารราชการ
แผ่นดินของท้องถิ่น ประชาชนเข้าใจว่าที่สาธารณประโยชน์สามารถด าเนินการได้ หากมีการผ่านมติของที่
ประชุมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน ในเรื่องนี้ในที่สาธารณะที่
จะต้องดูแลโดยเทศบาลต าบลป่าก่อด าเทศบาลจะต้องเป็นผู้ก ากับดูแลในพ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องมีการอนุมัติ
จากสภาเทศบาลก่อนการด าเนินการ ส่วนการก่อสร้างนั้นเป็นเจตนารมณ์ของประชาชน เพ่ิงจะมีระเบียบ
เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการได้เรื่องไหนบ้าง ขอให้ทางท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอน
การด าเนินการว่าต่อไปจะด าเนินการอย่างไรเชิญครับ  

นายยกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน เรื่องหนังสือ
ร้องเรียนทางเทศบาลไม่ได้รับหนังสือแต่อย่างใด  อาจจะเป็นเพียงการสอบถามสมาชิกสภาปกติทั่วไป
หรือไม่ ประเด็นการขออนุญาตการก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน ผมขออนุญาตอ่านเอกสารเดิมที่ท่านได้อนุมัติไป
ก่อน ทางสมาชิกสภาได้อนุมัติการใช้พ้ืนที่เพราะเป็นอ านาจของสภาเทศบาลในเรื่องของน าเอกสารเข้าสู่
การขออนุมัติการใช้พ้ืนที่เอกสารในมือของท่านอยู่แล้วในรายงานการประชุมเดิม ด้วยประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลป่าก่อด าโดยนายอินถา มะโนค า ได้ท าหนังสือในนามตัวแทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือขออนุญาตในการก่อสร้างฌาปนสถานโดยใช้เงินจากประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลป่าก่อด าและประชาชนทั่วไปไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลหรืองบประมาณในส่วนราชการ
แต่อย่างใด ประเด็นต่อไปได้แจ้งว่าในเรื่องของการด าเนินการหากแล้วเสร็จจะได้มอบให้เป็นทรัพย์ของส่วน
ราชการก็คือมอบให้เทศบาลต าบลป่าก่อด า กระบวนการนั้นยังไม่ถึงเพราะการก่อสร้างยังไม่เสร็จสิ้น ข้อมูล
ล่าสุดพระครูสุนทรประภากร เจ้าคณะอ าเภอแม่ลาว ท าหนังสือขออนุญาตในการก่อสร้างเข้ามายังเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า และเทศบาลได้ท าหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจที่สามารถอนุญาตคือ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้ประเด็นค าถามก็คือว่า ในฐานะฝ่ายบริ หารขอ
สอบถามว่าร้องเรียนประเด็นไหน หากเป็นแนวทางรัฐศาสตร์ตามที่ท่านประธานสภา กล่าวถึงก็จะไม่
ปรากฏในบันทึกการประชุม หากไปในแนวนิติศาสตร์ท่านจะต้องยื่นหนังสือในการคัดค้านหรือร้องเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่สามารถพูดได้ด้วยปากเปล่า หากมีการร้องเรียนผ่านท่านสมาชิกสภาหรือประชาชนท า
หนังสือมาที่เทศบาลจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ประเด็นนี้ผมขอถามไปยังท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาว่าประเด็นของท่านจะร้องเรียนประเด็นไหน หรือร้องเรียนพูดด้วยความ
เป็นห่วง ค าตอบของฝ่ายบริหารในเรื่องนี้ยังไม่ถึงการรับทรัพย์การก่อสร้างให้เป็นสมบัติของทางราชการยัง
ไม่ถึงขั้นตอนนั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ตามระเบียบเราได้ส่งหนังสือเพ่ือรอการ
อนุญาต ในเรื่องนี้ได้รับการอนุมัติก่อสร้างและก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจะน าเรื่องเข้าให้สภาเทศบาล
ได้พิจารณา ในเรื่องของการรับมอบ ให้เป็นสมบัติของทางราชการต่อไป  

ประธานสภา     หากผมเข้าใจไม่ผิดหลักของรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทรัพย์ที่ประชาชนจะสร้างหาก
สมบูรณ์แล้วมอบให้เทศบาลก ากับดูแล เป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้บริหารน าเสนอต่อสภาว่าจะรับทรัพย์ที่สร้าง
เสร็จโดยงบประมาณของประชาชนให้เป็นสมบัติแก่เทศบาล เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ประชาชนจะเข้ามาใช้
ประโยชน์ เมื่อด าเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็จะมอบให้เทศบาลเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง เทศบาลจะรับ
หรือไม่ เนื่องจากต้องมีข้อผูกพันจะรับหรือไม่รับจะเป็นอีกขั้นตอน ตามที่ฝ่ายบริหารได้น าเสนอน่าจะเป็น
ขั้นตอนที่ถูกต้อง 
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นายกิตติพัทธ์ฯ  ตามที่ท่านนายกได้สอบถามว่าเป็นการร้องเรียนหรือไม่ ไม่ใช่การร้องเรียนแต่อย่างใด
เพียงแต่แจ้งผ่านผมมาสอบถาม ว่าการด าเนินการถูกต้องหรือไม่ ผมด้วยความห่วงใยต่อสภาของเรา จึงได้
น าปัญหาเข้ามาปรึกษาในสภาแห่งนี้ ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นหนังสือจะท าให้เรื่องใหญ่โตเกินไปเราท างาน
ด้วยกันก็ปรึกษาหารือแจ้งปัญหาต่างๆ เพ่ือรีบด าเนินการแก้ไขและหลายๆคนจะได้พอใจ ผมน าเรียนด้วย
ความหวังดีว่าในฐานะที่แจ้งผ่านมาผมก็ได้แจ้งกับประชาชนว่าไม่ต้องร้องเรียนเพราะสามารถแก้ไขได้อยู่
แล้ว เรื่องนี้เป็นประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวมา เรื่องนี้เป็นเพียงความ
ห่วงใยที่ได้น าเรียนให้ทราบ ในประเด็นนี้ความจริงแล้วหากให้เกิดความสมบูรณ์ผมดูจากหนังสือของท่าน 
สท.อินถา มโนค า หากจะให้สมบูรณ์จริงๆ จะต้องมีรายงานการประชุมของคณะสงฆ์ ว่ามอบหมายให้นาย
อินถา มโนค า เป็นผู้ด าเนินการในเรื่องนี้ หนังสือที่ออกมาจากวัดจะต้องมีตราปั้มของทางวัด  หากหลักการ
ความเป็นจริงตามระเบียบทั่วไป ท่าน สท.อินถา มโนค า เป็นบุคคลทั่วไปการมอบอ านาจต่างๆ จะต้องมี
หลักฐานที่ชัดเจน มีรายงานการประชุมแนบระบุว่ามอบให้นายอินถา มโนค า เป็นผู้ด าเนินการในเรื่องนี้หรือ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และวัดควรปั๊มตราของทางวัดมาด้วยจะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อยากจะชี้แจงเป็นข้อแนะน าว่าให้
จัดท าให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง ฉะนั้นเมื่อมีประเด็นปัญหาก็สามารถชี้แจงได้ ด้วยความเป็นห่วงเกี่ยวกับ
เอกสารต่างๆ เราไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างไร สมาชิกสภาแห่งนี้หรือผู้เข้าร่วมการประชุม ผมขอน าเรียนในเรื่องนี้
ในที่ประชุมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ สามารถเพ่ิมเติมได้ จะได้ไม่เป็นข้อครหาได้ว่ามี
การมุบมิบในการด าเนินการ อยากจะน าเรียนเป็นข้อมูลที่ประชุมให้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายอินค าฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย อินถา  
มโนค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หนังสือที่เข้ามายังเทศบาลมีลายมือของท่านพระครู และท่านพระครูก็
ได้มอบหมายมาผมก็ด าเนินการเสนอเรื่องนี้  ส่วนการด าเนินการรั้วแล้วแต่จิตศรัทธา จะแบ่งออกเป็นช่องๆ 
ละ 8,200 บาท 7,700บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน อีก 500 ค่าป้าย ทุกบาททุกสตางค์ผมไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด การบริจาคมาจากประชาชนไม่มีการบังคับให้บริจาค ใครมีจิต
ศรัทธาก็ร่วมบริจาค และได้ตกลงว่าจ้างและวางเงินมัดจ าไปแล้ว 100,000 บาท จะให้บริจาคเงินมาที่
เทศบาลท าไม่ได ้ผมได้เข้ามาปรึกษาท่านปลัดเทศบาลในเรื่องนี้เช่นกัน จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ล าบาก 
ท่านปลัดได้แจ้งกับผมว่าให้ด าเนินการได้เลย ผมก็ได้ด าเนินการหากแล้วเสร็จจะได้มอบให้เทศบาลต่อไป 
หากเทศบาลไม่รับก็ไม่มีปัญหาประชาชนในพ้ืนที่ก็จะดูแลได้ต่อไป เรื่องนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 
คนที่กลัวในการด าเนินการก็ถอนตัวไปทางเราก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะก็ยังมีจิตศรัทธาเข้ามาเพ่ิมเติมเรื่อยๆ 
เรื่องนี้ไม่ได้บังคับให้บริจาคแต่อย่างใด ผมชี้แจงไปตามนี้ส่วนเกี่ยวกับหนังสือนั้นพระครูท่านเป็น
ผู้ด าเนินการทั้งหมดครั้งก่อนก็ท ามาแล้วเกี่ยวกับเรื่องการท าลานธรรมหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าบาท ได้มอบ
ให้โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า และได้มอบให้ทางสถานีอนามัยอีกสามหมื่นกว่าบาทก็ไม่ได้มีการชี้แจงให้
ประชาชนทราบแต่อย่างใด  

นายสมชาย  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ผมนายสมชาย 
ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี เรื่องนี้ผมเคยน าเรียนในการประชุมครั้งที่ผ่านมา การบริจาคสามารถบริจาค
ได้ 2 อย่าง 1.สามารถบริจาคได้เป็นตัวเงิน 2.บริจาคเป็นวัตถุสิ่งของครุภัณฑ์ ถามว่าประเด็นมีด้วยกัน 2 
อย่าง อย่างแรกตัดออกได้เลยไม่บริจาคเป็นตัวเงิน 2.ผู้ประสงค์ก่อสร้างแล้วบริจาคเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ผู้ที่
ประสงค์จะก่อสร้างไม่ประสงค์บริจาคเงิน หมายถึงไม่บริจาคให้ทางเทศบาล   แต่หลังจากก่อสร้างเสร็จ
ประสงค์จะมอบให้เทศบาล ต้องตีความหมายทีละประเด็นถามว่าท่านสมาชิกสภาน าเรียนเข้าสู่ที่ประชุมใน
เรื่องนี้ได้รับข้อสอบถามจะได้ค าตอบว่าท าไมไม่บริจาคให้เทศบาลจะได้น าค าตอบไปให้ประชาชนได้รับ
ทราบก่อน จะได้ตัดออกทีละประเด็นจะได้ตอบตรงกัน ส าหรับผู้ที่อยากทราบข้อมูลหลังจากนั้น-  
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นายสมชาย  กระบวนการถูกต้องหรือไม่ เราทราบแล้วว่าผู้ประสงค์สร้างสิ่งก่อสร้างขออนุญาตทุก
ขั้นตอนหรือไม่ และให้ฝ่ายบริหารน าเรื่องเข้าสู่สภา ที่ประชุมสภามีมติอนุญาตให้มีการด าเนินการก่อสร้าง 
น าไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง และอาจจะมีค าถามว่าจะตีราคาอย่างไร เมื่อสักครู่ท่าน สท.อินถา มะโนค า         
ขออนุญาตเอ่ยชื่อ การก่อสร้างไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างภายใน 1 เดือน จากที่ลงพ้ืนที่ด้านหน้าปรากฏว่ามี
จ านวนช่องทั้งหมดเกือบจะ 50 ช่อง ทั้งคณะกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะก่อสร้างสิ่งนี้ประเมินราคาตามแบบ
แปลนแล้วแต่ละช่องราคาอยู่ที่ 8,200 บาท ให้ทุกท่านได้เห็นภาพสมมุติว่า ด้านหน้าทั้งหมด 50 ช่องๆ 
ละ 8,200 รวมเป็น 410,000 บาท แต่หากกลุ่มบุคคลนี้สร้างเสร็จและแจ้งว่าการด าเนินการอยู่ที่ 
800,000 บาท หากเป็นเช่นนี้ถือว่าผิด ต้องทีละประเด็นการมอบวัตถุสิ่งของครุภัณฑ์ก่อสร้างต่างๆ หาก
ด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีการค านวณตามแบบแปลนจ านวนที่จะก่อสร้างและค านึงถึงเงินที่ได้รับบริจาค
กระบวนการต่อไป หากด าเนินการเสร็จสิ้นจะท าหนังสือแจ้งผู้บริหารและน าเรื่องเข้าสู่สภาเทศบาลเพ่ือ
พิจารณารับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ต้องมาดูว่ามีภาระผูกพันหรือไม่ และทางสภาเทศบาลจะรับหรือไม่รับ
ก็ได้ หลังจากท่ีมีการพิจารณาแล้วเราก็จะท าเป็นหนังสือแจ้งให้กลุ่มบุคคลที่ประสงค์ก่อสร้างรับทราบต่อไป 
หากเทศบาลรับเราก็สามารถด าเนินการรับเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาล ผมได้นั่งฟังการประชุมต้องพิจารณา
กันให้ดีว่าที่เราพูดคุยกันเป็นประเด็นในเรื่องไหน เป็นข้อร้องเรียนหรือไม่ก็ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นข้อสอบถาม
มากกว่า ว่ากระบวนการผ่านตามขั้นตอนหรือไม่ ผมเพียงแต่ขยายความให้ทุกท่านได้รับทราบ และจะได้
ตอบให้ตรงกันว่ากลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะก่อสร้างไม่ประสงค์ที่จะบริจาคเงินให้แก่เทศบาล เรื่องนี้เป็นการ
ระดมเงินบริจาคเพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้าง และมอบสิ่งก่อสร้างนั้นให้แก่เทศบาลแต่ไม่สามารถเป็นเรื่องที่ปิดบัง
ได้เนื่องจากมีตัวแทน ท่าน สท.อินถา มะโนค า ขออนุญาตเอ่ยชื่อ เราแจ้งความประสงค์ที่ชัดเจน          
เราสามารถชี้แจงรายละเอียดต่อสังคมได้ ราคาของทรัพย์สินเป็นจ านวนเท่าไหร่ เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะวิตก
กังวล ผมขอยกตัวอย่างว่าหากจะมีผู้บริจาครถยนต์ให้เทศบาล 1 คัน แต่ทางเทศบาลขอเลือกรุ่นรถยนต์
หากเป็นแบบนี้ผมว่าจะเป็นเรื่องที่แปลกมากกว่า การบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ วัสดุสิ่งของ
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง แล้วแต่ผู้ประสงค์จะบริจาคอะไร เราแค่ด าเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องเพียงเท่านั้นเอง ได้ขยายความให้สมาชิกสภาได้รับทราบ และได้ให้ค าตอบแก่สังคมหาก
มีข้อสงสัยสอบถามเข้ามาเพียงเท่านี้เองครับ รวมไปถึงขออนุญาตต่อเนื่องตามที่สมาชิกสภามีมติของสภามี
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ค าผิดถูกที่อยู่ในร่างจะ
ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยก่อนที่จะด าเนินการจัดส่งให้สมาชิกสภาทุก
ท่าน จะได้จัดส่งให้แก่ผู้ก ากับดูแลเป็นล าดับขั้นตอนต่อไป เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการสะกดค าผิดถูก 
รวมไปถึงขออนุญาตแจ้งท่านสมาชิกสภา พรุ่งนี้ชุมชนหมู่ที่ 12 มีการพัฒนาหมู่บ้าน ท่านใดที่มีจิตอาสา
ร่วมเข้าไปพัฒนาชุมชนเรียนเชิญครับ ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ฝากประชาสัมพันธ์เข้ามาเวลาตั้งแต่             
9.00 น.เป็นต้นไป พบกันที่ศาลาประชาธิปไตยฝั่งทิศตะวันตก ในส่วนของเทศบาลอาจจะได้รับทราบข้อมูล
ว่า ณ ปัจจุบันเทศบาลโดยตัวผมและเจ้าหน้าที่เทศบาลออกชุมชนมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ที่
ได้รับจากท่านพระครูปัญญาประดิษฐ์ธรรม วัดพระพุทธภาวนาในประเทศสิงคโปร์ เมื่อเช้าที่ผ่านมาผมเป็น
ตัวแทนมอบให้แก่บ้านห้วยส้านดอนจั่น หากท่านใดไม่ติดภารกิจในเวลา 13.00 น. ได้มอบให้แก่ชุมชน         
หมู่ที ่10 และในวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้มอบให้แกหมู่ท่ี 8 ณ ศาลาประชาธิปไตย และจะร่วม
พัฒนาชุมชนหมู่ที่ 8 ในวันเดียวกันน าเรียนท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา     ขอบคุณท่านรองสมชาย ท่านอ่ืนมีเพ่ิมเติมอีก หรือไม ่
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นายพนัสพงศ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายพนัสพงศ์  
ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  มีเรื่องสอบถามจ านวน 2 เรื่อง 1.เรื่องฌาปนสถาน หมู่ที่ 2 บ้าน   
ปากกอง เรื่องห้องน้ าระบบน้ าในห้องน้ าไม่ไหลอยากให้ทางเทศบาลเข้าไปช่วยดูแลแก้ไขด้วยครับ 2.ช่วงนี้
เป็นช่วงฤดูฝนถนนหนทางเราจะได้ด าเนินการในปี 2565 ไปนั้นที่จะถมหินคลุกในพ้ืนที่การเกษตร ผมมี
ความคิดเห็นว่ากากยางมะตอยที่รื้อจากถนนสายหลักเห็นกองอยู่ที่ข้างป้อมทางหลวงป่าตึง ทางเทศบาล
ต าบลป่าก่อด าของเราสามารถท าหนังสือเข้าไปขอน ามาใช้ประโยชน์ในส่วนของเทศบาลน ามาถมถนน ที่
เป็นหลุมเป็นบ่อได้หรือไม่ หากรถเทศบาลไม่เพียงพอที่จะน ารถเข้าไปขนทางประชาชนสามารถเข้าไปขนได้
หรือไม่ เป็นเพียงค าถามครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา    ผมขออนุญาตตอบเรื่องนี้วัสดุดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวง ให้ได้เฉพาะวัด 
โรงเรียน ฌาปนสถานเท่านั้น หน่วยงานอ่ืนไม่สามารถให้ได้ ตามที่ผมได้เคยสอบถามไป ทางผู้บริหาร
อาจจะมีวิธีการอ่ืน เชิญครับ  

 นายสมชาย  พูดตามหลักความจริงได้ขอทุกปี 10 ปีแล้วยังไม่ได้ เรียนตามความเป็นจริงครับต้องใช้
พละก าลังภายใน ล่าสุดท่านนายกประสานไปทาง ท่าน สส.ได้กลับมา 10 คันรถที่กองอยู่บริเวณลานจอด
รถ เราต้องน ารถไปขนที่สันทราย ต้องเรียนตามจริงว่าถ้าหากว่าจ้างรถที่บันทึกได้จ านวน 4 คิว การขนส่ง
จะอยู่ที่ 200 กว่าบาทไม่มีใครรับด าเนินการในเรื่องนี้ น ารถสิบล้อไปขนอยู่ที่ 500 บาทต่อเที่ยวไม่คุ้มค่า 
ไม่มีใครรับด าเนินการ จึงน ารถเทศบาลไปขนกันเอง และผมประสานไปยังเลขานุการท่าน สส.ว่าขอเยอะ
กว่านั้นได้หรือไม่ปรากฏว่าได้รับค าตอบว่าในพ้ืนที่ต้องการใช้เช่นกัน หากเทศบาลท าหนังสือไปขอที่กรม
ทางหลวงไม่ให้อย่างแน่นอน แต่หากท่านสมาชิกสภาท่านไหนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ของกรมทางหลวงลอง
ประสานในเรื่องนี้ก็ได้ครับ แต่คงไม่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาเข้าไปขนเอาเองครับ เพราะจะเป็นประเด็นที่
น่าสงสัย เราได้คุยในระดับของผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองว่าโครงการก่อสร้างถนนยังจะต่อเนื่องมาเส้นทาง
ของป่าก่อด าเช่นกัน  เราแจ้งความประสงค์ว่าเราจะขอหินกาก หรือหินยางมะตอยเดิม ขอเทศบาลเป็น
กรณีพิเศษได้หรือไม่ มีการตกลงรับปากแต่ว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่ไม่ทราบได้ เพราะฉะนั้นน าเรียนเพ่ือ
ไม่ให้ผูกมัดตัวเองจะประสานให้แต่จะได้รับค าตอบแนวทางไหนจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง กระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ ต้องน าเรียนท่านสมาชิกสภาได้รับทราบว่า ฤดูฝนทุกเส้นทาง เป็นถนนลูกรังเป็นปัญหาทุก
เส้นอยู่แล้ว กระบวนการของทางเทศบาลไม่ใช่ว่าแจ้งแล้วจะต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากขั้นตอนมีความ
ยุ่งยาก แต่จะพยายามท าให้ได้รวดเร็วที่สุด ตามประสงค์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จะช่วยแก้ไข 
ให้ทันต่อสถานการณ์และรวดเร็วที่สุด น้อมรับในเรื่องที่ท่านสมาชิกได้แจ้งในเรื่องของห้องน้ า ฝากไปที่
ผู้อ านวยการกองช่างให้รีบด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ลงไปส ารวจที่จะต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขมีอะไรบ้างและ
บันทึกข้อความเพ่ือแจ้งตามล าดับขั้นตอน และในเรื่องที่ 2 เรื่องหินคลุกเรื่องหินกาก เรื่องนี้จะน้อมรับและ
ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งให้ทราบถึงค าตอบที่ได้รับ ตามที่เราได้จัดท าหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ไป น าเรียนเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิก
สภาเขต 2 ผมจะลองประสานไปอีกทางผมมีผู้รู้จักอยู่ที่แขวงการทางจะประสานให้อีกที ประเด็นสุดท้าย
อยากจะขอบคุณทางผู้บริหารที่ได้ให้ความกระจ่างตามที่ผมได้ให้ความห่วงใย หลายๆคนจะได้มีค าตอบ 
และมีข้อมูลที่ตรงกันหากประชาชนสอบถามเข้ามา จะได้ไม่เกิดประเด็นปัญหา ผมไม่ติดใจผมยินดีที่จะช่วย
และยินดีที่จะรับเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาต่างๆ เพ่ือมาแก้ไขร่วมกันด้วยความห่วงใยครับ ขอบคุณครับ  
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นายประสงค์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กระผมนายประสงค์  เมืองมูล ผมพยายาม
พูดในภาพรวมทั้งหมดด้วยความเคารพทุกท่าน ไม่มีใครไม่เห็นด้วยเป็นสิ่งที่ดีเราต้องเคารพในกฎเกณฑ์ของ
สังคมแม้แต่ อบต.หรือเทศบาลระเบียบไม่เหมือนกัน ตามที่มีข้อถกเถียงมีด้วยกันอยู่ 2 ประเด็น เรื่องของ
การรับบริจาค ประเด็นคือเรื่องการก่อสร้าง ท่านต้องแยกประเด็นทั้ง 2 เรื่องออกจากกันให้ชัดเจน 
เนื่องจากใช้กฎหมายคนละฉบับ ระเบียบคนละฉบับ ในเรื่องเจตนารมณ์ชัดเจนเราไม่ถกเถียงเรื่องความ
วัตถุประสงค์ที่จะบริจาคความจริงก็คือการบริจาคเงิน มีการก่อสร้างรั้วแต่ไม่ประสงค์จะบริจาคเป็นเงิน 
ความจริงสามารถด าเนินการได้ รายรับเทศบาลมีด้วยกันหลายอย่าง เรื่องนี้จะเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด เช่น 
เป็นค่าแบบ ค่าอ่ืนๆ รวมถึงเงินบริจาค เงินบริจาคมีด้วยกัน 2 ประเภท 1.บริจาคมาแบบไม่ตามอัธยาศัย
เข้ามาเทศบาลก็ออกใบเสร็จให้ เทศบาลจะไปท างานอะไรก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านนายกเทศมนตรี 2.บริจาค
อีกประเภทหนึ่งจะระบุวัตถุประสงค์ว่าจะด าเนินการในเรื่องไหน เมื่อเป็นรายได้เทศบาลแล้วก็ด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ ต้องดูจุดประสงค์ว่าให้ด าเนินการในเรื่องใด เป็นเรื่องครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้อง
น าเข้าให้สภาพิจารณา แต่หากบริจาคเป็นทุนการศึกษาก็จะต้องระบุและไม่ต้องเข้ าต่อสภาเป็นเรื่องที่ทุก
ท่านคงจะเข้าใจในเรื่องนี้ ดังนั้นสามารถด าเนินการได้หากจะบริจาคและแจ้งวัตถุประสงค์ว่าจะให้ท า
อย่างไร ในส่วนของการก่อสร้างเนื่องจากว่าผู้อ านวยการกองช่างแจ้งว่าได้จัดท าหนังสือขออนุญาตไปทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยหลักแล้วต้องได้รับการอนุมัติจากท่านผู้ว่าก่อน แต่หากสมมุติว่าด าเนินการก่อสร้าง
ไปก่อน การอนุมัติอนุญาตของผู้มีอ านาจเรื่องใดก็แล้วแต่ ต้องมีการเข้ามาตรวจสอบก่อนว่าจะด าเนินการ
ก่อสร้างแบบไหนอย่างไร แต่หากด าเนินการก่อสร้างและอนุมัติย้อนหลังท่านผู้ว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน
การอนุมัติเรื่องนั้นๆ  จึงต้องมีการตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะอนุมัติในเรื่องไหน ซึ่งเป็นสิทธิ์ของทางท่านผู้ว่า 
โดยหลักปฏิบัติจะต้องด าเนินการแบบนี้ ส าหรับของเราน่าจะเป็นท่านนายอ าเภอที่จะเป็นคนลงนามซึ่ง
ได้รับมอบอ านาจมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเอง ผู้ที่ลงมาตรวจคงไม่ใช่ท่านนายอ าเภออย่างแน่นอน
ต้องมอบหมายลงมา เห็นว่ามีการด าเนินการก่อสร้างแล้วเรื่องนี้ขอให้ท่านตึกตรองให้ดีผมจะไม่ก้าวล่วง ผม
พูดในหลักทั่วไปว่าในเมื่อท่านขออนุญาตผู้ว่าท่านก็ควรจะรอการอนุมัติก่อน ผมไม่รู้ว่าช่างแนะน าอะไรไป
ทางช่างก็จะต้องรับผิดชอบเช่นกัน ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่เมื่อกฎเกณฑ์เป็นอย่างนี้ เราอาจจะลดหย่อน
ผ่อนกันเพ่ือจะก่อเกี่ยวกันให้นุ่มนวล ให้ด าเนินการไปแนวทางไหนทางหนึ่ง ผมพยายามที่จะเป็นกลาง แต่
หากเทศบาลเข้าไปด าเนินการเองไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตใคร เรื่องนี้เป็นเรื่องของการก่อสร้าง ผมขอพูดใน
ประเด็นการขอใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี เรื่องนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 ที่สาธารณะ ที่นสล.
เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ 2457 มาตรา 122 ตาม
พระราชบัญญัตินี้ เทศบาลมีหน้าที่ก ากับดูแล เรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่ดิน เนื่องจากเป็นที่ นสล.เวลา
เราขอใช้เราขอใช้ไปแล้วอนุญาตมาแล้ว เหมือนกับบ่อขยะของเราเราขออนุญาตเป็นบ่อขยะ ขอครั้งเดียว
จบ อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมไม่ต้องขอ เว้นแต่ท่านเปลี่ยนวัตถุประสงค์  เช่น บ่อขยะของเรา
ขยะเต็มแล้ วแต่จะขอเปลี่ ยนเป็นปลูกป่าจะต้องด าเนินการขอใหม่ทั้ งหมด  เนื่องจากเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ ฌาปนสถาน เมื่อท่านก่อสร้างฌาปนสถานแล้ว ความจริงไม่จ าเป็นต้องไปขอผู้ว่า เว้นแต่ว่า
เราเปลี่ยนเป็นลานตากข้าว เราเปลี่ยนเป็นที่ปฏิบัติธรรมจะต้องขอใหม่ ดังนั้นหากบริจาคเงินเข้ามาและ
เขียนใบเสร็จให้แจ้งวัตถุประสงค์คือด าเนินก่อสร้างรั้วไม่สามารถน าเงินบริจาคด าเนินการในเรื่องอ่ืนได้ 
สามารถน ามาเข้าในเทศบัญญัติ สภาอนุมัติเหมือนเราด าเนินการทั่วไปอนุมัติโครงสร้างพื้นฐาน - 
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นายประสงค์ฯ  แต่ว่าของช่างด าเนินการขออนุญาตไปทางผู้ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้ว่าจะอนุมัติมาแบบไหน 
ผมเข้าใจว่าเราขออนุญาตเป็นฌาปนสถานไปแล้วจะขออนุญาตอีกรอบเพ่ืออะไร ไม่ต้องขอแล้วเว้นแต่เรา
จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เป็นอย่างอ่ืน เราขออนุญาตผู้ว่าไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ผู้ว่าจะพิจารณา ซึ่ง
โครงการรับบริจาคระเบียบของกองคลังการรับบริจาคมีด้วยกัน 2 อย่าง 1.รับบริจาคเป็นเงิน 2.ไม่ระบุ
วัตถุประสงค์หรือตามอัธยาศัย และมีอีกอย่างคือบริจาคเป็นสิ่งของ มีด้วยกัน 2 อย่างคือ1.บริจาค
อสังหาริมทรัพย์ เป็นบ้าน ที่ดิน ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 2.สังหาริมทรัพย์  เป็นพวก พัสดุ คุรุภัณฑ์ รถ 
ฯลฯ ทั้งสองอย่างระเบียบยังไงก็ให้ตรวจรับ ในประเด็นของการตรวจรับ หากไม่ตรวจรับไม่สามารถลงวัสดุ
ครุภัณฑ์ได้ เรื่องสังหาริมทรัพย์ จะต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับให้ชัดเจนก่อน ในส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์หากท่านด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ผมมั่นใจว่าการตรวจรับพัสดุท าไม่ได้ เนื่องจากว่า
จะต้องมีการตรวจก่อน ท่านจะทุบดูว่าเหล็กข้างในมีขนาดเท่าไหร่มีความถูกต้องหรือไม่ ต้องตรวจเรื่อง
ความมั่นคงแข็งแรง ตรวจเรื่องผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ ตรวจเรื่องความปลอดภัย ด้วยว่าถูกต้องตามระเบียบ
ของช่าง ผมไม่ได้หมายถึงว่าการด าเนินการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ ผมพูดถึงในเรื่องของหลักการ 
ระเบียบเพราะฉะนั้นหากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งมอบจะต้องถามกองคลังว่าสามารถตรวจรับได้หรือไม่ 
ต้องคุยกันว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรหากเป็นรถยังสามารถตรวจสอบได้ง่ายดาย ในส่วนที่ช่างลงไปตรวจสอบ
นั้นจะต้องมีค าสั่งแต่งตั้งให้ถูกกฎหมาย ไม่ใช่การลงตรวจสอบส่วนตัว ต้องพูดให้เข้าใจวิธีการจะต้องไปหา
วิธีว่าตรวจรับจ าเป็นต้องรู้ เรื่องผู้จบวิชาช่างความคุ้มค่าความปลอดภัย ผมพยายามพูดในส่วนของ
ผู้รับผิดชอบในเรื่องของระเบียบความเป็นจริงแล้ว ผมไม่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาล เรื่องนี้ต้องให้ทางกอง
คลัง กองช่าง ให้เจ้าหน้าที่ไปพูดคุยและหาวิธีการเพราะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ กลับไปท าบันทึก
ข้อความให้เป็นเรื่องเป็นราว มีประเด็นที่แยกย่อยออกกันไป ผมอยู่ที่เทศบาลนี้มา 10 กว่าปีผมพูดตรงๆว่า
ไม่มีงบประมาณไปด าเนินการถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะต้องมีการพัฒนา ต้องหาทิศทางให้ดีจะส่งผล
กระทบต่อพวกเราในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่ ความเห็นผมยังไม่ควรด าเนินการก่อสร้างรั้วควรรอหนังสืออนุญาต
จากทางผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน ส่วนระยะเวลาว่าจะมีค าตอบมาเมื่อไหร่ผมจะให้ผู้อ านวยการกองช่างเป็น
ผู้ชี้แจงในเรื่องนี้ครับ  

นายณัฏฐสิทธิ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐสิทธิ์ 
เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้างการขออนุญาตใช้ที่ดิน ตอนนี้เราได้
ด าเนินการท าหนังสือไปยังอ าเภอแม่ลาวแล้ว น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และอ าเภอจะเสนอ
ไปยังจังหวัดเชียงราย ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดในการด าเนินการเรื่องนี้
ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอหนังสือตอบกลับต้องดูว่าดุลยพินิจของท่านนายอ าเภอจะตัดสินใจได้
เลยหรือไม่เนื่องจากเก่ียวกับดุลพินิจ ขอบคุณครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิก
สภาเขต 2 อีกหนึ่งข้อแนะน า ในการก่อสร้างรั้วนี้ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 หากอยู่ในเขต
เทศบาลพ้ืนที่เกิน 149 ตารางเมตร ผู้ก่อสร้างรั้วจะต้องเข้ามาขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.ด้วยหรือไม่
เพราะว่าอยู่ในเขตควบคุมอาคารจะเป็นแนวทางรูปแบบไหน แบบต่างๆจะต้องท าให้ถูกต้อง มีผู้รับรอง
ต่างๆ ความมั่นคงแข็งแรงต่างๆ หากภายหลังมีการพังลงมาจะได้มีกระบวนการรองรับ ควรจะท าให้ถูกต้อง
ไปเลย หากมีเหตุภายหลังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างแต่ด าเนินการก่อสร้าง เป็นข้อแนะน าที่จะน าเรียนในที่
ประชุมให้รับทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  หากด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว เทศบาลไม่รับได้หรือไม่ 
 
 




