
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปี พ.ศ. ๒๕64 
วัน ศุกร์  ที่ 24 เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
 
ผู้มาประชุม 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภาเทศบาล วชิรศักย์ พรหมษี  
๒ นายอินถา     มะโนคํา สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนคํา  
๓ นายนิวัฒน์    ศรีหม่ืน สมาชิกสภาเทศบาล นิวัฒน์ ศรีหม่ืน  
๔ นายอ้าย       เมืองมูล สมาชิกสภาเทศบาล อ้าย เมืองมูล  
๕ นายอาทิตย์  ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล อาทิตย์  ภิราษร  
๖ นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล พนัสพงศ์ ภิราษร  
7 นายรามนัฏ   อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล รามนัฏ อินต๊ะรัตน์  
8 นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  
9 นางพรพิมล   วงษารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล พรพิมล วงษารัตน์  

10 นายพงศกร   วงค์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร วงค์ชัย  
11 นายภูวนัย    อ่ินคํ่า เลขานุการสภาเทศบาล ภูวนัย  อ่ินคํ่า  

 
ผู้ร่วมประชุม 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ ว่าท่ีร้อยตรีดํารงศักด์ิ  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ดํารงศักด์ิ  ขวัญชัย  
๒ นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาย ขวัญชัย  
๓ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์  
๔ นายสุวิทย์  ภิราษร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุวิทย์  ภิราษร  
๕ นายธนพนธ์ ศรีสวัสด์ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี ธนพนธ์ ศรีสวัสด์ิ  
๖ นายสุพรชัย  ปัญญาทิพย์ ผู้นําชุมชน หมู่ 2 สุพรชัย  ปัญญาทิพย์  
๗ นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
๘ นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อํานวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
๙ นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  

๑๐ นายอดุลย์  ยอดทองคํา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อดุลย์  ยอดทองคํา  
๑๑ นายวิรัตน์  หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ วิรัตน์  หนุ่มรักชาติ  
๑๒ นายพินิจพล  พรมวงศ์ ครู คศ.2 รักษาการ ผอ.โรงเรียน พินิจพล  พรมวงศ์  
13 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานท่ัวไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
14 นายถวิล  เมืองสิงห์ จพง.ป้องกันฯ ถวิล  เมืองสิงห์  
15 นางเกษธินี  กันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกษธินี  กันแก้ว  

 
 



๒ 

 

ผู้ร่วมประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
16 นางสาวดวงนภา  จันทราภินนัท์ นักทรัพยากรบุคคล ดวงนภา  จันทราภินันท์  
17 นายชัยวัฒน์  วงศ์ไชย  ครู ชํานาญการ ชัยวัฒน์  วงศ์ไชย  
18 นางสาวชไมพร  ทะนันชัย ผช.นวก.สุขาภิบาล ชไมพร  ทะนันชัย  
19 นางสาวธัญญา  บุญเป็ง คนงานท่ัวไป ธัญญา  บุญเป็ง  

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นางดา  ริมทอง รองประธานสภาเทศบาล -  
     

ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เลขานุการสภา  - เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ประจําปี 
2564 เชิญครับ 

ประธานสภา  - ก่อนอ่ืนต้องขอสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําทุกท่าน เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้วผม
ขอเปิดการประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ประจําปี                
พ.ศ.๒๕64 วันศุกร์ ท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลป่าก่อดํา  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภา  1.1 เรื่อง ขอเข้าสู่กระบวนการการไว้อาลัยให้แก่นายบุญสอน ปงรังษี อดีตสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลป่าก่อดําท่ีได้เสียชีวิตไป เป็นการยืนไว้อาลัยให้แก่ท่านนึกถึงคุณงามความดีและการทํางานของ
ท่าน ขอเชิญทุกท่านยืนข้ึนเพ่ือสงบนิ่งให้แก่ท่านบุญสอน ปงรังษีครับ  

     - สงบนิ่ง 1 นาที- 
              ๑.๒ เรื่อง ประกาศผลการเลือกต้ัง รายนายอาทิตย์  ภิราษร ตามหนังสือสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงรายท่ี ลต (ชร) 0002/850  ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง
ประกาศผลการเลือกต้ัง เรียน ผู้ อํานวยการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สิ่ ง ท่ีส่งมาด้วย                  
1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังเรื่องผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 2.หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงราย ท่ี ลต (ชร) 0002/849  ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 
2564 ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล          
ป่าก่อดํา เขตเลือกต้ังท่ี 2 อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรณีแทนตําแหน่งท่ีว่าง โดยกรรมการการเลือกต้ังได้
ลงนามประกาศผลการเลือกต้ังดังกล่าวแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงราย มี
หนังสือแจ้งผลการเลือกต้ังให้ผู้ท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นายปรพล พูตระกูล ผู้อํานวยการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงราย  และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงราย- 



๓ 

 

ประธานสภา  ท่ี ลต (ชร) 0002/850  ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการได้รับเลือกต้ังเป็น

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรียน นายอาทิตย์ ภิราษร สิ่งท่ีส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง เรื่อง ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดเชียงราย ขอส่งประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล           
ป่าก่อดํา ซ่ึงประกาศว่าท่านได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลประกอบดํา มาเพ่ือโปรดทราบ อนึ่ง 
ขอให้ท่านยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ัง ซ่ึงรับรองความถูกต้องพร้อมท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกต้ัง 
ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ท่านไม่
ดําเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับและให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนด 5 ปี ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายการเลือกต้ัง และ
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาคนใหม่และได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้ยืนข้ึนแนะนําตัวด้วยครับ  

นายอาทิตย์ฯ  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และข้าราชการทุกท่าน กระผม
นายอาทิตย์  ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ประธานสภา  1.3 เรื่อง การประชุมวันนี้ ท่าน สท.ดา ริมทอง ตําแหน่ง รองประธานสภา ได้ยื่นใบลากิจ

ส่วนตัว ต่อประธานสภาเป็นการล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว มีภารกิจเดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา   

1.4 เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล เชิญท่านแรก              
นางเกษธินี กันแก้ว ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชิญแนะนําตัวครับ 

นางเกษธินีฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก ท่าน
ปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันชื่อนางเกษธินี กันแก้ว โอนย้ายมาจาก
เทศบาลตําบลจันจว้า โอนย้ายมาในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ รู้สึกมีความยินดีท่ีได้
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลป่าก่อดําค่ะ   

ประธานสภา  ท่านท่ี 2 นางสาวดวงนภา จันทราภินันท์ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เชิญ

แนะนําตัวต่อท่ีประชุมครับ 
นางเกษธินีฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่าน

ปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันชื่อ นางสาวดวงนภา จันทราภินันท์ 
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลวังไก่เถ่ือน อําเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท มีความยินดีท่ีได้ปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภา  ท่านสุดท้าย นายชัยวัฒน์ วงศ์ไชย ตําแหน่ง ครู ชํานาญการ เชิญแนะนําตัวต่อท่ีประชุมครับ 

 
 



๔ 

 

นายชัยวัฒน์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชัยวัฒน์ วงศ์ไชย ตําแหน่ง ครู ชํานาญการ โอนย้ายมา
จากองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ขอบคุณครับ  

ประธานสภา  1.4 เรื่อง การแนะนําผู้นําชุมชน หมู่ท่ี 2 ตําบลป่าก่อดํา ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นําชุมชน    

หมู่ท่ี 2 เพ่ือได้เข้ามาทําหน้าท่ีประสานงานระหว่างชุมชนและเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เชิญนายสุพรชัย            
ปัญญาทิพย์ แนะนําตัวครับ 

นายสุพรชัยฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผมนายสุพรชัย ปัญญาทิพย์ 
เป็นผู้นําชุมชน หมู่ท่ี 2 บ้านปงป่าสัก มีความยินดีท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ในกิจการของ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ขอบคุณครับ  

ประธานสภา  1.5 เรื่อง เชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรี ผู้ช่วย

นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ช่วยนายก อบต. และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกอบต. เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินอย่าง
มืออาชีพ” เป็นการเข้าร่วมการอบรมแบบสมัครใจไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ผมได้ประสานให้เจ้าหน้าท่ีได้สําเนา
การอบรมในห้วงเวลาสองเดือนท่ีผ่านมา จนถึงตลอดท้ังปีงบประมาณ มีหลายๆ สถาบันหรือมหาวิทยาลัยท่ีได้จัด
ให้มีการอบรมจะได้เข้ารับการอบรมของโครงการไหนและแจ้งชื่อให้กับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจะดําเนินการตามข้ันตอน
ต่อไป  

   ๑.๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธรรมะชีวิตตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ สําหรับ
กําหนดการโครงการดังกล่าว ในวันเสาร์ ท่ี 1 มกราคม 256๕ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
เวลา 06.00 น. พนักงานและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลป่าก่อดําพร้อมเพียงกัน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา สถานท่ีจัดงานเวลา 07.30 น. ศรัทธาประชาชนผู้มาร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวารดิถีข้ึนปี
ใหม่พร้อมกัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เวลา 08.00 น. ว่าท่ีร้อยตรีดํารงศักด์ิ               
ขวัญชัย ตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ได้รับทราบว่าท่าน
นายอําเภอแม่ลาวจะเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย  

๑.๗ เรื่อง การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน  เรียน ประธานสภาเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา ตามท่ี เทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ป่าก่อดํา สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่  ข้ึน ในวันศุกร์  ท่ี 2๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕6๔ ณ ห้องประชุมสํานักงาน
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ชั้น 3 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดท่ีถึงวาระพิจารณาในท่ีประชุม
แล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ถ้า
ผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ ดังนั้น จึง
มอบหมายผู้ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้  1.เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา)  

1.1  มอบนายสมชาย  ขวัญชัย   รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
1.2 มอบนายพินิจพล    พรมวงค์   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) 
 



๕ 

 

ประธานสภา       2.เรื่อง  การพิจารณาย้ายสถานท่ีก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา)  
2.1 มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
2.2 มอบนายพินิจพล    พรมวงค์   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) 

    3. เรื่อง การพิจารณาย้ายครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว (กองคลัง) 
3.1  มอบนายสมชาย  ขวัญชัย   รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
3.2 มอบนายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์   ผอ.กองช่าง 
3.3. มอบนายอดุลย์  ยอดทองคํา   รก.ผอ.กองคลัง 

    4. เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติแก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา  ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 13 ฉบับ (กองสาธารณสุขฯ)  

4.1  มอบนายสมชาย  ขวัญชัย   รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
4.2  มอบ ดร.อมรรัตน์  อนุวัฒน์นนทเขตต์  รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
4.2 มอบนางวาสนา  นันตระกูล   รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

          5.เรื่อง เตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าก่อดํา            
(กองสาธารณสุขฯ) 

5.1 มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
5.2 มอบ ดร.อมรรัตน์  อนุวัฒน์นนทเขตต์  รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
5.3 มอบนางวาสนา  นันตระกูล   รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

6.เรื่อง การดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกลุ่ม Clusters  (กองสาธารณสุขฯ) 

    6.1  มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
    6.2  มอบ ดร.อมรรัตน์  อนุวัฒน์นนทเขตต์  รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 

6.3  มอบนางวาสนา  นันตระกูล   รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 7.เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
7.2   มอบนายสมชาย  ขวัญชัย   รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
7.2  มอบนายวิรัตน์  หนุ่มรักชาติ   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

  8. เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
8.2   มอบนายสมชาย  ขวัญชัย   รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
8.2  มอบนายวิรัตน์  หนุ่มรักชาติ   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

 

             ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลป่าก่อดํา และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง
และแถลงแทนโดยสามารถให้รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องต่อสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําได้จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
และพิจารณาดําเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ  ว่าท่ีร้อยตรีดํารงศักด์ิ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตําบล          
ป่าก่อดํา 

 
 



๖ 

 

ระเบียบวารท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา 
ประธานสภา  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความใดใน

รายงานการประชุมท่ีเห็นว่าไม่ถูกต้อง แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไข สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจําปี 2564 วันท่ี ๓๐  เดือน กันยายน 
พ.ศ. 256๔ เชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เ รี ย นป ร ะธ า นส ภ า ท่ี เ ค า รพ  ส ม าชิ ก ส ภ าผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น  คณะ ผู้ บ ริ ห า ร                     
ท่านปลัดเทศบาล กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาตแก้ไขข้อความรายงานการ
ประชุม ดังนี้ครับ หน้าท่ี ๒๘ บรรทัดท่ี ๗ จาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถ่ิน 
แก้ไขเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และ บรรทัดท่ี ๒๑ 
จาก นายพนัสพงษ์ แก้ไขเป็น นายพนัสพงศ์ ตรงผู้จดบันทึกการประชุมสภาฯ จาก ๔  ตุลาคม 2564    แก้ไข
เป็น ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔  จากท่ีตรวจสอบคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมวัน ท่ี  ๕ กันยายน 2564  ผมเห็นว่ า ไม่ ถูกต้อง สุด ท้ายการลงนามของท่านประธานสภา                       
ตรงประธานสภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมควรระบุวันท่ีด้วยครับ ผมนําเรียนในท่ีประชุมท่ีจะต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภา  ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาท่านอ่ืนเห็นควรจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ จะได้ให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ นํากลับไปแก้ไขต่อไป เม่ือในท่ีประชุมไม่มีการเสนอ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เก่ียวกับรายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจําปี 
พ.ศ. 256๔ วันท่ี ๓๐  กันยายน  พ.ศ. 256๔ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม ผมจะขอ
มติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาโดยการยกมือเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบรับรองการประชุมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวารท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

 3.๑ เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา (โรงเรียน
เทศบาล 1 ป่าก่อดํา)  

ประธานสภา           - เชิญทางฝ่ายบริหารให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา จํานวน ๑ ท่าน เชิญครับ 

นายสมชาย        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําทุกท่าน กระผมนายสมชาย           
ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้แถลงในรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาเก่ียวกับระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา จํานวน ๑ ท่าน เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา- 



๗ 

 

นายสมชาย        - ด้วยคณะผู้บริหารท้องถ่ินขอเสนอญัตติต่อสภานี้ ขอเสนอญัตติขออนุมัติแต่งต้ังตัวแทน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) จํานวน 1 
ท่าน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ เนื่องจากสมาชิกสภาท้องถ่ิน หมดวาระลงเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564  
ทําให้เป็นเหตุให้พ้นจากความเป็นสมาชิกของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา)     
จึงขอสภาพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ข้ึนมาทดแทนตําแหน่งเดิมท่ีหมดวาระ เพ่ืออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 1 ท่าน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) ดังนั้นเห็นสมควรเสนอเข้าการประชุมสภา
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา)  ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอขอแต่งต้ังตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 
1 (ป่าก่อดํา) จํานวน 1 ท่าน ต่อสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป ตามเอกสารท่ีทุก
ท่านได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0816.3/ว 1073 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2564 เรื่องกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการวาระการดํารงตําแหน่ง และพ้นจากตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซ่ึงเนื้อหาสาระแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินพิจารณาแล้วเพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นไปตามเรียบร้อยด้วยกฎกระทรวง ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม 138 ตอนท่ี 27 ก วันท่ี 20 เมษายน  2564 และแจ้งให้สถานศึกษาทราบ ดังนั้นเม่ือสมาชิก
สภาท้องถ่ิน หมดวาระลงเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 จึงทําให้สมาชิกสภาได้หมดวาระไปด้วย ซ่ึงเป็น
กรรมการร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1  ป่าก่อดํา วันนี้คณะผู้บริหารจึงเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาล เพ่ือให้ประธานสภาและสมาชิกสภา ดําเนินการในการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาจํานวน 1 ท่าน 
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา จึงขอเสนอต่อท่านประธานสภาและสมาชิก 
ทุกท่านครับ  

ประธานสภา           - ขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้กรุณาชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา จํานวน ๑ ท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 8 ใช้วิธีเดียวกันในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน ดังนั้นขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกตัวแทน
สมาชิกสภาจํานวน 1 ท่าน ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา พร้อมผู้รับรอง            
2 คน  สมาชิกสภาท่านไหนเห็นควรให้เป็นตัวแทนของสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เชิญครับ 

นายพงศกรฯ     เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผมนายพงศกร 
วงค์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อนายนิวัฒน์  ศรีหม่ืน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นตัวแทน
เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา 

ประธานสภา     นายพงศกร วงค์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อนายนิวัฒน์  ศรีหม่ืน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2  ร่วมเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง   นายอินถา  มะโนคํา, นางพรพิมล วงษารัตน์ 



๘ 

 

ประธานสภา     สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล
ให้นายนิวัฒน์  ศรีหม่ืน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1 ป่าก่อดํา โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้นายนิวัฒน์  ศรีหม่ืน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา 

ระเบียบวารท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

3.๒ เรื่อง  การพิจารณาย้ายสถานท่ีก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา)  

ประธานสภา           - เชิญทางฝ่ายบริหารให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิจารณาย้ายสถานท่ีก่อสร้างอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา เชิญครับ 

นายสมชาย        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําทุกท่าน กระผมนายสมชาย           
ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี ได้รับหมอบหมายชี้แจงแทนท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบวาระท่ี 3  
เรื่องการพิจารณาย้ายสถานท่ีก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาล 1  
ป่าก่อดํา จากการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่  ประจําปี พ.ศ.2562 วันท่ี           
27 ธันวาคม  256๒  ได้มีมติท่ีประชุมเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินเทศบาลเพ่ือก่อสร้างอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) มีความ
ประสงค์เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างอนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากบริเวณหน้าลาน
อเนกประสงค์เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เป็นลานหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) ซ่ึงโรงเรียนจะได้ใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมกิจการกองลูกเสือ-เนตรนารี ของทางโรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
รัชกาลท่ี 6 เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นท่ีสักการะบูชา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต้องการเชิดชูเกียรติให้
เป็นอนุสรณ์สถานให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ระลึกถึงแบบอย่างการดํารงตน การประพฤติตนท่ีดี และการกระทํา
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนท่ัวไป ดังนั้น ผู้บริหาร
ท้องถ่ินจึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างอนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว จากบริเวณหน้าลานอเนกประสงค์เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เป็นลานหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 1 
(ป่าก่อดํา)  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป เสนอเพียงเท่านี้ครับท่านประธานสภา 

ประธานสภา           - ขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้กรุณาชี้แจงรายละเอียดสมาชิกสภาท่านไหนจะอภิปรายหรือ
สอบถามเชิญครับ หากสมาชิกสภาไม่มีเพ่ิมเติมข้อสงสัยเก่ียวกับการพิจารณาย้ายสถานท่ีก่อสร้างอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดํา ตามท่ีนําเสนอไปแล้วนั้น ผมจะขอมติ
จากสภาเทศบาล โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้ย้ายสถานท่ีก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียน
เทศบาล 1 ป่าก่อดํา 



๙ 

 

ระเบียบวารท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

3.๓ เรื่อง  การพิจารณาย้ายครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว (กองคลัง) 
ประธานสภา           - เชิญทางฝ่ายบริหารให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิจารณาย้ายครุภัณฑ์เครื่องสี ข้าว            

เชิญครับ 

นายสมชาย        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําทุกท่าน กระผมนายสมชาย            
ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี ได้รับหมอบหมายชี้แจงแทนท่านนายกเทศมนตรี ในระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง
พิจารณาย้ายครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว  ทะเบียน 6-57-04/1-0093 ตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ตามหนังสือท่ี พิเศษ/2564 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564  เรื่องแจ้งผลการตรวจสอบสภาพการใช้
งานครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว โดยนายธงชัย  พันธุ  กํานันตําบลจอมหมอกแก้ว  ได้แจ้งผลการตรวจสอบสภาพการใช้
งานครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว  รหัสทะเบียน 6-57-04/1-0093 อยู่สภาพใช้งานได้ตามปกติ และไม่มีความประสงค์
ใช้งานครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว  รหัสทะเบียน 6-57-04/1-0093 จึงขอส่งคืนให้เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ในส่วนสิ่ง
ปลูกสร้างทางหมู่ท่ี 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น ตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขอใช้ประโยชน์ใน
กิจการของหมู่บ้านต่อไป เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ได้รับแจ้งจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ธรรมชาติ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอยืมเครื่องครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว รหัสทะเบียน 6-57-04/1-0093 ตามหนังสือจากวิสาหกิจชุมชน
รักษ์ธรรมชาติ  ลงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2564  เรื่องขอยืมเครื่องครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
กิจการของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรท่ัวไปท่ีประสบปัญหาราคาข้าวตกตํ่า และเพ่ือส่งเสริมการดําเนินการของ
ราษฎร หมู่ท่ี 9  บ้านป่าก่อดําเหนือ  ดังนั้น ผู้บริหารท้องถ่ินจึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบพิจารณาย้าย
สถานท่ีติดต้ังครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว รหัสทะเบียน 6-57-04/1-0093 จากหมู่ท่ี 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น          
เพ่ือดําเนินการติดต้ังให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ธรรมชาติ หมู่ท่ี 9  บ้านป่าก่อดําเหนือ ตําบลป่าก่อดํา  
รายละเอียดประกอบจากการเข้าสํารวจในการดําเนินการก่อสร้างและการประชุมของกลุ่มสีข้าวชุมชน หมู่ท่ี 3 
กลุ่มนี้ ณ ปัจจุบันไม่ได้ดําเนินการ และไม่มีความประสงค์ท่ีจะดําเนินการสีข้าวต่อไป จึงได้แจ้งความประสงค์ผ่าน
ไปยังท่านกํานันจอมหมอกแก้ว ท่านธงชัย  พันธุ  ได้ดําเนินการทําหนังสือส่งคืน โดยแจ้งผลการตรวจสอบสภาพ
การใช้งานครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว  รหัสทะเบียน 6-57-04/1-0093 ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตอนนี้เครื่อง
อยู่ท่ีเทศบาลและได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ธรรมชาติ หมู่ท่ี 9  บ้านป่าก่อดําเหนือ  ตําบลป่าก่อดํา มีความ
ประสงค์ขอยืมเครื่องครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว  เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป จากเทศบาลตําบลป่าก่อดําเพ่ือไปติดต้ัง           
หมู่ท่ี 9  บ้านป่าก่อดําเหนือ  ตําบลป่าก่อดํา ซ่ึงเรื่องนี้เป็นอํานาจหน้าท่ีของทางสภาเทศบาลท่ีจะได้อนุญาต          
ซ่ึงสภาเทศบาลสามารถอนุญาตให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มใดก็ได้ยืมครุภัณฑ์ดังกล่าว และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์
ธรรมชาติ หมู่ท่ี 9  บ้านป่าก่อดําเหนือ กลุ่มเดียวท่ีมีความประสงค์จะขอยืมเครื่องสีข้าว เพ่ือดําเนินการของกลุ่ม
และลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรท่ัวไป ดังนั้น ครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว  รหัสทะเบียน 6-57-04/1-0093 จึงขอให้
ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาอนุญาตต่อไปครับท่านประธาน  

ประธานสภา           - ขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้กรุณาชี้แจงรายละเอียดสมาชิกสภาท่านไหนมีความประสงค์จะ
อภิปรายเก่ียวกับพิจารณาย้ายครุภัณฑ์เครื่องสีข้าวเชิญครับ  มีสมาชิกสภาท่านไหนจะอภิปรายหรือสอบถาม 
เชิญครับ หากสมาชิกสภาไม่มีเพ่ิมเติมข้อสงสัยเก่ียวกับการพิจารณาย้ายสถานท่ีติดต้ังครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว           
รหัสทะเบียน 6-57-04/1-0093  ตามท่ีนําเสนอไปแล้วนั้น ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล โดยการยกมือพ้น
เหนือศีรษะ  เชิญครับ 



๑๐ 

 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้ย้ายย้ายสถานท่ีติดต้ังครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว รหัสทะเบียน 6-57-04/1-0093 

ระเบียบวารท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

3.๔ เรื่อง  การพิจารณาขออนุมัติแก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 13 ฉบับ (กองสาธารณสุขฯ) 

ประธานสภา   เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ได้กรุณาชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เชิญเลขานุการสภาครับ 

เลขานุการฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) หมวด 3 ญัตติ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภา
ท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เม่ือท่ีประชุม
สภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ี
สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๖ คําอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินชั่วคราว ให้ทําเป็นร่างข้อบัญญัติอนุมัติให้
ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว 

 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินท่ีไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถ่ินจะให้คณะกรรมการ 
สภาท้องถ่ินพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ประธานสภา           - ตามท่ีมีการใช้งานของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเทศบาลของเรานั้น
ระยะเวลาในการใช้งานยาวนานเป็น ๒๐ ปีเห็นจะได้และข้อบังคับบางฉบับไม่สมบูรณ์ ยุคสมัยปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีการเสนอเพ่ือปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 
13 ฉบับ ทางผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติต่อสภา เชิญทางฝ่ายบริหาร เชิญครับ 

 

 



๑๑ 

 

นายสมชาย        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําทุกท่าน กระผมนายสมชาย           
ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี ในระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณา ข้อ 3.๔ เรื่อง  การพิจารณาขออนุมัติแก้ไข 
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 13 ฉบับ 
ดังนี้ 

1. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 

2. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ        
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 

3. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท
การแต่งผม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 

4. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร    
พ.ศ.๒543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 

5. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

6. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ          
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

7. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือท่ีปล่อยสัตว์            
พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

8. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การใช้บริการฌาปนกิจสถาน พ.ศ.2543 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

9. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

10. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร             
พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

11. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

12. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําหยอดเหรียญ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

13. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร         
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตามรายละเอียดท่ีทุกท่านได้รับ หรือการดําเนินการตามข้ันตอนทุกอย่าง การนําเสนอในครั้งนี้ อยู่ใน
ข้ันตอน วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ยังไม่ดําเนินการประกาศใช้ ซ่ึงท่านประธานสภาจะเป็นผู้พิจารณาในการ
ดําเนินการต่อไปครับ  

 



๑๒ 

 

ประธานสภา  - ขอบคุณค่ะท่านรองสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี ท่ีนําเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลใน
เรื่องการพิจารณาขออนุมัติแก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 13 ฉบับ สมาชิกสภาคงจะศึกษารายละเอียดมาพอสมควร เป็นการเสนอตาม
ข้ันตอนเก่ียวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติ การเสนอในครั้งนี้เป็นเพียง วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ท้ัง 13 ฉบับ 
การดําเนินการจะคล้ายกับการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลซ่ึงจะมีการในข้ันตอนของการ         
แปรญัตติ การนําเสนอจะเป็นการนําหลักปฏิบัติเพ่ือให้เหตุผลประโยชน์สูงสุดให้แก่พ่ีน้องประชาชนในเขต
เทศบาลของเรา เนื่องจากว่าเทศบัญญัติบางฉบับเนื้อหาควบคุมอย่างกว้าง ซ่ึงหลักปฏิบัติตามความเป็นจริงแล้ว
ไม่สามารถใช้กับพ่ีน้องประชาชนในท้องถ่ินได้ หากสมาชิกสภาท่านไหนเห็นว่าร่างเทศบัญญัติฉบับไหนควรมีการ
ปรับปรุงหรือปรับแก้สามารถดําเนินการในข้ันตอนต่อไปคือการแปรญัตติ ซ่ึงเราจะนําเสนอวาระท่ี 2 และ 3 ใน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 25๖5 ลําดับต่อจากนี้คณะผู้บริหารจะ
เสนอ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 13 ฉบับ 
และจะขอมติแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะคงเดิมหรือมีการแต่งต้ังเพ่ิมเติม สมาชิกสภาท่านไหนมีอะไร
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้มีเกยรติทุกท่าน 
กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา                      
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 13 ฉบับ ขออนุญาตนําเรียนในท่ีประชุม พิจารณาใน
การยกร่างต่างๆ ความเป็นมาของการยกร่าง หากเราตราข้อกฎหมายตาม พรบ.สาธารณสุข ตามท่ีผมได้ศึกษามา
เบื้องต้นอาจไม่ครบถ้วนมีการรวบรัด มีการริดรอนสิทธิ์ของประชาชนหรือผู้ประกอบการต่างๆ ฉะนั้นในข้ันตอน
การดําเนินการต่างๆนั้น ผมขอนําเรียนว่าในการยกร่าง คือการแก้ไขปรับปรุงต่างๆ ในเรื่องของเอกสารน่าจะมี
การระบุวันท่ีร่วมด้วยเรื่องของการยกร่างนั้นผมยังไม่เห็นคําสั่งแต่งต้ัง คณะทํางานยกร่าง หรืออาจจะมีแต่การ
เสนอในครั้งนี้ไม่ได้แนบเอกสารดังกล่าว ปัญหาต่างๆ หรือการรับฟังข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ของประชาชนยังไม่
ครบถ้วน หรือมีการลงประชาคมมาแล้วก็ตามแต่  เป็นส่วนท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี          
ท่ีจะนํามาใช้เพราะฉะนั้นกระบวนการท่ีดําเนินการควรจะทบทวน  ศึกษา อาจจะมีผู้มีความรู้ของท้องถ่ิน มาร่วม
เสนอความคิดเห็นสาธารณสุขท้องถ่ิน หรือ สสจ.ต่างๆ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือฝ่ายตัวแทนของผู้ประกอบการท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลของเรา เพ่ือให้เสนอความคิดเห็น เรื่องนี้เรายังไม่ดําเนินการให้ครบถ้วน ผมขอนําเรียนว่า
ก่อนท่ีเราจะดําเนินการควรจะรอบคอบ ในการดําเนินการดังกล่าว หรือให้มีการจัดสัมมนา คุยกันในเรื่องของข้อ
กฎหมาย ว่าจะดําเนินการแก้ไขอย่างไร หรือจะขอตัวแทนของนิติกรจังหวัดหรือนิติกรของท้องถ่ิน น่าจะมีการ
เข้ามามีส่วนร่วมเก่ียวกับข้อพิพาท ท่ีผ่านมาผมยังไม่ได้เจอประเด็นของข้อกฎหมายว่าทุกคนได้เห็นชอบด้วยผม
เห็นว่าเกือบจะสมบูรณ์แล้วเพียงแต่ว่าการดําเนินการมีตัวอย่างในการดําเนินการในเรื่องของการยกร่างของ          
กรมอนามัยมีอยู่แล้ว สามารถนํามาใช้ได้แต่ประเด็นตรงนี้ หากเราจะดําเนินการบังคับใช้ลงนามโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด หากมีปัญหาตามมาจะทําให้เกิดเหตุว่าสภาเทศบาลอนุมัติโดยไม่ทราบหลักการ จะหาว่าเรามัดมือชก
ผู้ประกอบการ อาจจะมีผลตามมาในเรื่องของการโรงเรียนต่างๆ ผมจึงอยากนําเรียนว่าเราควรจะดําเนินการ
อย่างไร จะดําเนินการตามนี้หรือไม่ ผมอยากจะนําเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ  



๑๓ 

 

ประธานสภา  ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ผมขออธิบายเพ่ิมเติมเรื่องของข้ันตอน 
ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เนื่องจากว่า
เทศบัญญัติจํานวน 13 ฉบับ ใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ต้ังแต่สุขาภิบาลถึงปัจจุบัน จะมีปัญหาในเรื่องของ
ข้อบังคับใช้ท่ีไม่เป็นปัจจุบัน ทางคณะผู้บริหารได้รับข้อร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชน จึงได้ดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขถึงเข้าสู่กระบวนการแต่งต้ังคณะกรรมการส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง มีการประชุมหาข้อพิพาทท้ัง 13 ฉบับ 
และนํามาสู่การเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา เม่ือสภาเทศบาลได้รับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วจะเข้าสู่
กระบวนการแปรญัตติต่อไปในวาระท่ี 2 การดําเนินการไม่ได้พิจารณาท้ัง 3 วาระรวด  ได้ดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติเข้ามาใหม่เพ่ือรับหลักการ และปรับใช้ในการดําเนินการดังกล่าว ซ่ึงจะต้องใช้เวลา
พอสมควรในเรื่องนี้ และจะต้องมีการต้ังคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่ง จะเป็นในส่วนของข้าราชการ ผู้อํานวยการ
แต่ละกองท่ีเก่ียวข้อง วันนี้ผมพูดในฐานะของพ่ีน้องประชาชนท่ีเรามองเห็นปัญหา ปัญหาตรงนี้หากเราปกป้อง
พวกเขาได้ควรจะนําเข้ามาสู่กระบวนการในเรื่องของเทศบัญญัติเพ่ือปกป้องพ่ีน้องประชาชน ทุกอย่างจะต้อง
บังคับใช้ได้แต่ต้องดูก่อนว่าสิทธิ์ในเรื่องนั้นๆ เป็นของใครสําหรับตัวผมเองผมมีสิทธิ์ในการปกป้องสิทธิ์ของพ่ีน้อง
ประชาชนในมุมของการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติ เม่ือกําหนดออกมาแล้วเราไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถขัดแย้งได้ 
มันมีความจําเป็นว่าหลังจากนี้ ถึงกระบวนการข้ันตอนคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว มีความจําเป็นจะต้องแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเข้ามาในเรื่องนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องนําข้อบังคับหรือปัญหาไปปรึกษากับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และนําข้อมูลต่างๆเข้ามานําเสนอต่อสภาเทศบาลในวาระท่ี 2 และ 3 ต่อไป สมาชิกสภาท่านใด
ประสงค์จะอธิบายเพ่ิมเติมเชิญครับ  

นายรามนัฏฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ         
ทุกท่าน กระผมนายรามนัฎ  อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 ตามท่ีท่านประธานสภาได้เรียนให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ ในเรื่องของการคงสิทธิ์เพ่ิมสิทธิ์ของประชาชนท่ียังไม่ทราบ เรื่องของการตราร่างเทศบัญญัติเก่ียวกับ
สาธารณสุข ท้ัง 13 ฉบับนี้ เราสามารถตัดสิทธิ์บางข้อได้หรือไม่ เราจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม สมมุติว่าในเรื่อง
ของการเลี้ยงสุกรแบบเดิมจะมีต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ในปัจจุบันไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เช่นโรงเรือนต้ังมา
นาน ไม่เข้ากับหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน เราสามารถตัดสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิ์ได้หรือไม่ อยากให้ช่วยพิจารณาอย่าง
กว้างๆ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  การพิจารณามีหลายข้ันตอน ในกรณีท่ีท่านเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุกรหรือไก่ เลี้ยงสัตว์ทุกชนิด
จะมี พรบ.ของเทศบาล ท่ีมีใช้บังคับเดิมอยู่แล้ว ข้ันตอนต่างๆท่ีดีก่อนจะอนุญาต จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
แต่จะมีในเรื่องของจํานวนของสัตว์เลี้ยงท่ีไม่เข้ากับหลักเกณฑ์แต่ต้องนํามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน และ
จะไม่ไปขัดต่อพระราชบัญญัติท่ีกําหนดข้ึน แต่จะเป็นในเรื่องของเจตนารมณ์ท่ีสามารถสอดแทรกเข้าไปได้หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีเพ่ิมเติม ผมจะขอมติเก่ียวกับการพิจารณาขอ
อนุมัติแก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
จํานวน 13 ฉบับ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลทีละฉบับ สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการ               
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม           
(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 



๑๔ 

 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๒ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่าง           
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๓ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. 2543 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๔ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
1) พ.ศ. 2564 โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๕ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยการยกมือ
พ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๖ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พ.ศ.๒๕๖๔   โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 



๑๕ 

 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๗ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือท่ีปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พ.ศ.๒๕๖๔  โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือท่ีปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๘ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การใช้บริการฌาปนกิจสถาน พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔  
โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การใช้บริการฌาปนกิจ
สถาน พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๙ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.
๒๕๖๔  โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๑๐ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔  โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมัน
บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๑๑ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม           
(ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔  โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 



๑๖ 

 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๑๒ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔   โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการตู้น้ําหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภา  ผมจะขอมติฉบับท่ี ๑๓ จากสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖4   โดยการยกมือพ้น
เหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖4 

ประธานสภา  ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล เก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะคงไว้ชุดเดิม
หรือมีการแต่งต้ังชุดใหม่ เพ่ือดําเนินการในเรื่องร่างเทศบัญญัติ ท้ัง ๑๓ ฉบับนี้ซ่ึงสามารถแต่งต้ังได้ ๓- ๗ ท่าน 
ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  ให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ชี้แจง
ข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  หมวดท่ี 8  คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน
มี 2 ประเภท  คือ (1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรืบุคคลท่ีไม่เป็นสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอซ่ึงผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่งต้ังเป็น
กรรมการวิสามัญ  ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด ข้อ 104  คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  
มีหน้าท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถ่ิน  แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถ่ิน ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103  และข้อ 104  สภาท้องถ่ินมีหน้าท่ีเลือก สภาท้องถ่ิน  หรือบุคคลท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามความจําเป็นต่อกิจการให้เจ้าหน้าท่ีสภา
ท้องถ่ิน  ดังนี้  (1)  คณะกรรมการสามัญประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2)  คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถ่ินเห็นสมควร 
ถ้ามีความจําเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซ่ึงเป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณา ข้อ 107  
ภายใต้บังคับข้อ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือชื่อบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้ โดยไม่จํากัดจํานวน  เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  - 



๑๗ 

 

 
เลขานุการสภาฯ  และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยขอให้ประธานสภาเทศบาลขอ

มติในท่ีประชุมแห่งนี้ว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนก่ีท่าน ปกติจะมีเพียงแค่ 3 ท่าน เชิญ
ประธานสภาครับ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นกาขอมติจากสภาเทศบาลว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  3 แต่ไม่เกิน 7 
คน ผมสอบถามเบื้องต้นปรากฏว่าทางสมาชิกสภาเทศบาลของเราให้แต่งต้ัง จํานวน ๗ ท่าน ผมจะขอมติท่ี
ประชุมสภาเทศบาลว่าจะให้มีคณะกรรมการไม่เกิน จํานวน 7 ท่าน ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๗ ท่าน ขอให้ยกมือข้ึนพ้นเหนือศีรษะ  

มติท่ีประชุม       -  รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๗ ท่าน 

ประธานสภาฯ  - มีมติท่ีประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการตรวจแปรญัตติ  จํานวน  ๗  ท่าน  ตาม
ระเบียบให้ใช้วิธีการเลือกโดยการนําวิธีการเลือกข้อ 12 โดยอนุโลม เสนอทีละคนพร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนั้น
ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

นายกิตติพัทธ์ ฯ  เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 เสนอนายวชิรศักย์  
พรหมษี  ประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ  นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม ขอเสนอนายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง
สองคน 

ผู้รับรอง                1.นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเขต 1 2.นางพรพิมล  วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 

ประธานสภาฯ มีผู้เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ในเม่ือไม่มีผู้เสนออ่ืน ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นสมควรให้นายวชิรศักย์  พรหมษี ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ ขอให้ยก
มือข้ึนพ้นเหนือศีรษะ  

มติท่ีประชุม       -  รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้นายวชิรศักย์  พรหมษี ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ 

ประธานสภาฯ  - ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
เชิญครับ 

นายรามนัฏฯ       เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ เสนอนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม
สมาชิกสภาเขต 2 

ผู้รับรอง                1.นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2   2.นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเขต 1  

 



๑๘ 

 

ประธานสภาฯ  นายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ เสนอนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม มีผู้เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ในเม่ือไม่มี
ผู้เสนออ่ืน ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม ดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ ขอให้ยกมือข้ึนพ้นเหนือศีรษะ  

มติท่ีประชุม       -  รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ  - ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 

เชิญครับ 
นายอินถาฯ          เรียนประธานสภา กระผมนายอินถา มะโนคํา สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสนอนายอาทิตย์ ภิราษร 
 สมาชิกสภาเขต 2  
ประธานสภาฯ       นายอินถา มะโนคํา ขอเสนอเสนอนายอาทิตย์ ภิราษร ขอผู้รับรองสองคน 

ผู้รับรอง                 1.นางพรพิมล  วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 ๒.นายพงศกร  วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 

ประธานสภาฯ  ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้นายอาทิตย์ ภิราษร ดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ ขอให้ยกมือข้ึนพ้นเหนือศีรษะ  

มติท่ีประชุม       -  รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้นายอาทิตย์ ภิราษร ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ 
ประธานสภาฯ  - ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 

เชิญครับ 
นายอ้าย ฯ เรียนประธานสภา กระผมนายอ้าย เมือมูล ขอเสนอนายพงศกร  วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 
ประธานสภาฯ  นายอ้าย เมือมูล ขอเสนอนายพงศกร  วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 ขอผู้รับรองสองคน 
ผู้รับรอง                1.นายนิวัฒน์ ศรีหม่ืน สมาชิกสภาเขต 1   2.นายอาทิตย์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2 

ประธานสภาฯ  มีผู้เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ในเม่ือไม่มีผู้เสนออ่ืน ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นสมควรให้นายพงศกร  วงค์ชัย ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔  ขอให้ยกมือข้ึนพ้นเหนือ
ศีรษะ  

มติท่ีประชุม       -  รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้นายอาทิตย์ ภิราษร ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔ 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

นางพรพิมลฯ       เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางพรพิมล  วงษารัตน์ เสนอนายภูวนัย  อ่ินคํา  

ประธานสภาฯ  นางพรพิมล  วงษารัตน์ ขอเสนอนายภูวนัย  อ่ินคํา สมาชิกสภาเขต 1 ขอผู้รับรองสองคน 
ผู้รับรอง                 1.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเขต 2  2.นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2 



๑๙ 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่เสนอคนอ่ืน ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นสมควรให้นายภูวนัย  อ่ินคํา ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕  ขอให้ยกมือข้ึนพ้นเหนือ
ศีรษะ  

มติท่ีประชุม       -  รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้นายภูวนัย  อ่ินคํา ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕ 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๖ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
นายนิวัฒน์ฯ นายนิวัฒน์  ศรีหม่ืน ขอเสนอนายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเขต 2  

ประธานสภาฯ  มีผู้เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ขอผู้รับรองสองคน 

ผู้รับรอง                1.นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2 2.นายนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่เสนอคนอ่ืน ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นสมควรให้นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๖  ขอให้ยกมือข้ึนพ้นเหนือ
ศีรษะ  

มติท่ีประชุม       -  รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๖ 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๗ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

นายรามนัฏฯ       เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายรามนัฏ   

  อินต๊ะรัตน์ ขอเสนอ นายพนัสพงศ์ ภิราษร ร่วมคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๗ ครับ 

ประธานสภาฯ  นายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ ขอเสนอ นายพนัสพงศ์ ภิราษร ร่วมคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๗ 
ขอคนรับรองสองท่านครับ  

ผู้รับรอง                1.นายพงศกร  วงค์ชัย  สมาชิกสภาเขต ๑ 2.นายนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่เสนอคนอ่ืน ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นสมควรให้นายพนัสพงศ์ ภิราษร ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๗  ขอให้ยกมือข้ึนพ้นเหนือ
ศีรษะ  

มติท่ีประชุม       -  รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้นายพนัสพงศ์ ภิราษร ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 7 
 



๒๐ 

 

ประธานสภาฯ  ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๗ ท่าน ดังนี้  1.นายวชิรศักย์ พรหมษี 2.นายกิตติพัทธ์ 
เอ่ียมพร้อม 3.นายอาทิตย์ ภิราษร ๔.นายพงศกร  วงค์ชัย ๕.นายภูวนัย  อ่ินคํา 6.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์  
7.นายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ 

ท่ีประชุม   มติเห็นชอบให้ 1.นายวชิรศักย์ พรหมษี 2.นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม 3.นายอาทิตย์ ภิราษร 
๔.นายพงศกร  วงค์ชัย ๕.นายภูวนัย  อ่ินคํา 6.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ 7.นายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์                  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เก่ียวกับ การพิจารณาขออนุมัติแก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อ
ดํา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 13 ฉบับ 

เลขานุการสภา       ขออนุญาตเพ่ิมเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554   ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถ่ินครั้งแรก ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถ่ิน    ให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินคณะหนึ่ง เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถ่ินคณะนั้นๆ และหลังจากเลิกการประชุมแล้วผมขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติ ดําเนินการประชุมครับ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ ของ
คณะกรรมการครับ  

ประธานสภา     เม่ือประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจะได้ประชุม ต่อไปกําหนดระยะเวลา
การเสนอแปรญัตติ (ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง 

เลขานุการสภา       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน   พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อญัตติท่ีประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น       

ประธานสภา     ตามระเบียบว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการจะรับคําแปรญัตติได้ก็ 3 
วันทําการ หลังจากมีมติรับหลักการเรียบร้อยแล้ว ผมเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย 
และทันต่อการประชุมในครั้งต่อไป เห็นควรกําหนดวันรับคําแปรญัตติ ในวันท่ี ๑๔ –  ๑๖  กุมภาพันธ์ 256๕  
สมาชิกสภามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม ผมจะขอมติสมาชิกสภาท่านใด
เห็นควรรับคําแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี ๑๔ –  ๑๖  กุมภาพันธ์ 256๕  ต้ังแต่เวลา 
08.30 –  16.30 น. ณ ห้องทํางานสภาเทศบาล ขอรับรองโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับคําแปรญัตติ ในวันท่ี ๑๔ –  ๑๖  กุมภาพันธ์ 256๕  
ณ ห้องทํางานสภาเทศบาล 

 
 



๒๑ 

 

ประธาน      เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้
คณะกรรมการแปรญัตติ ดําเนินการจัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติก่อนประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจําปี ๒๕๖๕ ซ่ึงผมเห็นว่าจะกําหนดปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพ่ือยื่น
ต่อประธานสภาเทศบาลและถ่ายสําเนาแจกให้ในการประชุมครั้งต่อไปเรื่องการพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 13 ฉบับ วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติวาระ
ท่ี 3 ข้ันลงมติ  

ท่ีประชุม รับทราบ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ จัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติยื่น
ต่อประธานสภาเทศบาล ก่อนประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจําปี ๒๕๖๕ 

ประธานสภา  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ดังนั้นขอให้มีการพักการ
ประชุมก่อนครับเพ่ือรับประทานอาหาร ขอให้เข้าร่วมประชุมในเวลา ๑๓.0๐ น. ขอให้พร้อมเพรียงกันด้วยครับ 

 

-พักการประชุม- 

เริ่มประชม 13.๐0 น. 

ระเบียบวารท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

3.5 เรื่อง การพิจารณาความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล       
ป่าก่อดํา (กองสาธารณสุขฯ)  

ประธานสภา           - เชิญทางฝ่ายบริหารให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดการพิจารณาความพร้อมในการถ่าย
โอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าก่อดํา เชิญครับ 

นายสมชาย        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําทุกท่าน กระผมนายสมชาย          
ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้แถลงในรายละเอียดประกอบการ
การพิจารณาความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าก่อดํา ตามท่ีเทศบาลตําบล
ป่าก่อดํา เตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าก่อดํา เข้ามาในความ
ควบคุมดูแลภายใต้ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลป่าก่อดํามีประสิทธิภาพ 
อํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริงต่อไป นั้น เทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา อํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
พ.ศ.2542 ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น คณะผู้บริหารท้องถ่ิน            
จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบพิจารณาความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล             
ป่าก่อดํา เข้ามาในความควบคุมดูแลภายใต้ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวต้องได้รับการ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับ เทศบาลเรา
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ซ่ึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป่าก่อดํา ส่วนประเด็นท่ีความเห็นของเสียงส่วนใหญ่- 



๒๒ 

 

นายสมชาย        - ให้ รพ.สต อยู่กับ อบจ.เชียงราย หรืออยู่กับท้องถ่ินท่ีใกล้ท่ีสุดเป็นประเด็นท่ีผู้บริหารได้เสนอ
ญัตติต่อสภาแห่งนี้เห็นว่าเทศบาลตําบลป่าก่อดํามีความพร้อมท่ีจะรับการถ่ายโอนของ รพ.สต เข้ามาอยู่ในการ
ดูแลของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ข้ันตอนนี้ เป็นการทําเสนอเพ่ือ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาของ
คณะกรรมการในระดับของจังหวัด ซ่ึงจะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าเทศบาลสามารถถ่ายโอน
ภารกิจไม่ได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าเม่ือสมาชิกสภาอนุมัติเห็นชอบแล้วทาง รพ.สต จะสามารถเข้ามาอยู่ในการดูแลของ
เทศบาลไม่ถูกต้องครับ เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นการเตรียมความพร้อมของเทศบาลตําบลก็ดํา
ท่ีจะถ่ายโอนภารกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป แต่ถ้าหากว่าสมาชิกสภาไม่เห็นชอบในวาระนี้ ถือว่าเรื่องนี้
ก็จะจบลงและไม่สามารถดําเนินการต่อได้ จึงอธิบายให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนําเสนอเพียงเท่านี้ครับท่าน
ประธานขอบคุณครับ  

ประธานสภา  - ขอบคุณค่ะท่านรองสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี ท่ีนําเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลใน
เรื่องการพิจารณาการรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าก่อดํา ยังมีหลายข้ันตอนและได้
เสนอรายละเอียดให้สมาชิกสภาได้รับทราบ รพ.สต ทางกระทรวงได้ผลักดันอยากให้อยู่กับท้องถ่ินอยู่แล้ว 
เทศบาลตําบลป่าก่อดําถือว่ามีความพร้อมท่ีจะรับการถ่ายโอน ถ้าผมเป็นประชาชนผมคิดว่าเทศบาลมีความ
พร้อม ถือว่าเป็นเรื่องสุขภาพของพวกเรา เรื่องสวัสดิการการใช้งบประมาณเก่ียวกับสุขภาพ เราต้องพร้อมในการ
ดูแลตัวเองแต่ในเรื่องของฝีมือ แพทย์ พยาบาลเป็นหน้าท่ีของส่วนกลางท่ีจะจัดสรรมาอยู่แล้ว เป็นขอบเขต
อํานาจหน้าท่ี แบ่งปันกันอย่างชัดเจน ต้องทําความเข้าใจแก่สมาชิกทุกท่านว่าเม่ือเรารับถ่ายโอน รพ.สต เป็น
เพียงข้ันตอนหนึ่งท่ีไว้สําหรับรวบรวมในการนําเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด และจะมีคณะกรรมการเข้ามา
ประเมินความพร้อมของเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้ันตอนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดมาถึงจะเป็นข้ันตอนว่าจะเข้า
ไม่ได้อยู่ในความดูแลของเทศบาล ถือว่าอยากใช้คําว่านําอํานาจท้ังหมดมาอยู่ในการดูแลของตัวเองมากกว่าโดยท่ี
ไม่ต้องให้หน่วยงานอ่ืนมาจัดสรรให้เราผมอยากให้สภามองจุดนี้มากกว่า ลําดับต่อไปสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปราย การพิจารณาการรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าก่อดํา เรียนเชิญครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้มีเกยรติทุกท่าน 
กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล         
ป่าก่อดํา ขออนุญาตนําเรียนในท่ีประชุม อยากให้ฝ่ายบริหารได้เสนอรายละเอียดความพร้อมของเทศบาลว่ามี
อย่างไรบ้างมีแนวทาง หรือมีข้ันตอนท่ีจะนําเข้ามาดูแล แต่ท่านคงอยากทราบองค์ประกอบความพร้อมของ
เทศบาลของเราว่ามีอย่างไรบ้าง ผมอยากให้ฝากทางท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกเทศมนตรี นําเรียนต่อท่ี
ประชุม หลายๆ คนจะได้รับทราบ ขอบคุณครับ  

ดร.อมรรัตน์        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางอมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ 
รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้แถลงในรายละเอียดประกอบการการ
พิจารณาความพร้อมในความพร้อมขององค์กรของเราจากการท่ีดูเอกสารและวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อน ความ
พร้อมขององค์กรของเราจากการท่ีดูเอกสารและการวิเคราะห์เอกสารท่ีแนบ วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
พัฒนา หากถามว่าคณะผู้บริหารมีความพร้อมหรือสามารถตอบได้เลยว่ามีความพร้อมท่ีเทศบาลของเราจะดูแล
อยู่แล้วค่ะ เพียงแต่ว่าสิ่งท่ีจะถูกประเมินความพร้อมของเราตัวชี้วัดจะมีด้วยกัน 8 ตัวชี้วัด จากท่ีเราดูตัวชี้วัด 
ยกตัวอย่างตัวชี้วัดตัวท่ี 1 ระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน งบประมาณใน
ด้านของสาธารณสุข เรื่องนี้เราประเมินถึงระดับท่ี 3 เราดําเนินการต่อเนื่องเกิน 3 ปีอยู่แล้ว - 



๒๓ 

 

ดร.อมรรัตน์        - ส่วนผลการดําเนินงานของด้านสาธารณสุข จะมีระดับคุณภาพ 1 2 3 อีกข้ันตอนหนึ่ง ซ่ึง
ของเทศบาลของเราไม่มีการในส่วนของรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสุขภาพ เรื่องนี้การประเมินจะอยู่ในระดับท่ี 1 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะควบคุมในส่วนของการป้องกันและควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพเป็น        
ส่วนใหญ่ หากเราสามารถนํา รพ.สต มาอยู่ในการดูแลของเราได้ก็จะส่งเสริมในเรื่องของรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ตัวชี้วัดตัวท่ี 3 การจัดการในเรื่องของสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ความพร้อมในการประเมินจะ
ออกมาท่ีในระดับหนึ่งเช่นกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ เทศบาลเรายังไม่มี เทศบาลดูแลชุมชนมีเพียงการป้องกัน
และควบคุมโรคเท่านั้น ตัวชี้วัดตัวท่ี 4 การส่งเสริมการสนับสนุนให้แก่สถานพยาบาลก่อนขอรับโอนเรื่อง
ทรัพย์สิน วิชาการต่างๆ ประเมินตัวเองอยู่ในระดับท่ี 3 เทศบาลเราสนับสนุนเต็มท่ีอยู่แล้ว งบประมาณท่ีเรา
สนับสนุนจาก    สปสช. ของทุกปีเทศบาลเราจัดสรรให้ 100% อยู่แล้ว บาง อปท. รพ. สต จะได้งบประมาณ
เพียงแค่ 50%  เท่านั้น ตัวชี้วัดตัวท่ี 5 แผนกลยุทธ์ แผนโครงการแผนงานกิจกรรม เราประเมินตัวเองได้ใน
ระดับหนึ่ง หากอยู่ในระดับ 3 แผนงานโครงการนําไปสู่แผนการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ เทศบาลของเรายังขาด
ในเรื่องนี้เช่นกัน ตัวชี้วัดตัวท่ี 6 รูปแบการบริหารด้านสาธารณสุขเป็นการร่วมมือของทางด้านชุมชนเรา ประเมิน
ตัวเองได้ระดับ ๑ ตัวชี้วัดตัวท่ี 7 สัดส่วนงบประมาณ รวมไปถึงเงินอุดหนุนท่ัวไปในส่วนนี้จะเป็นตัวชี้วัดท่ี ดูจาก
งบประมาณท่ีเทศบาลเราจัดสรรลงไป หากน้อยกว่า 5 % อยู่ในระดับหนึ่ง 5 - ๗ % ข้ึนไปในระดับ 2 และ ๗ 
%อยู่ในระดับ 3 แต่ของ เทศบาลเราจะอยู่ท่ี 6% จะอยู่ในระดับ 2 ตัวชี้วัดตัวสุดท้ายจะเป็นเรื่องของความ
คิดเห็นของประชาชน จากท่ีเราลงประชาคมและประเมินตัวเองเราจะอยู่ใน 2  % หมายถึงคุณภาพ หากถามว่า
ดูจากคะแนนของเทศบาลเราในตอนนี้ เรามีความพร้อมในระดับปานกลาง ไม่ได้อยู่ในระดับตํ่าหรือสูงจนเกินไป 
เทศบาลของเราขาดในเรื่องของรักษาพยาบาล ในส่วนของงบประมาณท่ีเราจัดสรร 3 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่ปี          
256๒ - 256๔ จะเก่ียวกับงบประมาณท่ีเราใช้ในด้านของสาธารณสุข 256๒ อยู่ท่ี ๒.๘ %  256๓ อยู่ท่ี 
๗.๐๓ %  และปี 256๔ อยู่ท่ี ๖.๓๔ % เม่ือมาดูในเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็ง วิเคราะห์จากปัจจัยภายในของ
องค์กรเราเองผู้บริหารสนับสนุนเต็มท่ีอยู่แล้ว คณะผู้บริหารมีแนวคิดท่ีอยากจะรับการถ่ายโอนมาหลายปีแล้วแต่
เนื่องจากโอกาสไม่เอ้ืออํานวยตามท่ีท่านนายกได้คิดไว้ จากท่ีดูยุทธศาสตร์การสนับสนุนเรื่องของบุคลากรและ
งบประมาณ สนับสนุนอย่างเต็มท่ี เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพตรงกับปัญหาของพ่ีน้องประชาชนให้มากข้ึนอยู่แล้ว 
ยุทธศาสตร์เรื่องของเพ่ิมโอกาสความสะดวกรวดเร็วการเข้าถึงสาธารณสุขพ้ืนฐาน ตามท่ีคณะผู้บริหารมีอยู่ หาก
ผู้นําท้องถ่ินท้องท่ีมีความเข้มแข็งจะเกิดการพัฒนาอย่างคล่องตัว ทางเทศบาลเองนําภาษีรายได้มาช่วยแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพเป็นมุมมองท่ีตัวฉันมองขององค์กรของเรา  เรื่องของจุดอ่อนมีเรื่องอะไรบ้างจะมีในส่วนของบุคลากร 
ไม่เพียงพอในการดําเนินการการควบคุมโรคระบาดเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพถือว่าอยู่ในระดับตํ่า
เนื่องจากว่าเทศบาลเราไม่ถึงข้ันในระดับให้การรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพเป็นจุดอ่อนของเทศบาลเรา ในเรื่องของโอกาส
ปัจจัยท่ีจะทําให้ยุทธศาสตร์มีข้อจํากัดหากดูตามเอกสาร จะเป็นไปตามท่ีท่านประธานสภากล่าวมา อปท.มี
โอกาสท่ีจะเข้ามาดูแลด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว หากเราสามารถแสดงความชัดเจนของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา           
ท่ีจะรับการถ่ายโอน รพ.สต มาอยู่ในความดูแลของเทศบาลเราข้ึนอยู่กับการพิจารณาจากสมาชิกสภาทุกท่านว่า
จะอนุมัติหรือไม่ หากได้รับการอนุมัติเราสามารถจะดําเนินการ การประเมินเพ่ือยื่นขอรับการประมาณจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นข้ันตอนต่อไป   

ประธานสภา  - ขอบคุณค่ะท่านรองอมร รองนายกเทศมนตรี ท่ีนําเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลในเรื่อง
การพิจารณาการรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าก่อดํา มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ  



๒๔ 

 

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้มีเกยรติทุกท่าน 
กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ตามท่ีท่าน ดร.อมรรัตน์ ได้นําเรียนในท่ีประชุมสภา ส่วนท่ี
สําคัญในเรื่องของบุคลากร มีแนวทางจํากัดจุดอ่อนในเรื่องนี้อย่างไรเพราะตอนนี้บุคลากรของเราในด้านนี้มีเพียง
ท่านเดียว แล้วเราจะเพ่ิมในจุดแข็งได้อย่างไร นําเรียนถามว่าจะมีแนวทางอย่างไรในเรื่องนี้ถือว่าเทศบาลจะมี
ส่วนใกล้ชิดประชาชน สามารถดูแลประชาชนได้ ขออนุญาตเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ  

นายกเทศมนตรี  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ประเด็นปัญหาในเรื่องนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปัจจุบันปัญหาเรื่องของภารกิจการถ่ายโอน ประเด็นของ อบจ.เชียงราย มีประเด็นปัญหาเก่ียวกับรับการถ่ายโอน 
รพ.สต ท่ัวท้ังจังหวัดคาดการณ์ว่าปีแรก - ปีท่ี ๓ จะเสร็จสมบูรณ์รับการถ่ายโอน 300 กว่าแห่ง ปัญหาด้าน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีเจ้าหน้าท่ีเพียงแค่ 7 ท่าน ดูแลเกือบ 300 กว่าแห่ง เป็น
ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเรามีแผนรองรับไว้ก่อนความจริงทราบมา 2-3 ปีก่อนหน้านี้ ว่าจะมี
ภารกิจในเรื่องนี้เกิดข้ึน อบจ.เชียงรายในปีท่ีผ่านมา อบจ.ท่ัวท้ังประเทศไทยจะต้องจัดต้ังสํานัก หรือกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบจ.เชียงรายก็ดําเนินการเช่นนี้และประกาศรับการสรรหาผู้อํานวยการสํานักคน
ใหม่ เนื่องจากว่าเอกสารในการดําเนินการเยอะมาก ซ่ึงเป็นประเด็นตอบท่านสมาชิกสภาได้เลยครับว่าเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา ภารกิจการถ่ายโอนไม่ได้ง่ายอย่างท่ีคิด ประเด็นท่ีพวกเรามอง ทําไมเราถึงต้องรับภารกิจถ่ายโอน
ครั้งนี้มาอยู่ท่ีของเรา ความใกล้ชิดของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องถ่ินขนาดเล็กใกล้ชิดกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ในอนาคตมีการกําหนดมาแล้วว่า เม่ือองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นั้นๆ ดําเนินการไปได้ระยะหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก สามารถยื่นความประสงค์หากมีความ
พร้อมขอรับการถ่ายโอนจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินใหญ่ได้หมายถึงขอจาก อบจ.ได้ เป็นข้อกฎหมายท่ีเรา
สามารถดําเนินการได้ เทศบาลเราขาดเพียงแค่ประเด็นเดียว ในเรื่องของบุคลากรเท่านั้นต้องมองว่าบุคลากรของ
เรากับบุคลากรของ รพ.สต ท่ีจะรับการถ่ายโอนต้องมองคนละประเด็น รพ.สต แต่ละแห่งนั้น จากการถ่ายโอน
ตําแหน่ง จะอยู่ท่ีเดิมถึงแม้ตัวบุคคลจะไม่อยู่ รพ.สต.ป่าก่อดํา ณ ปัจจุบันนี้มีข้าราชการ 3 คน มีลูกจ้าง 2 คน 
การถ่ายโอนจะมาพร้อมบุคลากร สถานท่ี อาคารวัสดุมาท้ังหมดแสดงว่าการบริหารงานเดิมเขามี 5 คนอยู่แล้ว
ดูแลประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประชากรก็เท่าเดิม เทศบาลเจ้าหน้าท่ี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็มีเท่าเดิมแต่
หลังจากภารกิจถ่ายโอนเรียบร้อยแล้วจะทําให้เทศบาลป่าก่อดําสามารถเปิดกรอบแผนอัตรากําลังได้
เพ่ิมข้ึน  ตามภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนแสดงว่าบุคลากรเดิมเราได้รับการถ่ายโอนมา บุคลากรใหม่เราก็จะต้ัง
งบประมาณรองรับไว้ในเทศบัญญัติ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสในเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นจุดด้อยผมคิดว่าเป็นจุด
ด้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ ซ่ึงเทศบาลขนาดเล็กอย่างของเราสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่า อบจ.
ในเรื่องของงบประมาณเราต้องกลับไปดูว่าปัจจุบัน เทศบาลตําบลป่าก่อดํา รพ.สต เข้าร่วมโครงการของ สปสช.
เรามีงบประมาณรายหัวมาทุกปีในเรื่องงบประมาณ หากอยู่กับเรางบประมาณมาเหมือนเดิม แต่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยู่กับ อบจ.เชียงราย งบประมาณจากท่ีเข้ามายังเทศบาลของเรากลับต้องโอนไปยัง อบจ.
เชียงราย งบประมาณของเราจะหายไปส่วนหนึ่งเรื่องของอัตรากําลังเรื่องของการดูแลเป็นส่วนสําคัญจากเดิมเรา
ประสานเรื่องอัตรากําลัง รพ.สต มีปัญหาจะประสานมายังเทศบาลของเรา เทศบาลของเราจะจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าให้
ความช่วยเหลือ รพ.สต มีปัญหาในเรื่องวัสดุอุปกรณ์โครงสร้างต่างๆ โทรศัพท์ประสานมายังเทศบาล เทศบาลลง
พ้ืนท่ีได้ทันที เม่ือประชาชนมีปัญหา ร้องขอไปยัง รพ.สต แต่ รพ.สต ไม่สามารถจัดหาให้ได้ สุดท้ายก็ประสาน
มายังเทศบาลของเราหรือประชาชนร้องขอมาท่ีเราโดยตรง ผมขอถามทุกท่านว่าหากโอนไปยัง อบจ.เชียงราย- 



๒๕ 

 

นายกเทศมตรี        - หากมีกรณีรับส่งผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รับส่งผู้ป่วยท่ีต้องการรักษาอย่างต่อเนื่อง ประชาชน
จะต้องร้องขอไปยัง อบจ.เชียงราย ถามว่าเทศบาลของเราสามารถดําเนินการได้ แต่ต้องไปดูในส่วนของข้อ
กฎหมายเช่นกันในประเด็นปัญหาของเทศบาลของเรา ในอนาคตเรื่องนี้ผมพูดปี 256๔ โอนไปอยู่ในการดูแล
ของ อบจ.เชียงราย ในปี 256๗ และในปีงบประมาณ 2568 จะต้องมีการกลับมานั่งคุยกันเพ่ือถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตอนนี้ฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลทําหน้าท่ีของเราเฉพาะในส่วนท่ีสามารถทําได้ 
เม่ือสภาเทศบาลอนุมัติเห็นชอบในเรื่องนี้ เราจะจัดส่งเอกสารไม่เกินวันท่ี 15 มกราคม 25๖5 ไม่ให้พ้นช่วงรับ
การประเมิน ซ่ึงทําหน้าท่ีของเราโดยสมบูรณ์แล้ว ในอนาคตจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็จะอยู่ท่ีฝ่ายบริหาร
และสภาเทศบาล ภารกิจถ่ายโอนสําเร็จก็จะดําเนินการเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารผมคิดว่าอยู่กับ
เทศบาลป่าก่อดําดีกว่าอยู่ อบจ.อย่างแน่นอนขออนุญาตเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณค่ะท่านนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม      
เชิญครับ หากไม่เสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบพิจารณาการรับการถ่ายโอน
ภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าก่อดํา เข้ามาอยู่ในสังกัดเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตามกระบวนการท่ี
ฝ่ายบริหารได้นําเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล หากเห็นชอบขอให้ยกมือข้ึนพ้นเหนือศีรษะ  

มติท่ีประชุม       -  รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้รับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าก่อดํา 
ระเบียบวารท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

3.6 เรื่อง การพิจารณาดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกําจัดขยะมูล
ฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในกลุ่ม Clusters (กองสาธารณสุขฯ) 

ประธานสภา           - เชิญทางฝ่ายบริหารให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดการพิจารณาดําเนินการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง กับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในกลุ่ม Clusters เชิญครับ 

นายกเทศมตรี        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําทุกท่าน ตามท่ีคณะผู้บริหาร ได้รับ
หนังสือจากองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ท่ี ชร 73701/ว1591 ลงวันท่ี            
13 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือเปิดประชุมสภาและร่วมทําข้อตกลง MOU โครงการบริหารและ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรียน นายกเทศมนตรีตําบล        
ป่าก่อดํา สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 2.แบบตอบ
รับเข้าร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 3.รายละเอียดโครงการ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง จัดทํา
โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในการ
จัดทําโครงการดังกล่าว ต้องมีเอกสารมติท่ีประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยืนยันการเข้าร่วม
โครงการได้ร่วมทําข้อตกลง MOU นั้น ดังนั้น เพ่ือให้โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าระบบปิด ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จึงขอความร่วมมือเทศบาลตําบลป่าก่อดําเปิดประชุมสภาและร่วมทําข้อตกลง MOU เพ่ือนําเสนอ- 



๒๖ 

 

นายกเทศมตรี        - โครงการดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมสภา และขอมติจากท่ีประชุมสภาในการดําเนินการ
โครงการดังกล่าวหากทางเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ต้องการรายละเอียดหรือชี้แจงโครงการเพ่ิมเติมสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีลงชื่อนายสนอง นันทชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าหุ่ง และผมได้ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานและดําเนินการเสนอผู้บริหาร
เก่ียวกับเอกสารท่ีเก่ียวข้องพร้อมท้ังได้จัดทําเอกสารเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาทําข้อตกลง MOU เพ่ือกําจัดขยะ 
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาแห่งนี้ ตามท่ี เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ในการกําจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่ม (Clusters) (กลุ่มท่ี 3 จังหวัดเชียงราย) เพ่ือนําขยะไปใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-In (FiT) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพ่ือให้เทศบาลตําบลป่าก่อดําสามารถดําเนินการกําจัดมูลฝอยได้อย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล มีความยั่งยืนต่อไปนั้น เนื่องจากเทศบาลตําบลป่าก่อดํา มีประชากรในพ้ืนท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึนทําให้
ปริมาณขยะในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง การนําขยะเข้าสู่บ่อขยะเพ่ิมจํานวนอย่างรวดเร็ว ปริมาณวันละ           
3 –  6 ตัน/วัน  ปัจจุบันมีขยะตกค้างภายในบ่อเป็นจํานวนมาก อาจเกิดความเสี่ยงทําให้ขยะทับถมก่อให้เกิดไฟ
ไหม้บ่อขยะ ซ่ึงเป็นปัญหาประจําท่ีเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทุกๆ ปี ดังนั้น          
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน จึงขอเสนอญัตติพิจารณาเห็นชอบจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการกําจัดขยะมูลฝอย
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่ม 
(Clusters) (กลุ่มท่ี 3 จังหวัดเชียงราย) ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ท้ังนี้การดําเนินการดังกล่าวต้องได้รับการ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา คณะผู้บริหารจึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติต่อไป เสนอรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับ  

ประธานสภา  - ขอบคุณค่ะท่านนายกเทศมนตรี ท่ีนําเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลในเรื่องการพิจารณาเห็นชอบ
จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการกําจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่ม (Clusters) (กลุ่มท่ี 3 จังหวัดเชียงราย) ของเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ หากไม่เสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอ
มติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้นําเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล หากเห็นชอบขอให้ยก
มือข้ึนพ้นเหนือศีรษะ  

มติท่ีประชุม       -  รับรอง  ๑๐  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา  ๑  คน (นางดา ริมทอง) 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการกําจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่ม (Clusters) 
(กลุ่มท่ี 3 จังหวัดเชียงราย) ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
4.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 

2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประธานสภา           - เชิญทางฝ่ายบริหารเก่ียวกับการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน            
(พ.ศ.2561 - 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เชิญครับ 

นายกเทศมตรี        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีเทศบาลตําบลป่าก่อดํา                
ได้ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สมัยสามัญ ครั้งท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2564 ในวันท่ี           
24  ธันวาคม  2564  นั้น งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จึงขอ
เสนอเรื่อง เพ่ือนําเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สมัยสามัญ  ครั้งท่ี 4 ในวันท่ี               
24 ธันวาคม  2564 ประจําปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. รายงานการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561 หมวดท่ี 6 ข้อ 28  (5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ
โดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  เอกสารฉบับนี้ คณะผู้บริหารได้รับจากคณะทํางานมีประเด็นท่ีแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้
รับทราบเป็นประเด็นท่ีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 1.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีโครงการ/แผนงาน เป็น
จํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตําบลป่าก่อดําท่ีมีอยู่อย่างจํากัด สําหรับโครงการ/
แผนงาน ท่ีเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ดําเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียง
กับงบประมาณท่ีมี ท้ังนี้ โครงการ/แผนงาน ท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จะบรรจุไว้เพ่ือรองรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรมทรัพยากรน้ํา ทาง
หลวงชนบท เป็นต้น  2.การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คํานึงถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้เท่าท่ีควร ทําให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ต้องแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ินบ่อยครั้ง จึงทําให้ร้อยละของ
ความสําเร็จตามแผนพัฒนาท้องถ่ินอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 3.มีข้อจํากัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ 4.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องยกเลิกการจัดโครงการ 
ทําให้การดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 5.การดําเนินการโครงการปรับปรุงก่อสร้างของ
ผู้รับเหมาดําเนินการไม่เรียบร้อยและไม่มีการประสานผู้ควบคุมงานและประชาชนก่อนการดําเนินงาน            
6.มีข้อจํากัดด้านอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง- 

 



๒๘ 

 

นายกเทศมตรี        -ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพ และเห็นผลสัมฤทธิ์เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เห็นควรพิจารณานําโครงการต่างๆ บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณของเทศบาลตําบลป่าก่อดําในแต่ละปี และมีในส่วนสรุปของ
คณะกรรมการท่ีผมจะนําเสนอต่อสมาชิกสภาทุกท่าน ส่วนท่ี 3 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 1. การ
กําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรคํานึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ผลสัมฤทธ์ิ คือ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา มีผลการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 2. ควรมีการประสาน
หน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 3. การ
จัดกิจกรรม/โครงการควรถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด 4. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ/ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ผู้นํา
หมู่บ้านและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการเสนอโครงการพัฒนามายังเทศบาลตําบลป่าก่อดําเป็นประจําทุกปี 5. เพิ่มจํานวน
ผู้แทนประชาคมให้ครบทุกหมู่บ้านร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการปฏิบัติงานของคณะติดตาม เป็นประเด็นท่ี
แจ้งให้สมาชิกสภาได้ทราบเป็นประเด็นการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 
2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงคณะผู้บริหาร มีหน้าท่ีเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ          
สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน ฝ่ายบริหารจึงได้เสนอต่อสภาเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา  - ขอบคุณค่ะท่านนายกเทศมนตรี ท่ีนําเรียนต่อสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน เทศบาลได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมา เม่ือการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย นายวชิรศักย์  พรหมษี ทําหน้าท่ี
ประธานคณะกรรมการ มีนางดา ริมทอง รองประธานสภาร่วมเป็นคณะกรรมการ นางพรพิมล วงษารัตน์ 
สมาชิกสภา เขต 2ร่วมเป็นคณะกรรมการ และจะมีผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน โรงบ่ม          
ใบยาสูบ การไฟฟ้าอําเภอแม่ลาวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป่าก่อดํา  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าท่ี ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลซ่ึงได้จัดทําแผน 5 ปีและแผนประจําปีกําหนดลงเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณประจําปีคณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามแผนกําหนดไว้ 5 ปี และ 1 ปี กับงบประมาณท่ีอนุมัติ
เป็นเทศบัญญัติไปแล้ว หากฝ่ายบริหารเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ ท่ีสภาอนุมัติไป
เรียบร้อยแล้ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร โครงการไหนสามารถดําเนินการได้ตามระยะเวลา อยู่
ในระหว่างดําเนินการ หรือไม่สามารถดําเนินการได้อย่างไรคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าท่ีติดตามและสอบถามไป
ยังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายข้าราชการ การดําเนินการตามแผนงบประมาณประจําปีท่ีสภาท่ีอนุมัติไป เม่ือติดตามเสร็จ
เรียบร้อยมีข้อบกพร่อง ในการดําเนินการอย่างไร คณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าท่ีในการประเมินและแสดงความ
คิดเห็น ขอรายละเอียดในด้านการปฏิบัติงานองฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ี เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ประจําปีๆ ละ 1 ครั้ง กําหนด
ว่าคณะกรรมชุดนี้มีการสรุปผลการติดตามประเมินผลและส่งให้ทางผู้บริหาร ให้ผู้บริหารนําเสนอต่อสภาให้
รับทราบต่อไป คณะกรรมการกําหนดการประชุมเพ่ือติดตามประเมินผลปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง –  

 



๒๙ 

 

ประธานสภา  - ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาในปีงบประมาณนี้ได้มีการจัดการประชุมเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2564            
โดยการสรุปการติดตามประเมินผลแผนของเทศบาลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สรุปประเด็นทุกอย่างฝ่ายบริหารได้
นําเสนอต่อสภาเพ่ือให้สมาชิกสภาได้รับทราบในวันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีความเห็นชอบอย่างไรท่ีจะ
นําเสนต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจะนําไปแก้ไขดําเนินการมีประสิทธิภาพ
ต่อไปเชิญครับ หากไม่มี ผมถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านท่านรับทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
4.2 เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

ประธานสภา           - เชิญทางฝ่ายบริหารเก่ียวกับการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ของ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เชิญครับ 

นายกเทศมตรี        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2566 –  2570)  ของเทศบาลตําบลป่าก่อดําซ่ึงได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน  2564  เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวดท่ี 5 การนําแผนไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ตามท่ีเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  โดยผ่านการประชาคมเทศบาลตําบล      
ป่าก่อดํา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน  2564 นั้น  อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 3  ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนั้น  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ  วันท่ี      
26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 ลงชื่อว่าท่ีร้อยตรีดํารงศักด์ิ   ขวัญชัย  นายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 

ฝ่ายบริหารจึงได้เสนอต่อสภาเพ่ือรับทราบ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา  - ขอบคุณค่ะท่านนายกเทศมนตรี ท่ีนําเรียนต่อสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใด จะสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  หากไม่มี ผมถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านท่านรับทราบตามนี้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 



๓๐ 

 

ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมนายกิตติพัทธ์            

เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 เรื่องแรกจะเป็นเเรื่องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี การบริการทําเอกสารขอ
พระราชทานเพลิงศพ ท่าน สท.บุญสอน ปงรังษี ท่านนายกเทศมนตรีได้ส่งเจ้าหน้าท่ีรายนายวิรัตน์  หนุ่มนักชาติ 
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเ ก่ียวข้อง ดําเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ต้องขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรีด้วยครับ เรื่องท่ี 2 การอํานวยความสะดวกการรับรองการขออนุมัติงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์
ศาลาการเปรียญวัดห้วยส้านดอนจั่น ท่ีเสนอต่อสํานักพุทธศาสนา วงเงินงบประมาณ 1,700,000 บาท   ให้
ทางเทศบาลตําบลป่าก่อดําได้รับรอง ท่านนายกเทศมนตรีให้ความกรุณาอํานวยความสะดวก ในการตรวจสอบ
และประมาณราคา และรับรองให้เรียบร้อย ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีผ่านท่านประธานสภาขอบคุณครับ 

ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืน เชิญครับ 
นายพนัสพงษ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย

พนัสพงศ์  ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เขต 2 ผมมีคําถามจากประชาชนในพ้ืนท่ี สอบถาม
เก่ียวกับมีจุดก่อสร้างบ้านปากกอง ท่ียังไม่ได้ดําเนินการ 49 เมตร ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะมีผู้รับจ้างเข้ามา
ดําเนินการ ในช่วงเดือนไหน สอบถามเพียงเท่านี้ครับ  

นายกเทศมตรี        - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการวางท่อหมู่ท่ี 7            
บ้านปากกอง เป็นโครงการท่ีเทศบาลเรากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอให้สภาเทศบาลอนุมัติ
กันเงินมีระยะเวลา 1 ปี ทางหมู่บ้านขอให้ผ่านพ้นฤดูเก็บเก่ียวไปก่อน ข้ันตอนของเทศบาลตอนนี้กองช่าง เสนอ
แผนงานงบประมาณไปท่ีงานพัสดุกองคลัง อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซ้ือจัดจ้าง ขออนุญาตแจ้งเพ่ิมเติมต้อง
ขอขอบคุณเรื่องแรกแก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 จํานวน 13 ฉบับ เรื่องนี้ใช้เวลามาท้ังหมด 21 ปี ต้องขออนุญาตขอบคุณสองครั้ง ครั้งแรกขอบคุณท่ี
ท่านได้ผ่านร่างทศบัญญัติเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 13 
ฉบับวาระแรก ขอบคุณครั้งท่ี 2 จะเป็นในโอกาสในการประชุมในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป ขอบคุณใน
ฐานะของประชาชนท่ัวไป และขอบคุณในฐานะคณะผู้บริหาร ประเด็นนี้เป็นผลงานร่วมกันของท้ังฝ่ายบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเรื่องท่ีผ่านมา 21 ปี หากพวกเราไม่ดําเนินการก็จะลําบากในคณะผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภาชุดอ่ืน ๆ เป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีมีการเตรียมแปลงเป็นประเด็นแรกท่ีขอบคุณทุกๆท่าน เรื่องท่ี 2 การ
ถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าก่อดํา ต้องขอขอบคุณ สภาเทศบาลท่ีมีมติเห็นชอบเพ่ือให้
ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ในอนาคต 10 - 20 ปี  รพ.สต จะมาอยู่ในการดูแลของ
เทศบาลเราถือว่าเป็นผลงานของพวกเรา ได้ดําเนินการให้มีการพัฒนาในเรื่องสาธารณสุขเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ขอบคุณ
ท้ังสองประเด็นขอบคุณครับ เรื่องแจ้งเก่ียวกับสถานธรรมานุบาล ตามท่ีเทศบาลตําบลป่าก่อดําได้ลงทําประชา
พิจารณ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีรายละเอียดดังนี้ หมู่ท่ี 2 มีจํานวนท้ังหมด 
12 ท่านท่ีตอบแบบสอบถาม เห็นด้วย 3 ไม่เห็นด้วย 6 และไม่แสดงความคิดเห็น 3 หมู่ท่ี 3 จํานวน 57 ราย 
เห็นด้วย 41 ไม่เห็นด้วย 8 และไม่แสดงความคิดเห็น 8 หมู่ท่ี 7 จํานวน 57 ราย เห็นด้วย 43 ไม่เห็นด้วย 5 
และไม่แสดงความคิดเห็น 9  หมู่ท่ี 10 จํานวน 24 ราย เห็นด้วย 16 ไม่เห็นด้วย 5 และไม่แสดงความคิดเห็น 
3 หมู่ท่ี 9 จํานวน 30 ราย เห็นด้วย 11 ไม่เห็นด้วย 16 และไม่แสดงความคิดเห็น 3  หมู่ท่ี 10 จํานวน 70 
ราย เห็นด้วย 46 ไม่เห็นด้วย 13 และไม่แสดงความคิดเห็น 11 และ หมู่ท่ี 12 จํานวน 17 ราย เห็นด้วย 11 
ไม่เห็นด้วย 3 และไม่แสดงความคิดเห็น 3 เป็นการรายงานเบื้องต้นเนื่องจากว่าการดําเนินการ- 






