
     
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 

วันศุกร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65  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 นายอาทิตย์  ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล อาทิตย์  ภิราษร  
๖ นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเทศบาล อ้าย เมืองมูล  
๗ นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล พนัสพงศ์ ภิราษร  
๘ นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล รามนัฏ อินต๊ะรัตน์  
9 นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  

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

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาย ขวัญชัย  
3 ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์  
4 นายลมลักษ์  จะตุพิมพ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ลมลักษ์  จะตุพิมพ์  
๕ นายสุวิทย์  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สุวิทย์  ภิราษร  
6 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประสงค์  เมืองมูล  
7 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
8 นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์  
9 นายพินิจพล  พรมวงศ์ รก.ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงศ์  

10 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  
11 นายอดุลย์ ยอดทองค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อดุลย์ ยอดทองค า  
๑๒ นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
13 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
14 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกัน ถวิล  เมืองสิงห์   
15 นางสาวธัญญา  บุญเป็ง คนงาน ธัญญา  บุญเป็ง  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

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

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ตลอดไปถึงผู้ร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม
แล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ ง ประจ าปี             
พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์  ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ เรื่องที่ 1 ในนามสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลป่าก่อด าและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่านที่ เป็นตัวแทน
ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการขอหินเกล็ด จากกรมทางหลวง มาใช้ประโยชน์ภายในเขต
เทศบาลของเรา เพื่อด าเนินการถมบริเวณที่ฌาปนสถาน ชุมชนหมู่ที่ 7 และฌาปนสถานชุมชน
หมู่ ที่  9 เพ่ื อด าเนินการถมที่ จอดรถและขอบพระคุณ เป็ นอย่ างยิ่่ งโดยเฉพาะท่ าน                 
สท.กิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงประสานงานในเรื่องนี้ และขอบคุณสมาชิกสภา
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชนในพื้นท่ีของเรา  

เรื่ อ งที่  2  ห นั งสื อ จ ากสมาคม สั น นิ บ าต เท ศบ าลแห่ งป ระ เท ศ ไท ย  (ส .ท .ท )  ที่                  
ส.ท .120/ว 2565 ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง ประชุมและการสัมมนาทาง
วิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่  9 – 11  มีนาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์     
เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แจ้งให้นายกเทศมนตรี ปรานสภาเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลทุกแห่งเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  

เรื่องที่ 3 การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน  เรียน ประธานสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ตามที่ เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตามที่ เทศบาล
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ขึ้น ในวันที่  25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 ณ ห้องประชุม 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า ชั้น 3 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
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ประธานสภาฯ ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติ            
ไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น  ถ้าผู้บริหารเป็นผู้
เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือ ให้รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลง
แทนก็ได้ จึงมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้  

1. เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2564 จ านวน 1 โครงการ (กองช่าง) 

       1.1 มอบนายสมชาย  ขวัญชัย  รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 

       1.2 มอบนายณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 

2. เรื่อง การขอพิจารณากันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลฯ (ส านักปลัด) 

        2.1 มอบนายสมชาย ขวัญชัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 

        2.2 มอบนายประสงค์ เมืองมูล  ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

        2.3 มอบนายวิรัตน์  หนุ่มรักชาติ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  

        2.4 มอบนายอดุลย์ ยอดทองค า  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

        ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้
อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนโดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลต าบล          
ป่าก่อด าได้จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  ขอแสดงความนับถือ                
ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                               2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ส่ี   วันศุกร์ ที่  24  เดือน  
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 

ประธานสภาฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่  เพ่ือจะด าเนินการแก้ไข
ต่อไป เชิญครับ 
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นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  
สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาตน าเรียนในส่วนของรายงานการประชุม เกี่ยวกับการแก้ไข            

สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  วันศุกร์ ที่ 24  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 
ก่อนอ่ืนขอกล่าวเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประชุม ย่อหน้าต่างๆไม่ถูกต้อง   หน้าที่ 10   
ข้อ 45 การคัดลอกข้อกฎหมายหากเว้นวรรคผิดอาจส่งผลให้ความหมายเปลี่ยน ย่อหน้าต่อ
ควรจะให้ติดกัน ผมว่าการคัดลอกข้อกฎหมายมาน่าจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อ 46 ย่อที่สองก็ควร
น ามาติดกันเช่นกัน ข้อ 47 ควรจะให้ข้อความต่อกันทั้งหมดเลย หากคัดลอกมาควรให้
เหมือนกับระเบียบกฎหมาย บรรทัดที่ 10 ค าว่าตามที่มีการใช้งานของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ผมคิดว่าหากอ่านต่อไปความหมายเปลี่ยนควรจะเติมค าว่าตามที่มี
การใช้งานเทศบัญญัติด้านสาธารณสุขของเทศบาลของเรา  และบรรทัดถัดมาการใช้งาน
ยาวนานเป็น 20 ปีท่านประธานสภาแจ้งไว้ แต่หน้าที่ 30ท่านนายกเทศมนตรีแจ้งว่า 21 ปี 
ขอให้สรุปให้ตรงกันด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาหน้าที่ 11 เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ ทุก
ข้อความที่มี ค าว่า 2564 ให้ใส่...........ทั้งหมดทั้งเล่ม  เห็นว่าจะสมบูรณ์กว่าเพราะเสนอร่าง
ต่างๆ ควรจะด าเนินการให้ถูกต้องทั้งหมดครับ ตามที่มีการด าเนินการแก้ไขในการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติที่ผ่านมา ล าดับต่อไปหน้าที่ 32 การลงวันที่ของท่านประธานสภาผม
เห็นว่าควรเติมวันที่ว่ารายงานในวันที่เท่าไหร่ควรจะเติมให้ถูกต้องสอดคลองของข้อมูล และ
เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการจัดท าวาระการประชุมผมเห็นว่าน่าจะพิมพ์ผิดพลาดจากการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ขอบคุณครับ 

นายวิรัตน์ฯ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
หัวหน้าฝ่ายฯ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เกี่ยวกับรายงานการประชุมหน้าที่ 10 เราคัดเลือกมาจากระเบียบ

โดยตรง แต่มีบางบรรทัดที่เราดันขึ้นไปท าให้ข้อความติดกัน เราจะด าเนินการแก้ไข ข้อ 45 
จะต้องตัดข้อความลงมาย่อหน้าใหม่จะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ตั้งแต่ค าว่าในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว เป็นต้นไปเพ่ือลงมาย่อหน้าต่อไป ส่วนบรรทัดหรือย่อหน้าต่อไปเราคัดลอก
มาจากระเบียบทั้งหมดครับการเว้นวรรคต่างๆ ข้อ 46 ข้อ 47 เราคัดลอกจากระเบียบทั้งหมด
เช่นกัน และหน้าที่ 11 ตามท่ีท่านรองสมชายได้เสนอญัตติต่อสภา การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้ง 13 ฉบับ เดิมเรา
ระบุทุกฉบับเป็น พ.ศ.2564 ทั้งหมด เราเสนอในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วตามที่
ผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภา และได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติที่ประชุมขอ
เปลี่ยนแปลงจาก พ.ศ. 2564 ให้ใส่...............ทั้งหมด ตามเอกสารของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในการประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ได้เสนอในการประชุมในวันนี้ จึงท าให้การ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาจะขอคงไว้ทั้งหมด และเราจะด าเนินการแก้ไข ตามมติคณะกรรมการแปร
ญัตติที่ผ่านมาครับ ขอบคุณครับ   
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขอีกหรือไม่ เชิญครับ  
นายพนัสพงศ์ฯ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน นายกเทศมนตรี กระผมนายพนัสพงศ ์ภิราษร 
สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาเขต 2 ขอแก้ไขหน้าที่ 29 บรรทัดที่สองนับจากด้านล่าง จากท่านท่านรับทราบ 

เปลี่ยนเป็นทุกท่านรับทราบ หน้า 30 ชื่อของผมเอง จากพนัสพงษ์ เปลี่ยนเป็นพนัสพงศ์ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมและ

ชี้แจงในการด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ และด าเนินการแก้ไข
รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้เข้าร่วมประชุมจะเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมอีกหรือไม่  หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า               
ตามการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่ าก่อด า  สมัยสามัญ  สมัยที่ สี่  วันศุกร์  ที่   24                       
เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64  ท่านใดเห็นสมควรกรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะ เพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เชิญครับ  

มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมได้  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.๑  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ านวน 13 ฉบับ วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ตามที่มติที่ประชุมสภาได้ก าหนดให้คณะกรรมการการแปรญัตติ รับค าแปรญัตติ ในวันที่             
๑๔ – ๑๖  กุมภาพันธ์ 256๕  จ านวน 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องท างาน
สภาเทศบาล ส าหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 จ านวน  12 ฉบับ ไม่มีผู้ยื่นค าแปรญัตติแต่อย่างใด และมีสมาชิกสภาท่าน             
สท.กิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม เสนอค าแปรญัตติ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)           
พ.ศ............และในที่ประชุมได้ขอมติแก้ไขจาก พ.ศ.2564 เปลี่ยนเป็น พ.ศ...........ทุกฉบับ            
ในส่วนของรายละเอียดผมจะมอบให้เลขานุการคณะกรรมการการแปรญัตติ  

นายพงศกรฯ เรียนประธานสภาเทศบาล ในนามคณะกรรมการแปรญัตติ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

เลขานุการฯ                ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 จ านวน  13 ฉบับ ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่
สี่ ประจ าปี 2564 วันที่ 24  ธันวาคม 2564 สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีมติเป็นเอกฉันท์
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วันท าการ ในวันที่ 
๑๔ – ๑๖  กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องท างานสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  คณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมพร้อมกัน  
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นายพงศกรฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

เลขานุการฯ                ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 จ านวน  13 ฉบับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาล หรือผู้บริหารท่านใด ยื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้ 

1. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.............. 

2. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ        
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ...............  

3. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร    พ.ศ.๒543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ............... 

4. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... 

5. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ          
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... 

6. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์            
พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... 

7. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การใช้บริการฌาปนกิจสถาน พ.ศ.2543 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... 

8. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.
๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... 

9. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร             
พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... 

10. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 
พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... 

11. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอด
เหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... 

     12. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร         
พ.ศ............... 

ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 จ านวน 12 ฉบับ และมีสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า รายนายกิตติพัทธ์  เอี่ยมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ได้ยื่นเสนอ- 
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นายพงศกรฯ ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 

เลขานุการฯ                สุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)   พ.ศ............ รายละเอียดดังนี้ 

1. กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 

1.1 การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ  

ก. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  แพะ แกะ ตั้งแต่ 1 – 4 ตัว ค่าธรรมเนียม จาก   0 บาท แปร
เพ่ิมเป็น 20 บาท 

1.2 การเลี้ยงสุกร  

ก. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 1 – 4 ตัว  ค่าธรรมเนียม จาก 0 บาท แปรเพิ่มเป็น 20 บาท 

จ. การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 101 ตัว – 500 ตัว ค่าธรรมเนียม จาก 1,200 บาท แปรเพ่ิมเป็น 
2,500 บาท 

ฉ. การเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป ค่าธรรมเนียม จาก 1,200 บาท แปรเพ่ิมเป็น5,000 
บาท 

1.3 การเลี้ยงห่าน เป็ด ไข่ นกกระทา  

ก. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ตั้งแต่  1 - 50 ตัว  ค่าธรรมเนียม  จาก 100-200 
บาท แปรลดเป็น   20 บาท  

ข. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ตั้งแต่ 51 - 100 ตัว ค่าธรรมเนียม จาก 300 บาท 
แปรลดเป็น  50 บาท   

ค. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ต้ังแต่ 101 - 200 ตัว ค่าธรรมเนียม จาก 400 บาท 
แปรลดเป็น 150 บาท   

ง. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ตั้งแต่ 201 ตัวขึ้นไป ค่าธรรมเนียม จาก 400 บาท 
แปรลดเป็น 300 บาท   

1.4 การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ 

ก. โดยใช้เครื่องจักร ค่าธรรมเนียม จาก 100 บาท แปรเพิ่มเป็น 200 บาท 

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ค่าธรรมเนียม จาก 200 บาท แปรลดเป็น 100 บาท 

2. กิจการเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   

การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 

ก.พื้นที่ประกอบกิจการ  ขนาดเล็กไม่เกิน  1  ไร่ ค่าธรรมเนียม จาก 1,500 บาท แปรลดเป็น 
1,000 บาท 

 



- ๘ - 

 

นายพงศกรฯ ข. พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ขนาดใหญ่  1  ไร่ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 บาท แปรเพิ่ม 

เลขานุการฯ                เป็น 1,500 บาท 

3. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

แปรเพิ่มกิจการ ดินปลูกเพ่ือจ าหน่าย ค่าธรรมเนียม  100  บาท 

4.กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

4.1 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืน   ใน
ท านองเดียวกัน ให้แยกประเภทค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

ก. จ านวน 1 – 5 ห้อง ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 บาท  แปรลดเป็น  300 บาท 

ข. จ านวน 6 – 10 ห้อง ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 บาท  แปรลดเป็น    600 บาท 

ค. จ านวน 11 – 20 ห้อง  ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 บาท  เท่าเดิม  1,000 บาท 

ง. จ านวน 21 – 50 ห้อง  ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 บาท แปรเพิ่มเป็น  2,000 บาท 

จ. จ านวน 51 ห้อง ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 บาท  แปรเพิ่มเป็น  3,000 บาท 

4.2 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน 
ๆ ในท านองเดียวกัน ให้แยกประเภทค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

ก. โรงมหรสพประเภท ก หมายความถึง โรงมหรสพที่เป็นอาคารเดี่ยว ซึ่งมีการจัดที่นั่งคนดู ใน
ลักษณะยึดติดกับพ้ืน  ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 บาท  เท่าเดิม  1,000 บาท 

ข. โรงมหรสพประเภท ข หมายความถึง โรงมหรสพที่เป็นอาคารเดี่ยว ซึ่งไมมีการจัด ที่นั่งคนดู
ในลักษณะยึดติดกับพ้ืน ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 บาท แปรเพิ่มเป็น  2,000 บาท 

ค. โรงมหรสพประเภท ค หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบกิจการ หลาย
ประเภทรวมกัน ซึ่งมีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพ้ืน ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 บาท 
แปรเพิ่มเป็น  3,000 บาท 

ง. โรงมหรสพประเภท ง หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบกิจการ หลาย
ประเภทรวมกัน ซึ่งไมมีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพ้ืน ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 
บาท แปรเพิ่มเป็น  4,000 บาท 

จ. โรงมหรสพประเภท จ หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้ งอยู่กลางแจ้งซึ่งมีรั้วที่ถาวรหรือ มี
ลักษณะมั่นคงแข็งแรงกั้นขอบเขตโรงมหรสพและมีพ้ืนที่ภายในขอบเขตโรงมหรสพตั้งแต่ ๑๕๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป  ค่าธรรมเนียม จาก 1,000 บาท แปรเพิ่มเป็น  5,000 บาท 

ข้อ 5 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 

ก.ปั้มหลอด ค่าธรรมเนียม จาก 500 บาท แปรลดเป็น  0 บาท 
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นายพงศกรฯ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า  

เลขานุการฯ               เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ………….  ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ยื่นค าแปรญัตติต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบล          
ป่าก่อด า เห็นควรด าเนินการแก้ไขต่อไป ผมขอเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้น าเสนอการแปรญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ปรากฏ
ว่าสมาชิกสภาทุกท่าน ได้เห็นชอบรับหลักการไปในการประชุมในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้
พิจารณาแล้วเกี่ยวกับการน าเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ที่ฝ่ายบริหารได้น าเสนอต่อสภา
เทศบาล ได้มีการยื่นค าแปรญัตติ จ านวน 1 ฉบับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า                
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ…………. ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3  ญัตติ  ข้อ 51 ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่ างอ่ืน 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนมตินั้นอีก   ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไป
แล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปร
ญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ
พิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้     ถ้าข้อ
ขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการ
พิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
ท่านสมาชิกสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใน
ข้อความใดได้แล้วเพียงแต่ผมจะให้ทางสมาชิกสภาสามารถสอบถามและปรุงความเข้าใจใน
เนื้อหาเพ่ือจะสอบถามให้หายสงสัยในวาระนี้ ตามท่ีน าเสนอและสมาชิกสภาได้มีมติรับหลักการ
ทั้งหมดแล้ว เชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติจากที่สมาชิกสภา ทีละฉบับ ล าดับต่อไปจะขอมติ 
1. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ..............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
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มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบตาม(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.............. (ร่างเดิม) 

ประธานสภาฯ  ขอมติ 2. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ............. ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

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

ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ............... (ร่างเดิม) 

ประธานสภาฯ  ขอมติ 3.(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร   พ.ศ.๒543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ 
เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ............... (รา่งเดิม) 
ประธานสภาฯ  ขอมติ 4(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... (รา่งเดิม) 
ประธานสภาฯ  ขอมติ 5.(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...........ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ................(ร่างเดิม) 
ประธานสภาฯ  ขอมติ 6.( (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... (ร่างเดิม) 
ประธานสภาฯ  ขอมติ 7.(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การใช้บริการฌาปนกิจสถาน พ.ศ.

2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
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ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การใช้บริการฌาปนกิจสถาน  
พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... (ร่างเดิม) 

ประธานสภาฯ  ขอมติ 8.(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติทีป่ระชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... (ร่างเดิม) 
ประธานสภาฯ  ขอมติ 9.(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน

อาคาร พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย

ในอาคาร  พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... (ร่างเดิม) 
ประธานสภาฯ  ขอมติ 10.(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยง

ไก่ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ

เลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... (ร่างเดิม) 
ประธานสภาฯ  ขอมติ 11. (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ          

ตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือ
ศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ         

ตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............... (ร่างเดิม) 
ประธานสภาฯ  ขอมติ 12.(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยง

สุกร  พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ

เลี้ยงสุกร พ.ศ............... (ร่างเดิม) 
ประธานสภาฯ ส าหรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.......... มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ท่าน สท.กิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ ตามที่เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ผมจะขอมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ..........(ร่างใหม่) ที่มีการแก้ไขค าแปรญัตติและมีมติในการประชุมของ 



- ๑๒ - 

 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีข้อสงสัยจะ
สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมิติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)            
พ.ศ..........(ร่างใหม่)  ตามที่มีการเสนอแปรญัตติให้มีการเปลี่ยนแปลงตามร่างใหม่ ขอให้ยกมือ
ขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบตาม ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ..........(ร่างใหม่) 

ระเบียบวาระท่ี 3.๒  เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 จ านวน 13 ฉบับ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

 

ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้น าเสนอเก่ียวกับระเบียบ ต่อสภาได้รับทราบ  
เลขานุการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3  ญัตติ  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน             
วาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
หรือไม่ 

ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ วาระที่ 1 รับ
หลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และวาระที่ 3  ขั้นลงมติ เพ่ือให้
สมาชิกสภาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ านวน 13 ฉบับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ านวน 13 ฉบับ  
ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ..............ยกมือขึ้นพ้นเหนือ
ศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ..............  
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ............. ยกมือขึ้น
พ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ...............  
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร   พ.ศ.๒543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ...............ยกมือ
ขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 



- ๑๓ - 

 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ...............  
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง ตลาดเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็น เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. 

๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............  
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจ าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...........ยกมือขึ้นพ้น
เหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็น) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ................ 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............ยกมือขึ้นพ้นเหนือ
ศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง

สัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............  
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การใช้บริการ

ฌาปนกิจสถาน พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ 
เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การใช้บริการ

ฌาปนกิจสถาน พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............  
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่องการควบคุมแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ 
เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่องการควบคุมแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............  
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก

ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคา พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้น
เหนือศีรษะ เชิญครับ 

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



- ๑๔ - 

 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............  

ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือ
ศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ

ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............  
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ

ประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ...............ยกมือ
ขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ

ประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ............. 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ

ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ...............ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ

ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ...............  
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ..... ....ขอให้ยกมือ
ขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.......... 

ระเบียบวาระที่ 3.๓  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕65  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่หนึ่ง 
ประจ าปี  ๒๕66   

                 

ประธานสภาฯ ก่อนจะด าเนินการก าหนดสมัยประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบกฎหมาย เชิญครับ 

เลขานุการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ 
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน  เริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม  สามัญประจ าปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ ปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละ ปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  



- ๑๕ - 

 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทางเลขานุการที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายของท้องถิ่น สภาจะเสนอร่างประกาศให้
สมาชิกสภาเข้าใจตรงกัน  ตามร่างประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕6๕  และ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕6๖  ของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  โดยการ
ก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 

- สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕6๕ 

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕6๕ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐วัน   

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕6๕ เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน   

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่   1 ธันวาคม ๒๕6๕  เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน   

 สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕6๖ 

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕6๖ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐วัน   

           ตามที่ผมได้เสนอให้ทุกท่านได้รับทราบสมาชิกสภามีความคิดเห็นเป็นเช่นไร หรือเห็นเป็นอย่าง
อ่ืน ขอแก้ไขเพ่ิมเติมได้ เชิญครับ ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเปลี่ยนแปลง ตามร่างประกาศ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕6๕  และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี               
๒๕6๖  ของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่ผมเสนอไว้ผมจะขอมติเห็นชอบโดยการยกมือพ้น
เหนือศีรษะครับเชิญครับ 

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

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕6๕  และสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕6๖  ของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ดังนี้ 

- สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕6๕ 

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕6๕ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐วัน   

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕6๕ เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน   

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม ๒๕6๕  เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน   

 สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕6๖ 

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕6๖ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐วัน   

 



- ๑๖ - 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.4  เรื่อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  

     3.4.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     3.4.2 คณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ จ านวน ๒ ชุด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและคณะกรรมการ
แปรญัตติ ผมจะสอบถามว่าจะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการโดยการคัดเลือกใหม่หรือคงไว้          
ชุดเดิม เชิญสมาชิกสภาครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอเสนอเป็น  

สมาชิกสภาเขต 2 ข้อคิดเห็นให้สมาชิกสภาท่านอ่ืนได้ทราบเมื่อมีการคัดเลือกใหม่อยากให้สมาชิกสภาท่านอ่ืนๆ 
ได้เรียนรู้การท างานเกี่ยวกับการร่วมเป็นคณะกรรมการและเรียนรู้การประสานงาน อยากให้
เรียนรู้งานแบบหมุนเวียน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอท่านไหนผมไม่ขัดข้อง จะขอน าเรียน
เป็นข้อแนะน าเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๓.4 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
และคณะกรรมการรายงานการประชุม หากเปลี่ยนแปลงหรือคัดเลือกใหม่ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบเดิม คือเสนอและมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน เหมือนเดิมตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ครั้งแรก ประจ าปี๒๕64  วันศุกร์ ที่  4  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 ได้แก่ 
๑.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 1.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์          
2.นายอ้าย เมืองมูล  3.นายพงศกร  วงค์ชัย  ๒.คณะกรรมการตรวจแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน 
ดังนี้  1.นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น 2.นายพงศกร  วงค์ชัย  3.นายภูวนัย  อ่ินค า มีท่านไหนจะ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้คงไว้ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้เป็นคณะกรรมการชุดเดิมตามที่ผม
แจ้งไว้ ขอมติเห็นชอบโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะครับเชิญครับ 

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 1๐ เสียง  งดออกเสียง ๒ คน (ประธานสภาฯ,นายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม)   

ที่ประชุม มติ เห็นชอบให้คงไว้ซึ่ งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน 3 ท่าน ดังนี้              
1.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ 2.นายอ้าย เมืองมูล  3.นายพงศกร  วงค์ชัย  คณะกรรมการแปร
ญัตติชุดเดิม ดังนี้ 1.นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น 2.นายพงศกร  วงค์ชัย 3.นายภูวนัย  อ่ินค า  ตามมติ
ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ครั้งแรก ประจ าปี๒๕64  วันศุกร์ ที่  4  เดือน  มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕64               



- ๑๗ - 

 

   ระเบียบวาระที่  ๓.5  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 โครงการ (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้เลขานุการ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย เชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลครับเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2563  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไปเชิญทางนายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงแถลงการณ์แทน เชิญครับ 
นายสมชาย ฯ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่

ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้   เพ่ือขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 1. โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.56/256๔  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2564) ล าดับที่ 54 หน้า 76 จ านวน  335,000.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลต าบล
ป่าก่อด า  มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   จ านวน   
1  รายการ  เนื่องจากขนาดและปริมาณเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 25  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นจึ งขอเสนอญัตติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ประจ าปี งบประมาณ               
พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ที่เสนอมาพร้อมนี้ 
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นายสมชาย ฯ ข้อความเดิม โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว    
รองนายกฯ อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.50 เมตร

รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.56/2563  ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) ล าดับที่ 54 หน้า 76 จ านวน  335,000.-บาท 

 ข้อความใหม่ โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่  3 ต.จอมหมอกแก้ว             
อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 4.50  เมตร 
รายละเอียดตามแบบเลขที่  ปกด.44/2563  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2564) ล าดับที่ 54 หน้า 76 จ านวน  222,000.-บาท โครงการนี้ก่อสร้างหลังวัดห้วยส้า
นดอนจั่น ขนาดที่เราก าหนดไว้เดิมขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.50 
เมตร แต่หลังจากลงพ้ืนที่ได้วัดขนาดพ้ืนที่ใหม่  พ้ืนที่ที่สามารถก่อสร้างได้จริงขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 4.50 เมตร จึงเป็นสาเหตุน าเข้าวาระประชุมเพ่ือเสนอต่อ
สภาเทศบาลในวันนี้  จึงได้ขอเสนออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงโครงการนี้  จากงบประมาณ 
335,000.-บาท เปลี่ยนเป็นงบประมาณ จ านวน  222,000.-บาท ตามที่ทุกท่านได้รับ
เอกสารประกอบการประชุมครับ ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองสมชาย ที่ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม สมาชิกสภาท่านไหนจะสอบถามทาง       
คณะผู้บริหาร เชิญครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอ 
 สมาชิกสภาเขต 2 สอบถามเพ่ิมเติม โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว   

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.50 เมตร จ านวน  335,000.-บาท มีการ
เสนอญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ด าเนินการจัดท าประมาณราคาใหม่เป็น ขนาดกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 4.50 เมตรจ านวน  222,000.-บาท ขออนุญาตน าเรียนสอบถาม 
ในส่วนของการก่อสร้าง มีการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วนั้น หากจะด าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนหรือประมาณการต่างๆนั้น ผมเห็นผู้รับจ้างเข้าด าเนินการก่อสร้างแล้ว 
ผมไม่แน่ใจว่ามีการลงนามในสัญญาจ้างไปแล้วหรือยัง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                  

                                        ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง 
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบ
คุณภาพ ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะท าการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย                                        

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง
ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรือ
งานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย 
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นายกิตติพัทธ์ฯ เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ 
สมาชิกสภาเขต 2  ข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น  
                              ผมอยากสอบถามว่าต้องมีวิศวกรรับหรือไม่อย่างไรตามระเบียบข้อ 165 นี้ เนื่องจากมีการตัด

เนื้องานออก เกี่ยวกับโครงสร้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลง หากมีการลงนามในสัญญา
แล้วต้องค านึงถึงระเบียบข้อนี้ด้วย ในเรื่องนี้จะเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ผมเข้าใจว่าพ้ืนที่ เป็นของ
เทศบาลเองและต้องด าเนินการปรับให้มีขนาดความยาว 7 เมตร หากไม่ส่งผลเสียหายผมไม่มี
ปัญหา ผมสอบถามในประเด็นระเบียบกฎหมาย ผมเกรงจะเหมือนหน่วยงานอ่ืนที่ก่อสร้างไป
แล้วมาแก้ไขภายหลัง ผมอยากท าความเข้าใจในเรื่องนี้ หากยังไม่มีการลงนามในสัญญาจ้างก็
สามารถแก้ไขได้ ลดค่าง่านต่างๆได้ แต่เมื่อเกี่ยวกับโครงสร้างต้องเข้าระเบียบข้อนี้หรือไม่            
ขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่าน สท.กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียดหรือจะมอบหมายให้ทางกองช่างน าเสนอ เชิญครับ 

นายณัฏฐสิทธิ์ฯ       เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน- 

ผอ.กองช่าง  อเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว โครงการนี้ได้ด าเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว และ
มีผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ระหว่างการก่อสร้างได้มีเจ้าของที่นา ซึ่งเป็นผู้
บริจาคที่ดินแปลงนี้ให้แก่หมู่บ้าน การก่อสร้างท าให้ต่อหม้อไปขวางบริเวณทางเข้าออกที่นาของ
ผู้บริจาคที่ดิน ดังนั้นจึงได้ร้องขอให้ปรับพ้ืนที่ดังกล่าว ท าให้มีความจ าเป็นต้องขยับพ้ืนที่ เมื่อ
ด าเนินการแล้วการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้างเกี่ยวกับก่อสร้างและครุภัณฑ์นั้นสามารถปรับ
ลดขนาดได้โดยใช้อ านาจของสภาอนุมัติ เมื่อสภาเทศบาลอนุมัติแล้วจะเป็นอ านาจของ
นายกเทศมนตรีลงนามเพ่ือแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ล าดับขั้นตอนถูกต้องกระบวนการการด าเนินงาน มีสมาชิกสภาท่านไหนมีข้อสงสัยจะสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่

นายกิตติพัทธ์ฯ ขอบคุณที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ครับ 
สมาชิกสภาเขต 2  
นายสมชาย ฯ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อน- 
รองนายกฯ หน่วยงานอื่นท่ีมีเหตุการณ์ข้อร้องเรียนอาจจะเก่ียวกับเรื่องของโครงการรองรับ แต่ส าหรับเรื่อง

นี้มีโครงการรองรับ และหากเจ้าของที่ดินที่บริจาคท่ีดินให้แก่หมู่บ้าน ตามที่ผมลงพ้ืนที่ก่อสร้าง
พร้อมกับช่างและเจ้าของเดิมแจ้งว่าอย่างไรก็ตามขอให้เทศบาลได้ปรับลดขนาดลง เพราะพ้ืนที่
ที่เป็นที่นาเดิมหากก่อสร้างแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้จะเปิดทางเข้าออก เพราะฉะนั้นจึงขอให้
เทศบาลด า เนิ นการแก้ ไข  เราด า เนิ นแก้ ไขตามขั้ น ตอน สภาเทศบาลอนุ มั ติ แล้ ว                         
ท่านนายกเทศมนตรีจะได้ลงนามในสัญญาจ้างเป็นขั้นตอนต่อไปครับ  
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ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านไหนมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ตามที่คณะบริหารและ
ผู้อ านวยการกองช่าง ได้น าเสนอว่าด าเนินการตามขั้นตอนว่าเป็นอ านาจของสภาเทศบาลเป็น
ผู้อนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามญัตติที่น าเสนอ ตามที่น าเสนอมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับลดขนาดเพ่ือให้เข้าพ้ืนที่ในการใช้สอยประโยชน์ตามที่เจ้าของพ้ืนที่
เดิมต้องการให้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยน โครงการที่ด าเนินการไปแล้วจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
สัญญาจ้างให้ถูกต้อง หลังจากได้มีการอนุมัติจากสภาแล้ว สมาชิกสภาท่านไหนมีข้อสงสัยจะ
สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ต่อไปผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่  3              
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร                     
สูง 4.50 เมตร ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภาเทศบาล) 

ที่ประชุม มติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์            
หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร            
สูง 4.50 เมตร 

ระเบียบวาระที่  3.6  เรื่อง การขอพิจารณากันเงินเพื่อเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลฯ (ส านักปลัด) 

ประธานสภาฯ การขอพิจารณากันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลฯ ล าดับต่อไปขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

นายสมชาย ฯ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขอกันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยส านัก
ปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ หมวด
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจ าปี จ านวน 700,000.-บาท 
(เจ็ดแสนบาทถ้วน-) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  ข้อ 59/1 รายจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงิน
ช่วยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่ มีระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจ าเป็น ต้องใช้ 
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นายสมชาย ฯ จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 
รองนายกฯ การกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลา การเบิกจ่ายเงิน

ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน  เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้เสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลปฏิบัติราชการ เพ่ือขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย และกองคลัง เทศบาลต าบลป่าก่อด า ด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อความ  ที่ ชร 54402/1782  ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เรื่อง การกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจ าปี  จ านวน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน-)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4         
พ.ศ.2561  การด าเนินการขอกันเงินต่อผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ก าหนดภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ.2565   ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล จึงขอกันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้เสนอขอก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีไว้ต่อคณะกรรมการจังหวัดก่อน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และได้ ด าเนินการพิจารณาแล้วเสร็จแต่ยังค้างจ่าย หรือยังที่ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการต่อไป ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้
จ่ายได้โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๖ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอกันเงินเพ่ือ
เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขอ
อเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมว่าในนามคณะผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรี อนุมัติกันเงินดังกล่าว
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 สามารถอนุมัติกันเงินได้เพียง 6 เดือน สิ้นสุดตามระยะเวลาที่
ก าหนดภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ตามขั้นตอนของการพิจารณาการด าเนินการยังไม่
เสร็จสิ้นยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายและในเดือนมีนาคม ไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมของสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เงินดังกล่าวพนักงานท้องถิ่น พนักจ้าง ถือว่าเป็นขวัญและก าลังใจ เพราะฉะนั้น
คณะผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรี จึงได้เสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือขอ
ขยายต่อไปอีก 6 เดือนถือว่าการพิจารณากระบวนการตามขั้นตอนจะแล้วเสร็จและมีการ
เบิกจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ น าเสนอเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองสมชาย ที่ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม สมาชิกสภาท่านไหนจะสอบถามเพ่ิมเติม
ในเรื่องนี้การพิจารณาการกันเงินเป็นไปตามระเบียบทางราชการหากไม่มีท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติม ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้ด าเนินการกันเงินเพ่ือเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลฯ ขอให้ยกมือขึ้นพ้น
เหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภาเทศบาล) 

ที่ประชุม มติเห็นชอบให้ด าเนินการกันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลฯ 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  อื่นๆ (ถ้ามี)  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านไหนจะเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืนๆ เชิญครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ 
สมาชิกสภาเขต 2 ได้สั่งการเจ้าหน้าที่น ารถน้ าของเทศบาลน าไปช าระล้างถนนเนื่องจากปัญหาฝุ่น ท าให้มีความ

สะดวกมากขึ้นปัญหาฝุ่นก็ลดน้อยลง ประชาชนในพ้ืนที่ฝากขอบคุณมา ณ โอกาสนี้                 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านไหนจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมขอเพ่ิมเติมท าความเข้าใจเกี่ยวกับปีที่ผ่านมา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ในเรื่องการพิจารณาเงินโบนัสเงินรางวัลพิเศษเรื่องของการจัดท า
งบประมาณ พ.ศ.2565 ผมรับทราบภายหลังว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เทศบาลในจังหวัด
เชียงรายได้เสนอเข้ารับรางวัลจ านวน 54 แห่ง จากทั้งหมด 73 แห่ง ผมขอแสดงความเสียใจ
ในเรื่องนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนื่องจากความผิดพลาด เนื่องจากว่าไม่ถึง 10% ของงบ
ลงทุน คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจัดท างบประมาณ สมาชิกสภาท่านไหนหรือท่านใดจะ
เพ่ิมเติมเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านเรื่องแรกขอบคุณ ตามที่ได้แจ้งให้
ทุกท่านได้รับทราบ ผมได้แจ้งเกี่ยวกับการปรับปรุงถนนพหนโยธิน และได้มอบหมายให้          
กองช่าง เพ่ือประสานกับหมวดการทางการด าเนินการ เป็นเรื่องต่อเนื่องว่าไม่สามารถเข้ามา
ด าเนินการสนับสนุนได้ ได้ปรึกษาทางสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ท่านประธานสภาและท่าน 
สท.กิตติพัทธ์ ว่าท่านไหนสามารถประสานงานให้หน่วยงานดังกล่าวเข้ามาด าเนินการในเรื่องนี้ 
และทางสภาได้แจ้งขั้นตอนตามระเบียบของหน่วยงาน เกี่ยวกับฌาปนสถานต้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ด าเนินการร้องขอ จึงท าให้เราสามารถรับทราบและด าเนินการจัดท าหนังสือตามขั้นตอน
โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ลงนาม และท่าน สท.กิตติพัทธ์ เป็นผู้น าหนังสือประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จนถึงวันนี้เราได้รับการสนับสนุนหินเกล็ดน าส่งให้ทางเทศบาลต าบลป่าก่อด าเพ่ือ
ด าเนินการปรับเกลี่ยหินเกล็ดบริเวณฌาปนสถานทั้ง 2 แห่ง เป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมมือกัน
ระหว่าง ผู้บริหารพนักงานส่วนราชการและสภาเทศบาลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
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นายกเทศมนตรี เรื่องท่ี 2 เป็นการโอนย้ายพนักงานของเทศบาลของเรามีพนักงานเทศบาลของเราสอบคัดเลือก
สายบริหาร ท าให้มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นายพิชัย พรมสี หัวหน้า
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง โอนย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ เทศบาล              
ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 2.นายอดุลย์ ยอดทองค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย โอนย้ายวันที่ 1 มีนาคม 2565 จะมีผู้บริหารและพนักงานบางส่วนไปส่งทั้งสองท่าน 
เชิญทางสภาเทศบาลในเรื่องนี้ครับ เรื่องที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า เราได้เปิดการเรียน
การสอนระบบออนไลน์ ส าหรับการเรียน on site จะเปิดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่            
28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปและจะต้องดูสถานการณ์อีกครั้งว่าจะสามารถเปิดการเรียน
ในระบบ on site ได้หรือไม่ เนื่องจากว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ระบาดหนักมากในพ้ืนที่
มีหลายโรงเรียนในในอ าเภอแม่ลาวที่ปิดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า            
มีจ านวนนักเรียนที่มากที่สุดของอ าเภอแม่ลาว จึงท าให้ต้องควบคุมและดูแลในเรื่องนี้อย่างดี
ที่สุด การระบาดในพ้ืนที่มีการรายงานตลอด จึงได้น าเรียนให้ทุกท่านได้ รับทราบว่า            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ท าป้ายแขวนติดบริเวณบ้านที่ถูกกักตัวและผู้ป่วยที่แจ้ง
ความประสงค์รักษาตัวที่บ้าน เราจะมีป้ายแขวนหน้าบ้านว่าผู้ที่ถูกกักตัวเป็นจ านวนกี่วัน
เพราะฉะนั้นบ้านหลังนั้นจะไม่สามารถมีผู้เข้าออกได้  ล่าสุดมติที่ประชุมให้ทั้ง 7 อปท.เป็น
ผู้ดูแลออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารส าหรับผู้กับตัว จ านวน 3 มื้อต่อวัน และผู้ที่ป่วย
เทศบาลเราได้ด าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นจ านวน 2 วันแล้ว ในการ
น าส่งอาหารจ านวน 3 มื้อต่อวัน ตอนนี้โรงพยาบาลแม่ลาว บ้านดินไม่สามารถรับผู้ป่วยได้
เนื่องจากว่าเต็ม และมีการหมุนเวียนของผู้ป่วยให้รักษาตัวที่บ้านดินเป็นเวลา 5 วัน และ
หลังจากนั้นจะผลักให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอแจ้งให้ทุกท่านได้
รับทราบว่าไม่สามารถจัดกิจกรรมใดได้ที่เป็นการรวมกลุ่มกัน และขอให้ดูแลรักษาตัวเองให้ดี 
ฝากที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภามีเรื่องอีกหรือไม่ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งส าหรับท่าน 
สท.กิตติพัทธ์ เป็นตัวแทนของสมาชิกสภา ในการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอ         
หินเกล็ดเข้ามาในพ้ืนที่ และเป็นตัวแทนของท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้ประสานงานต้อง
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมท าคนเดียวไม่ส าเร็จ โดยเฉพาะท่าน 
สมาชิกสภาเขต 2 นายกเทศมนตรี ที่ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง และท่านสมาชิกสภา เทศบาลทุกเขตทุกท่าน              

ทุกคนท างานร่วมกันแบ่งหน้าที่การท างานเพราะฉะนั้นงานจะส าเร็จไม่ได้ทุกคนมีส่วนร่วมครับ
โดยเฉพาะท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัดและคณะผู้บริหาร ผมก็
ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ขอขอบคุณผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ  




