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

วันศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม 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 นายบุญสอน ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
๖ นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเทศบาล อ้าย เมืองมูล  
๗ นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล พนัสพงศ์ ภิราษร  
๘ นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  
9 นางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล พรพิมล วงษารัตน์  

10 นายพงศกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร วงค์ชัย  
11 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 นายสมชาติ  ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาติ  ขวัญชัย  
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 นายชัยทัพพ์  วงศ์ไกรวาล หวัน้าส านักปล ัด ชัยทัพพ์  วงศ์ไกรวาล  

10 นางจารุณี ยาวิเลิง ผู้อ านวยกาสาธารณสุขฯ จารุณี ยาวิเลิง  
11 นางสาวอาฎิฟะฮ์ บากิซ ผู้อ านวยการคลัง อาฎิฟะฮ์ บากิซ  
๑๒ นายวิทวัส สมสกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทวัส สมสกุล  
13 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
๑๔ นางสาวธัญญา  บุญเป็ง คนงาน ธัญญา  บุญเป็ง  
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล -  

ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๕๐ น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าจุดธูปเทียนบูชา                   
พระรัตนตรัย เพ่ือเปิดการประชุมครับ 

ประธานสภา  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ผมนายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี ๒๕๖5 วันศุกร์   
ที่ 27  พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า   จะด าเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม จะมีการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา    1.1 เรื่อง ตามท่ีคณะผู้บริหารได้แจ้งทางประธานสภาให้รับทราบเรื่องการย้ายห้องท างาน
กองช่างของเทศบาลต าบลป่าก่อด าไปปฏิบัติงานที่อาคารศูนย์ ศตส.อปพร.เทศบาลต าบลป่าก่อด า            
(ตึกเหลือง) เริ่มย้ายในวันที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากว่าพ้ืนที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนของกองช่าง มีลักษณะคับแคบไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ ทั้งนี้กองช่างจะมีวัสดุอุปกรณ์หลายประเภทจึงท าให้พ้ืนที่ในการใช้สอยในการจัดเก็บไม่เพียงพอ 
การปฏิบัติงานจึงท าให้ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก จึงเป็นความเห็นของคณะผู้บริหารให้น าเสนอต่อสภา
เทศบาลและในที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน  

    1.2 เรื่อง การลาการประชุมสภาเทศบาล ได้รับแจ้งจากนายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เขต 2 ขอลาการประชุมเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องด าเนินการของครอบครัว  

1.3 เรื่อง การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน เรียน  ประธานสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามที่ เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ในวันศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า ชั้น 3 นั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  

ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปร
ญัตติไม ่ ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น 

 

                       ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็น
หนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย  ชี้แจง
หรือแถลงแทนก็ได้  

 



~ 3 ~ 
 

 
ประธานสภา    ดังนั้น จึงมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้ 
 

1. เรื่อง การขออนุมัติขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) การขยายชั้นเรียน
ใน  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ (โรงเรียนเทศบาล 1ป่าก่อด า) 
1.1 มอบนายสมชาย     ขวัญชัย              รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
1.2 มอบนายวิทวัส   สมสกุล            ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

      2.เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายราย 
การใหม่ (กองการศึกษา) 

          2.1 มอบนายสมชาย      ขวัญชัย             รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
          2.2 มอบนางวาสนา  นันตะกูล   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
      3.เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 256๕           

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
     3.1 มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 

  3.2 มอบนางจารุณี ยาวิเลิง    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

 ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้อภิปราย 
ชี้แจงและแถลงแทนโดยสามารถให้รายละเอียดที่เก่ียวข้องต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี           

พ.ศ. 25๖5  วันอังคาร  ที่ ๒5  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ประธานสภา  ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาล       
ทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความใดในรายงานการประชุมที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข และเข้าสู่การขอมติรับรองรายงานการชุมต่อไป สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภาที่ เคารพ  สมาชิกสภาผู้ ท รงเกี ยรติทุ กท่ าน  คณ ะผู้ บ ริห าร                  
กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาตแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ ท่าน
สมชาติ ขวัญชัย  ที่ได้รับการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ในส่วนของเรื่องรายงานการประชุม
นั้นเท่าที่ผมได้ตรวจสอบต้องขอชมเชย จากท่ีเคยด าเนินการเกี่ยวกับรายงานการประชุมที่ผ่านมาต้องแก้ไข
ทุกครั้ง ต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ตรวจรายงานการประชุมให้ถูกต้อง ส าหรับผมขออนุญาต
แนะน าเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ  

ประธานสภา  สมาชิกสภาท่านอ่ืนเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ จะได้ให้ฝ่ายเลขานุการ
สภาฯ น ากลับไปแก้ไขต่อไป เมื่อในที่ประชุมเห็นว่าตามที่น าเสนอมีความเรียบร้อยแล้ว  ไม่มีการเสนอ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เกี่ยวกับรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยทีส่อง ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 วันที่ 25  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม          
ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโดยการยกมือเหนือศีรษะ  เชิญครับ 
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มติที่ประชุม     รับรอง  ๑0  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ), ลา 1 คน (นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์) 
ที่ประชุม             เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 

พ.ศ. 2565  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

             3.๑  เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษา) 

ประธานสภา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เรียนเชิญผู้บริหารน าเรียนเสนอต่อ
สภาต่อไป เชิญครับ 

นายสมชายฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน             
กระผมขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้  เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภท
ครุภัณฑ์ และประเภทค่าวัสดุ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ได้แก่จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อม
เก้าอ้ี ชนิดไม้ยางพารา  จ านวน 43 ชุด งบประมาณ 98,470 บาท   รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 
98,470 บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2563  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น กองการศึกษา  เทศบาลต าบลป่าก่อด า  ได้รับ
รายงานจากโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)  จ านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นและโต๊ะนักเรียนที่มีอยู่เดิมช ารุด 
จึงท าให้มีความจ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณ จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ชนิดไม้ยางพารา เพ่ือใช้
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ  เพ่ือน ามาโอนเพ่ิมในหมวดครุภัณฑ์  ดังนี้  โอนลด แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน
จ านวน   98,470.-บาท  ค่าจ้างท าของ  ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) เป็นรายการที่โอนลด จ านวน 1 รายการ เป็นทั้งสิ้น 98,470 บาท  
(เก้าหม่ืนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา - จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ชนิดไม้
ยางพารา จ านวน  98,470.-บาท ขนาดกว้างไม่น้อย 60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 76 
ซม. จ านวน 43 ชุด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 30 ล าดับ
ที่  2 7  เป็ น เงิ น เพิ่ ม ไป ตั้ ง จ่ า ย เป็ น ร า ย งาน ให ม่   จ า น ว น  1 ร า ย ก า ร  เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น                            
จ านวน  98,470 บาท (เก้าหม่ืนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) - 
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นายสมชายฯ   ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้ 

ประธานสภา   ขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้น าเสนอญัตติสู่สภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านใดสงสัยเรื่องใด

หรือจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากท่ีสภาเทศบาลเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ มติแรก 

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษา) ขอมตโิดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ ๑0 เสียง , งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ), ลา 1 คน(นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์) 

ที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตั้งจ่าย
รายการใหม่ (กองการศึกษา)  

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.2 เรื่อง  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 256๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ประธานสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น                 
เรียนเชิญผู้บริหารน าเรียนเสนอต่อสภาต่อไป เชิญครับ 

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า กระผมขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้ เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565  ได้แก่  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เย็น 
ขนาด 7 คิวตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
จ านวน  1  เครื่อง งบประมาณตั้ งไว้  8 ,500 บาท   โดยมีหลั กการและเหตุผลดั งนี้  ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 หมวด 4  ข้อ 
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ตามที่สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการสืบราคาตู้เย็นขนาด 7 คิว ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 8 ,500 ไม่สามารถ
จัดหาได้เนื่องจากครุภัณฑ์ไม่ระบุคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า จึงท าให้
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังกล่าว  ด้วย
เหตุผลดังกล่าว คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ-  
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นายสมชายฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้แก่  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เย็น 
ขนาด 7 คิวตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้   8,500 บาท โดยส่วนที่เปลี่ยนแปลงประกอบด้วย  ข้อความเดิม 
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิว ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8 ,500 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ข้อความใหม่ ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 จ านวน 1 เครื่อง 
ดังนี้ 1. ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 2. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา 4. ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 2 ประตู งบประมาณ 
8,500 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุขรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565    ที่แนบมาพร้อมนี้ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ต่อสภาเทศบาลต าบลต าบลป่าก่อด า  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงที่เสนอมาพร้อมนี้  

ประธานสภา     ขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้น าเสนอญัตติสู่สภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านใดสงสัยเรื่องใด
หรือจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ หากไม่มีการอภิปรายเกี่ยวกับข้อความ ซึ่งเป็นการระบุคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ ผมจะขอมติจากที่สภาเทศบาลเห็นชอบหรือไม่ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภา
เทศบาล สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 256๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอมตโิดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ ๑0 เสียง, งดออกเสียง ๑ คน(ประธานสภาฯ), ลา 1 คน(นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์) 

ที่ประชุม         เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ           
256๕  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.๓ เรื่อง  การขออนุมัติขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นฐานโรงเรียนเทศบาล 1               
(ป่าก่อด า) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

ประธาน        เรียนเชิญคณะผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาล เชิญครับ 

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน  ญัตติการเสนอขอ
ด าเนินการจัดหาพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           
(ม.1-3) ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอญัตติการเสนอขอด าเนินการขอขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 



~ 7 ~ 
 

นายสมชายฯ  ตามที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดการศึกษา และให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมี
ความครอบคลุมถึงการถ่ายโอนภารกิจการศึกษา และก าหนดให้กระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่นรวมทั้งให้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  โดยเป็นผู้จัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดในประเทศจะต้องได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพโดยเท่า
เทียมกัน เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างถั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาได้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  เทศบาลต าบลป่าก่อด าตระหนักถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ที่ก าลังศึกษาอยู่และที่จบ
การศึกษาระดับต่าง ๆ ให้มีสถานศึกษาใกล้บ้านเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ (อนุบาล 1 - ม.3) 
ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองผู้มีรายได้น้อย  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและท้องถิ่น
และเพ่ือจัดส่งเสริมและพัฒนาให้การด าเนินงานได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ขอพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัด
การศึกษาภาคบังคับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีนโยบายการขยายชั้น
เรียนจากระดับประถมศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงระดับชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3) ในปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  นั้น ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) จัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 652 คน และตั้งแต่
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับค าร้องเรียนจากผู้ปกครองในการขอขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน  ผู้ปกครอง  
ประชาชน  เพื่อรวบรวมข้อมูลน าเสนอฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ในการขอขยายชั้นเรียนเพื่อเปิด
โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อยังโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล  ตลอดจนเป็นการ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัด
การศึกษา  โดยโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ถือว่าเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่อยู่จุดศูนย์กลางของชุมชน 
การคมนาคมสะดวก ผู้ปกครองสามารถรับส่งนักเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไป
เรียนสถานศึกษาที่อยู่ไกลออกไปจากชุมชน และปัจจุบันอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมี
ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น องค์ประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเริ่มแออัด เช่น 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ไม่เพียงต่อจ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ตลอดจนความแตกต่างระหว่างช่วงวัยของผู้เรียน  เนื่องจากนักเรียน
ระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มีความแตกต่างด้านพัฒนาการของวัยที่ต่างกัน-  
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นายสมชายฯ  จนบางครั้งท าให้เกิดปัญหาการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การเล่นที่รุนแรง 
ระดับมัธยมศึกษาเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น พฤติกรรมเริ่มก้าวร้าว รุนแรง บางครั้งเกิดปัญหาขึ้นในโรงเรียน ระบบ
การก ากับควบคุมดูแลนักเรียนมีความแตกต่างกัน ในระดับมัธยมศึกษา มีความจ าเป็นต้องเข้มงวดในเรื่อง
การสร้างวินัย และส่งเสริมคุณธรรมอย่างเคร่งครัด นั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ  ขอด าเนินการขอ
ขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  ตาม
ระเบียบฯ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอญัตติชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขออนุมัติขอด าเนินการขอ
ขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 

ประธานสภา     ขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้น าเสนอญัตติสู่สภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านใดสงสัยเรื่องใด
หรือจะอภิปรายสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเชิญครับ การอนุมัติขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นฐานโรงเรียน
เทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม 
สมาชิกสภาเขต 2 การอนุมัติขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ในการด าเนินการครั้งนี้แบบการแยกย่อยออกไป เป็นเหตุผลที่ดีที่ช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆในส่วนของพ้ืนที่ดังกล่าวในส่วนของเรื่องพ้ืนที่ผมเห็นด้วย เนื่องจากเราไม่ต้อง
ด าเนินการจัดซื้อที่ดินเนื่องจากจะสิ้นเปลืองงบประมาณ ประเด็นที่ตามมาผลกระทบจากการขยาย
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระวางขอบเขตต่างๆ จากการลงพ้ืนที่การสะท้อนของประชาชน หากใน
อนาคตมีการวางแผนผังการเข้าออกของประชาชนในพ้ืนที่ อาจจะมีการซ่อมแซมหรืออะไรก็ตาม ควรจะ
ค านึงถึงเรื่องนี้ด้วย ผลกระทบของการเข้าออกในพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันประชาชนสามารถใช้สอยได้ หน่วยงานเราไม่ได้ใช้หน่วยงานเดียว การเข้าออกต่างๆจะต้องมีการ
จัดระบบผังให้ดี เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะน าเรียนที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับการ
วางผังอาคาร การท ารั้วและในส่วนที่เกี่ยวข้อง อยากจะน าเรียนในที่ประชุมเท่านี้ครับ 

ประธานสภา     ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ได้น าเสนอเพ่ิมเติมในกรณีการ
ย้ายพ้ืนที่ตามที่หมู่ที่ 12 ได้มอบให้เทศบาลด าเนินการ ล าดับต่อไปจะเป็นในส่วนกระบวนการการจัดการ
ให้พ้ืนที่นั้นใช้ประโยชน์สูงสุดได้รับความพึงพอใจทั้งท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือจัดการกระบวนการ
ศึกษาต่อไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะด าเนินการประสานกับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างเหมาะสมต่อไป สมาชิกสภาท่านใดสงสัยเรื่องใดหรือจะอภิปรายสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
เชิญครับ การอนุมัติขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-ม.3) หากไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีสภาเทศบาลเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารได้
เสนอต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นฐานโรงเรียนเทศบาล 1 
(ป่าก่อด า) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  ขอมตโิดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ ๑0 เสียง, งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ), ลา 1 คน (นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์) 

ที่ประชุม      เห็นชอบอนุมัติขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 



~ 9 ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
       3.4 เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 จ านวน 13 ฉบับ ตามมาตรา 62 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 

ประธาน สภา      เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ.2535 จ านวน 13 ฉบับ ตามมาตรา 62 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ได้น าเสนอต่อสภาและได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้น แต่ต้องเข้าสู่สภา
เทศบาลเพ่ือขออนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เรียนเชิญคณะผู้บริหารเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
เชิญครับ 

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ญัตติเรื่องการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามมาตรา 62  วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562  ตามที่สภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ได้รับ (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข            
พ.ศ. ๒๕๓๕ การน าเสนอร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จ านวน ๑๓ ฉบับ เทศบาลต าบลป่าก่อด าได้จัดส่ งเอกสาร  ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จ านวน ๑๓ ฉบับ ให้แก่จังหวัดเพ่ือเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
เป็นครั้งสุดท้าย ได้มีหนังสือจากที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว ที่ ชร 0023.18/1240 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2565 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า อ้างถึงหนังสือเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่ ชร   54401/011 ลง
วันที่  26 เมษายน 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (ร่าง) เทศบัญญัติฯ จ านวน ๓๙ ชุด ๒. เอกสารรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน ๑ ชุด รายละเอียดของหนังสือดังกล่าว ตามที่ประธานสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้จัดส่ง (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จ านวน ๑๓ ฉบับ ถึงอ าเภอแม่ลาวเพ่ือให้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เทศ
บัญญัติฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น อ าเภอได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) เทศบัญญัติทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ทั้ง ๑๓ ฉบับดังกล่าวนั้น ไม่มีความสมบูรณ์และอาจท าให้เกิดปัญหาไม่สามารถบังคับใช้ได้และท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นสาระส าคัญของเหตุผลที่เทศบาลต าบลป่าก่อด าได้จัดท า (ร่าง) เทศบัญญัติต าบล
ปาก่อด า ทั้ง ๑๓ ฉบับนั้นขึ้นมา ดังนั้นนายอ าเภอแม่ลาวจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคท้าย 
ประกอบกับค าสั่งจังหวัดเชียงราย ๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องการมอบอ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้ รองผู้ว่าราชจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนส่งคืน (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ทั้ง ๑๓ ฉบับ คืน
ให้สภาเทศบาลต าบลปาก่อด า เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวัน ด้วย
เหตุผล ดังนี้ 

                             ๑. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของ (ร่าง) เทศบัญญัติทศบาลต าบลป่าก่อด า ทั้ง ๑๓ ฉบับ
แล้ว พบว่ามีเพียง (ร่าง) เทศบัญญัติทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย            
พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับเดียวที่เป็นลักษณะของการแก้ไขเพ่ิมเติม ที่
ถูกต้องจะต้องใช้ค าว่าแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ .... แต่อีก ๑๒ ฉบับนั้น เป็นลักษณะของการตราเทศ
บัญญัติขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ ไม่ใช่เป็นการแก้ไข เพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงท าให้ชื่อของเทศบัญญัติ จ านวน ๑๒ 
ฉบับ ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
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นายสมชายฯ  ๒. เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีรายละเอียดใน (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า หลายฉบับ
ที่มีข้อความไม่ถูกต้อง อันอาจจะเกิดปัญหาในการบังคับใช้ เช่น บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท้าย (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฎข้อความที่เป็นการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง เช่น ล าดับที่ ๑ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือจ าหน่าย การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
แพะ แกะ ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ ก , ข , ค และ ง ไม่ถูกต้อง เป็นต้น และยังพบข้อความที่ไม่
ถูกต้องใน (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าฯ ฉบับเดียวกันอีกหลายแห่ง 

                               3. ปรากฏว่ามี (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ฉบับอ่ืน ๆ ที่มีการพิมพ์ข้อความไม่
ถูกต้องพิมพ์ตกหล่น ไม่เป็นไปตามแบบแผนของเทศบัญญัติ ทั้งนี้ ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสาร (ร่าง) 
เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ทั้ง ๑๓ ฉบับ ที่แนบมาพร้อมนี้  

                                จึ ง เรี ย น ม า เพ่ื อ พิ จ ารณ าด า เนิ น ก าร ใน ส่ วน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ต่ อ ไป  ล งน าม โด ย                     
นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดังนั้นทางคณะ
ผู้บริหาร จึงได้ขอให้สภาร่วมกันพิจารณาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จ านวน 13 ฉบับ การได้รับการท้วงติงจากนายอ าเภอแม่ลาวปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามข้อ 1, 2 และข้อ 3 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว ด าเนินการอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนคณะผู้บริหารจึงขอเสนอให้สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้ลงมติ เพ่ือให้คณะผู้บริหารได้
กลับไปทบทวน แก้ไขข้อท้วงติงตามรายละเอียด ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ที่ได้รับการท้วงติงจากนายอ าเภอ  
แม่ลาวปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้เทศบาลต าบลป่าก่อด าตรวจสอบ กรณี
อย่างเช่น ค าผิด หรือพิมพ์ตกหล่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในบทเฉพาะกาลที่มีข้อผิดพลาดเพ่ือให้คณะ
ผู้บริหารได้กลับมาทบทวนแก้ไข และจะได้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าสมัยสามัญสมัยต่อไป น าเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ  

ประธานสภา     ขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้น าเสนอญัตติสู่สภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านใดสงสัยเรื่องใด
หรือจะอภิปรายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเชิญครับ  

 นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภาที่ เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านนายกเทศมนตรี              
ท่านรองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภา
เขต 2 ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีได้น าเรียนต่อที่สภาเทศบาลได้รับทราบสองถึงสามข้อนั้น โดยเฉพาะ
ข้อสุดท้ายที่ให้คณะผู้บริหารได้กลับไปทบทวนเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความไม่ถูกต้องพิมพ์ตกหล่น ข้อความ
ต่างๆที่ไม่ถูกต้องหรือความคลาดเคลื่อน ผมขออนุญาตน าเรียนสอบถามในกรณีประเด็นต้องมีข้อกฎหมาย
รองรับ ซึ่งที่จะให้ผู้บริหารกลับไปทบทวน ซึ่งได้มีการพิจารณาผ่านทั้ง 3 วาระ ตามที่สมาชิกสภาได้อนุมัติ
ไปแล้วนั้น ผมอยากให้อธิบายเพ่ิมเติมว่าข้อกฎหมายข้อใดที่สามารถด าเนินการได้ในเรื่องของการแก้ไข
เพ่ิมเติม  อยากให้อธิบายเพื่อให้แต่ละท่านได้รับทราบ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา    ตามที่ท่านสมาชิกสภาที่กล่าวมาในส่วนของกระบวนการของการอนุมัตินั้นเราได้อนุมัติ
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค าถามที่สมาชิกสภามีข้อสงสัย
เชิญครับ  
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นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน เกี่ยวกับญัตติเรื่องการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอเสนอเพ่ิมเติม
ดังนี้ ตามที่สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้ผ่านมติอนุมัติทั้งสามวาระไปแล้วนั้น   ก่อนที่มีการประกาศใช้ 
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้เทศบาลได้ส่งร่างเทศบัญญัตินี้ให้จังหวัดผ่านนายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ว่ามีความถูกต้องของร่างทั้ง 13 ฉบับ ขออนุญาตน าเสนอในเรื่องนี้ แนวทาง
ที่สามารถด าเนินการได้ คือ 1.สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เห็นชอบยืนยันที่จะใช้ร่างทั้ง 13 ฉบับตามที่มี
มติเห็นชอบนี้มีผลบังคับใช้ 2.สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าไม่เห็นชอบ ให้ร่าง 13 ฉบับนี้ตกไปเพื่อให้กลับไป
ทบทวนแก้ไข เข้าสู่กระบวนการใหม่ทั้งหมด ถือว่าร่างทั้ง 13 ฉบับที่เรามีมติเห็นชอบนั้นได้ตกไปไม่มีผล
บังคับใช้ 3.เมื่อได้ข้อแนะน าว่าร่างทั้ง 13 ฉบับ จากอ าเภอแม่ลาวเป็นเรื่องใดบ้าง สภาเทศบาลต าบล          
ป่าก่อด า มีมติให้คณะผู้บริหารน ากลับไปทบทวนแก้ไขตามจุดบกพร่องที่ได้รับค าแนะน าตามท่ีทางอ าเภอได้
แจ้งรายละเอียดให้ดีรับทราบ เพ่ือน ากลับมาพิจารณาในการประชุมสภาครั้งต่อไป ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับ
การสาธารณสุขนั้นไม่ใช่ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ซึ่งร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ
นั้นไม่สามารถมีมติเห็นชอบ 3 วาระในวันเดียวกันได้ แต่ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการสาธารณสุข เป็นร่าง
บังคับใช้ในเรื่องของรายละเอียด ไม่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย สามารถน ากลับมาพิจารณามีมติเห็นชอบ 
3 วาระรวดในครั้งเดียวได้ จะอยู่ที่สภาเทศบาลร่วมกันพิจารณาว่าจะไปในแนวทางไหนตามท่ีผมได้กล่าวมา 
น าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ  

ประธานสภา     ขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท่านใดสงสัยเรื่องใดหรือจะอภิปรายสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเชิญครับ  

 นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 
ประเด็นเรื่องนี้ผมเห็นด้วยเพียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งจะเกี่ยงข้องใน
เรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ  ไม่ขัดกับกฎหมาย ผมก็ยินดีบางเรื่องเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่
เทศบาลจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการ ดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่างๆ หลักเกณฑ์ต่างๆ  เพ่ือความ
เรียบร้อยของบ้านเรือน ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นทางออกที่เป็นไปได้ผมก็ยินดี ขอบคุณครับ 

ประธานสภา     ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ได้น าเสนอเพ่ิมเติมเบื้องต้นใน
เรื่องของการน าเข้าสู่วาระในวันนี้ได้น าเรียนปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องทางท้องถิ่นอ าเภอโดยตรงแล้วว่าในส่วน
ของเนื้อหา ตามมติวันนี้ก็จะมี มติที่ 1 เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติที่ได้เสนอทั้ง 13 ฉบับ มติที่ 2 มติไม่
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติที่ได้เสนอทั้ง 13 ฉบับตามที่ทางอ าเภอได้แจ้งรายละเอียด มติที่ 3 เมื่อผ่าน
กระบวนการที่สามารถผ่านการกลั่นกรองในกระบวนการที่ถูกต้องแล้วเพียงแต่มีเนื้อหาสาระตามที่
นายอ าเภอแม่ลาวปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีหนังสือแจ้งรายละเอียดมีเหตุผล
เพ่ิมเติมว่ารายละเอียดไม่สมบูรณ์การพิมพ์ข้อความไม่ถูกต้องและส่งร่างกลับคืนมาให้เทศบาลได้พิจารณา
อีกครั้ง เพ่ือให้คณะผู้บริหารได้กลับไปทบทวนพิจารณาอีกครั้งไม่ต้องไปสู่กระบวนการเริ่มต้นใหม่เป็นเพียง
ตามอ านาจหน้าที่น ามาพิจารณาใหม่ภายใน 30 วัน หากสภาเทศบาลพิจารณาให้คณะผู้บริหารกลับไป
ทบทวนแก้ไข ตามรายละเอียดที่นายอ าเภอแม่ลาวปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย             
มีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้รับทราบ เป็นการน าเสนอต่อที่ประชุมสภาในการประชุมสภาเทศบาลต าบล         
ป่าก่อด าสมัยสามัญครั้งต่อไป ซึ่งสามารถพิจารณาทั้ง 3 วาระรวดเดียวได้ เนื่องจากไม่ใช่เป็นร่างเทศ
บัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณจึงสามารถด าเนินการได้ ไม่เสียเวลาและไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมาพิจารณา- 
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ประธานสภา         เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เป็นประเด็นพิจารณา มติที่ 3 ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลต าบล     
ป่าก่อด า ดูรายละเอียดใจความส าคัญเรียบร้อยแล้ว เห็นเหมาะสมที่จะด าเนินการ ให้คณะผู้บริหารน าไป
แก้ไขปรับปรุง เนื้อหาสาระในส่วนที่ไม่ถูกต้อง ตามที่ทางนายอ าเภอแม่ลาวปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย มีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้รับทราบ   สมาชิกสภาท่านใดสงสัยเรื่องใดหรือจะอภิปราย
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติจากที่สภาเทศบาล 3 มติ มติที่ 1 เห็นชอบ
ตามร่างเทศบัญญัติที่ได้เสนอทั้ง 13 ฉบับ มติที่ 2 พิจารณาไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติที่ได้เสนอให้ตกไป 
ทั้ง 13 ฉบับ มติที่ 3 ให้คณะผู้บริหารได้น ากลับไปปรับปรุงแก้ไขน าเสนอต่อสภาเทศบาล ในการประชุมใน
ครั้งต่อไป   ผมขอมติที่ 1 สมาชิกสภาเทศาลท่านใดอนุมัติให้ใช้ร่างเทศบัญญัติที่ได้เสนอทั้ง 13 ฉบับ            
ขอมตโิดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม        เห็นชอบ  -  เสียง , งดออกเสียง  11  เสียง , ลา 1 คน(นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์) 

ประธานสภา         มติที่ 2 สมาชิกสภาเทศาลท่านใดพิจารณาเห็นชอบว่าให้ร่างเทศบัญญัติที่ได้เสนอให้          
ตกไปทั้ง 13 ฉบับ ขอมตโิดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ  

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  -  เสียง , งดออกเสียง  11  เสียง , ลา 1 คน(นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์) 

ประธานสภา         มติที่ 3 สมาชิกสภาเทศาลท่านใดเห็นชอบให้คณะผู้บริหารได้น ากลับไปปรับปรุงแก้ไข
น าเสนอต่อสภาเทศบาล พิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยต่อไป          
ขอมตโิดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ  

มติที่ประชุม         เห็นชอบ ๑0 เสียง, งดออกเสียง ๑ คน(ประธานสภาฯ), ลา 1 คน(นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์) 

ที่ประชุม          เห็นชอบอนุมัติให้คณะผู้บริหารได้น ากลับไปปรับปรุงแก้ไขน าเสนอต่อสภาเทศบาล
พิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยต่อไป    

ระเบียบวาระท่ี 3   การเสนอญัตติด้วยวาจา 

3.5 เรื่อง  การขอลาออกจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 1 ราย      
(นายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เขต 2) 

ประธาน สภา             เนื่องด้วยมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  นายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เขต 2 ได้รับการคัดเลือกตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า                    
ครั้งแรก   ประจ าปี 2564  ในวันศุกร์ ที่  4  มิถุนายน  2564  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล               
ป่าก่อด า  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม  ค าสั่งสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่  00๑ / ๒๕64 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ลงวันที่   8  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้เสนอญัตติด่วนได้แก่  นายอาทิตย์  ภิราษร  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เขต 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง - 
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ประธาน สภา      มาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเช่นวันนี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ           
ข้อ 40 ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายใน
ก าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น ดังนั้นก่อนที่ท่าน สท.อาทิตย์  ภิราษร จะได้น าเสนอต่อสภาผมขอ
ผู้ รับ รองญั ตติ การขอลาออกจากคณ ะกรรม การตรวจรายงานการประชุ ม  จ าน วน  1  ราย                    
นายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เขต 2 ผมขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน               
เชิญครับ  

ผู้รับรอง                1.นายพงศกร  วงค์ชัย  สมาชิกสภาต าบลป่าก่อด า  เขต ๑ 2.นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม   
สมาชิกสภาต าบลป่าก่อด า  เขต 2 

ประธาน สภา      ล าดับต่อไปเชิญท่าน สท.อาทิตย์  ภิราษร จะได้น าเสนอต่อสภาญัตติการขอลาออกจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 1 ราย นายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า  เขต 2 

นายอาทิตย ์           เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน  คณะฝ่ายบริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอาทิตย์  ภิราษร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เขต 2 ยื่นญัตติ
การขอลาออกจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 1 ราย นายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เขต 2 ด้วยนายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า            
เขต 2 ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้แต่มีความประสงค์ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2565 เป็นต้นไป เนื่องจากเม่ือมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบรายงานการ
ประชุมบางครั้งติดภารกิจไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จึงมีความประสงค์ลาออกในการนี้เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อย กระผมจึงขอเสนอนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม   สมาชิกสภาเขต 2            
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทนนายรามนัฏ  อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล       
ป่าก่อด า เขต 2 เรียนประธานสภา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  มีผู้เสนอท่านอื่นอีกหรือไม่หากไม่มี ขอผู้รบัรองสองคน 

ผู้รับรอง                1.นางดา  ริมทอง สมาชิกสภาเขต 1 2.นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเขต 1 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมมติโดยด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2            
พ.ศ.2554 ข้อ 14 โดยอนุโลมจึงเห็นว่านายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม   สมาชิกสภาเขต 2 ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม        เห็นชอบ ๑0 เสียง, งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ), ลา 1 คน(นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์) 

ที่ประชุม                ให้นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม โดยให้เริ่มปฎิบัติหน้าตรวจรายงานการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565  เป็นต้นไป 
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เลขานุการสภา       ขออนุญาตเพ่ิมเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ต้องมี
การด าเนินการจัดท าค าสั่งขึ้นใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น    ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง 
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ และหลังจากเลิกการประชุมแล้ว
ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนินการประชุมครับ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ 
ของคณะกรรมการใหม่อีกครั้งครับ  

ประธานสภา  ระเบียบวาระที่ ๓.5 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ดังนั้นขอให้มีการ
พักการประชุมก่อนครับเพ่ือรับประทานอาหาร ขอให้เข้าร่วมประชุมในเวลา ๑๓.0๐ น. ขอให้พร้อมเพรียง
กันด้วยครับ 

-พักการประชุม- 

เริ่มประชม 13.20 น. 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา     มีใครจะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 
ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอบพระคุณ
อย่างยิ่งครับ ประเด็นที่จะน าเรียนให้ที่ประชุมรับทราบที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก หมู่ที่ 9 น้ าท่วมประมาณ 
5-6 หลัง ตามที่ผมส ารวจพ้ืนที่การแก้ไขในฐานะที่ผมจบทางด้านวิศวกรรมโยธา จากที่น้ าระบายไม่ทันผม
สังเกตมีท่อระบายน้ าหน้าบ้านท่านประธานสภา น้ าที่ไหลลงมาไหลไม่ทันเกิดจากน้ าหมุนวนท าให้เกิดน้ าล้น
จากมุมมองของผมในด้านวิศวกรรมเห็นควรขุดลอกและวางท่อเพ่ิมอีกหน่อยจะท าให้น้ าระบายได้ทันจะท า
ให้ไม่เกิดน้ าท่วมอยากดูปริมาณการไหลแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 20 คิวต่อนาที จากการประเมิน
เบื้องต้นน้ าจะมีการหมุน ท่อระบายน้ าไม่ตรงกับทางน้ า หากเราเพิ่มท่อด้านข้างอาจจะแก้ปัญหาน้ าไหลเป็น
ทางตรงไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขึ้นได้ ขอน าเรียนให้ด าเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2566 ในส่วนนี้
อาจแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าท่วมขังในอนาคตได้ เบื้องต้นเห็นควรให้ด าเนินการขุดลอกก่อน อาจจะน า
เรียนเป็นข้อแนะน าที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับ  
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ประธานสภา     ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ได้น าเสนอและมีความห่วงใย ได้
ลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการส ารวจกรณีน้ าท่วมขัง ปกติจะมีน้ าท่วมทุกปีหากเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน 3 วัน         
ขึ้นไป อาจจะท่วมขังเป็นเวลา 1 วันแต่ท าให้เกิดความเสียหายตามมา โซนนี้จะมีบ่อปลาของท่านก านัน  
บุญส่ง, บ้านคุณเดช อินต๊ะรัตน์,  บ้านคุณอ านวย ปิตากรุณา และบ้านของผมเองครับ จะมีบ่อเลี้ยงปลา
จ านวน 3 บ่อ ได้รับผลกระทบทั้ง 4 หลัง ตามที่ท่านกิตติพัทธ์ได้กล่าวมาจะเป็นจุดรวมน้ าแม่ผง ล าน้ า           
ฮ่องแฮ่ ที่มาจากล าน้ าห้วยส้าน  เป็นจุดสามแยกที่น้ าไหลรวมกัน มีท่อระบายน้ าที่ไหลลงสู่ล าน้ าแม่ผง        
ล าน้ าแม่ลาว ประกอบกับล าน้ าแม่ลาวหนุนสูงขึ้นมาส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขังจะเป็นปัญหาขึ้นทุกปี หากล าน้ า
แม่ลาวไม่หนุนสูงจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้  ซึ่งท่อระบายน้ าจะเป็นท่อลอดเหลี่ยมจ านวน 2 ท่อ มอบหมายให้
ผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่กองช่างลงส ารวจหากมีโครงการเพ่ิมเติมหรือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม ที่ได้ใส่ใจลงส ารวจพ้ืนที่และผมจะขอเพ่ิมเติมในเรื่องของล าน้ าแม่ลาว 
หากน้ าไม่หนุนขึ้นประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงก็จะไม่ได้รับผลกระทบ จะมีน้ าท่วมทุกปีอาจจะเกิดจากการ
ไม่ไดขุ้ดลอก หากไม่ขุดลอกอาจจะเป็นการกีดขวางทางน้ าไหล จึงท าให้เกิดน้ าหนุนสูงขึ้นจึงส่งผลกระทบใน
ทุกปีและผมก็อยากน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม มอบหมายให้ผู้บริหาร
ศึกษารายละเอียด ขั้นตอนกระบวนการที่จะด าเนินการขุดลอกล าน้ าลาวว่าจะด าเนินการอย่างไร มีความ
สมเหตุสมผลในการด าเนินการหรือไม่ มีประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างไร ซึ่งเป็นการหารือในที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ว่าทางผู้บริหารพอจะมีรายละเอียดที่จะน าเสนอต่อสภาเพ่ือให้สมาชิกสภาได้พิจารณา 
เพ่ือน าไปสู่กระบวนการน าข้อมูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป  

นายณัฎฐสิทธิ์ฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุม           
ทุกท่าน กระผมนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องการขุดลอกโดยปกติมาตรฐาน
ดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ให้ด าเนินการขุดลอกทุกๆ 5 ปี  ล าน้ าลาวได้ด าเนินการขุดลอกในปี 2555 นับถึง
ปัจจุบันเกือบ 11 ปีแล้วที่ได้มีการด าเนินการ ท าให้น้ ามีสิ่งกีดขวางทางน้ าเป็นต้นไมยราบ ปัญหาใน
ปัจจุบันเนื่องจากล าน้ าลาวเป็นล าน้ าอันดับหนึ่งที่ข้ึนตรงต่อกรมเจ้าท่า เทศบาลไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ 
ไม่เหมือนแหล่งน้ าสาธารณะทั่วไป แหล่งน้ าสาธารณะทั่วไปไม่ว่าจะเป็นห้วย หนอง คลอง บึง เราจะต้อง
ด าเนินการขออนุญาตทุกครั้ง จะล่าช้าในกระบวนการขออนุญาตเช่นกัน ส าหรับการส ารวจออกแบบไม่มี
ปัญหาในการด าเนินการ ตอนนี้ติดปัญหาในการขออนุญาตกรมเจ้าท่า ติดปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการลง
ประชาคมของทุกหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ของล าน้ าไหลผ่าน  ผมได้ด าเนินการน าเข้าสู่การประชุมของหมู่ที่ 
10  ไม่ได้รับการพิจารณา จึงไม่ได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมนับตั้งแต่ตอนนั้น แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่าเกินอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปด าเนินการ เป็นการขอความอนุเคราะห์จากผู้น าท้องที่ท้องถิ่น
เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่พ่ีน้องประชาชน หากเอกสารแล้วเสร็จเกี่ยวกับการลงประชาคมของหมู่บ้าน
สามารถด าเนินการในเรื่องนี้ได้ โดยการขออนุญาตกรมเจ้าท่านั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาในการขออนุญาต
ประมาณ 1 เดือน เทศบาลเราติดปัญหาเพียงแค่การอนุมัติจากการลงประชาคมหมู่บ้านเท่านั้น           
ขอบคุณครับ  
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ประธานสภา     ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของผมส าหรับในเรื่องของการลงประชาคมแต่
ละหมู่บ้านนั้น การพิจารณาว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัตินั้นจะเกี่ยวกับการน าเสนอในที่ประชุมให้ประชาชนได้รับ
ทราบมากกว่า ผมเห็นว่ามีไม่กี่คนที่เห็นว่าไม่สมควรจะให้ด าเนินการ เนื่องจากประโยชน์ส่วนตนหรือว่า
มองเห็นว่ากรณีการขุดลอกแล้วเป็นประโยชน์ของท้องถิ่น ประชาชนอาจกลัวว่ามีความรั่วไหลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ เนื่องจากมีการด าเนินการหลายหน่วยงานแต่มีกรณีร้องเรียน เช่นเทศบาลต าบลแม่ลาวเคยมี
ปัญหาในเรื่องนี้ มีการอนุมัติในที่ประชุมประชาคมแล้วแต่ขั้นตอนการด าเนินการ เจตนาดีของผู้บริหารกับ
มุมมองของประชาชนมีด้วยกัน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคิดว่าผู้บริหารไปหาผลประโยชน์โดยตรง กลุ่มที่ 2 คิดว่า
ประชาชนต้องได้รับประโยชน์เพ่ือน ามาใช้สอย กลุ่มที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ก็ท าให้เกิดปัญหาท าให้มีข้อ
ร้องเรียนภายหลัง เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมเท่านั้น หากข้ันตอนน าเสนอที่ประชุมล าดับขั้นตอน
ให้ประชาชนได้รับทราบแจ้งจุดประสงค์ว่าสามารถป้องกันปัญหาน้ าท่วมและยังมีประโยชน์ที่ใช้พ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่าว ตอนนี้หากเทศบาลของเราจะขยายพื้นที่การศึกษาเข้าไปที่หมู่ 12 ที่ดินทั้ง 18 ไร่  เป็นทางน้ าเก่า
เป็นที่ลุ่มเป็นการใช้ดินมหาศาลที่จะน าไปถมบริเวณนั้น ประจวบเหมาะเป็นข้อดีและเป็นการก าหนด
เงื่อนไขในการขุดลอกซึ่งไม่ได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 10 ปีความเป็นจริงแล้วทุกๆ 5 ปี จะต้องมีการ
ขุดลอกล าน้ า  เป็นการขุดลอกประโยชน์ต่างตอบแทนโดยที่เทศบาลไม่ต้องใช้เงินจ้างเอกชนเข้ามา
ด าเนินการขุดลอกประโยชน์ต่างตอบแทนหมายถึงว่าจะมีอัตราส่วนค่าตอบแทนระหว่างเอกชนและ
เทศบาลสามารถขุดล าน้ าลาวมาถมบริเวณที่สาธารณประโยชน์ที่จะเข้าด าเนินการขยายพ้ืนที่การศึกษา   
หมู่ที่ 12 ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณของทางเทศบาลแต่จะยุ่งยากในขั้นตอนการควบคุมก ากับดูแล
เท่านั้นต้องอาศัยหลายๆฝ่ายที่จะร่วมกันด าเนินการในเรื่องนี้ แต่หากจะไม่ให้เล็ดรอดเลยเป็นไปไม่ได้
เช่นกัน เมื่อเป็นไปไม่ได้เราจะต้องหาวิธีหาทางออกท่ีดีที่สุดมาด าเนินการในเรื่องนี้ ให้สมประโยชน์ทั้งผู้ที่ได้
ประโยชน์และผู้เข้ามาด าเนินการ ฉะนั้นจะเป็นขั้นตอนที่มีความละเอียดมาก สุ่มเสี่ยงในเรื่องของการใช้
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเอง ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะต้องท าความเข้าใจแต่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เบื้องต้นขอให้ผ่านในการท าประชาคมให้
เรียบร้อยก่อน หากไม่ด าเนินการในเรื่องนี้กรมเจ้าท่าไม่สามารถอนุมัติให้ด าเนินการในเรื่องนี้เช่นกัน ล าดับ
ต่อไปจะเป็นการวางแผนขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายและไม่ให้เกิดผลกระทบในเรื่อง
ของอ านาจหน้าที่ที่เทศบาลสามารถด าเนินการได้อย่างไรต้องเป็นการด าเนินการที่รัดกุมให้มากข้ึน ขั้นตอน
แรกหากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเห็นชอบว่าจะด าเนินการขุดลอกล าน้ าลาว เรียบเรียงขั้นตอนการ
ด าเนินการและช่วยกันลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่พ่ีน้องประชาชน ในส่วนของการด าเนินการท าประชาคมนั้นจะ
เป็นในส่วนของผู้บริหารที่จะเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องนี้ ตามที่ได้รับแจ้งว่าเคยได้ท าประชาคมในหมู่ที่ 10 
แล้วไม่ได้รับการพิจารณานั้น ผู้ที่คัดค้านแสดงว่าต้องมีเหตุผลว่าไม่ให้ด าเนินการขุดลอก เนื่องจากติดขัด
ปัญหาในเรื่องอะไรเป็นประเด็นส าคัญ ท่านอ่ืนมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ 
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นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2   
ผมขออนุญาตเสนอเป็นความเห็นที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าล าน้ าลาว หากจะด าเนินการขุดลอกตามที่
ผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนในที่ประชุมได้รับทราบ จากที่น้ าท่วมจะเห็นได้ว่าล าน้ าลาวมีความตื้นเขิน
ท าให้น้ าท่วมบริเวณหมู่ที่ 9 และในพ้ืนที่อ่ืนๆที่ได้รับผลกระทบ ความเห็นผมเป็นแผนในอนาคตว่า ขอให้
กรมเจ้าท่าและผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วม ผมไม่แน่ใจว่าผู้ว่าราชจังหวัดการจะเป็น
ประธานคณะกรรมการหรือไม่ จะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องผังเมือง แผนในอนาคตที่ผมได้มองเห็น
กรณีที่เราขยายพื้นที่การศึกษาเข้าไปบริเวณ 18 ไร่ ของหมู่ที่ 12 นั้น ตอนนี้พ้ืนที่ได้รับการอนุมัติแล้วหาก
เป็นเรื่องของหลักการพ้ืนที่ส่วนราชการนั้นเราสามารถจะของบประมาณ โดยให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้ออกแบบ
ท าเขื่อนระบบไฮดรอลิคได้เพราะว่าเป็นเงื่อนไขของมติ ครม.ที่จะด าเนินการเกี่ยวกับเขื่อน ในล าน้ าทุกแห่ง 
แต่หากเป็นพ้ืนที่ราชการจะเข้ามาด าเนินการก่อสร้างเขื่อนระบบไฮดรอลิคให้หลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการ
หากเป็นพ้ืนที่ราชการ ไม่อยากให้ตลิ่งกัดเซาะกรมโยธาธิการจะเข้ามาออกแบบให้ตอนนี้ก าลังจะหาพ้ืนที่
วางแผนที่จะด าเนินการในเรื่องนี้เช่นกันเรื่องนี้ผมเสนอแนะเป็นแนวทางในการด าเนินการในอนาคตขอ
อนุญาต           น าเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นขอบคุณครับ  

ประธานสภา     ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ได้น าเสนอเรื่องนี้ตามที่ผมแจ้งใน
ที่ประชุมมอบหมายคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาขั้นตอนรายละเอียด วิธีการ
กระบวนการที่จะด าเนินการในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการลงประชาคมแต่ละหมู่บ้านและน าเสนอญัตติพิจารณา
เข้าสู่การประชุมสภาสมัยต่อไป  

นายยกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน  ส าหรับเรื่องนี้ในวาระอ่ืนๆ การ
แสดงความคิดเห็นประเด็นที่ได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่ มีอยู่จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือให้สมาชิกสภาได้รับทราบเรื่อง
แรกเป็นเรื่องของผลประโยชน์ผมเคยพูดในคราวด ารงต าแหน่งที่ผ่านมากับท่านสมาชิกสภาทั้ง 2 ท่าน
สะท้อนการประชุมสภาแต่ละครั้ง เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น ารแสวงหาผลประโยชน์ผมยืนยันกับท่าน
สมาชิกสภาทั้ง 2 ท่าน ยืนยันกับสมาชิกสภาในชุดนี้ เรื่องของผลประโยชน์ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วท่าน
สามารถตรวจสอบในฐานะของสมาชิกสภาในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า การหาผลประโยชน์การด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร ตอนนี้มีช่องทางหลายช่องทางที่สามารถ
ตรวจสอบได้เลย เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ความจริงผู้บริหารและข้าราชการไม่จ าเป็นต้อง
ขับเคลื่อนในการท างานที่สุ่มเสี่ยงเราไม่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่ประเด็นในเรื่องของความ
เดือดร้อนของประชาชน เราหวังว่าเป็นเรื่องจ าเป็นเพราะฉะนั้นก็ยืนยันในฐานะของผู้บริหารของเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า หากสภาเห็นว่าการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทางเราก็
ยินดีผลักดันในหลายเรื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านต้องร่วมมือกับเราด้วยเช่นกัน ชุมชนแต่ละชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบบางเรื่องผมสะท้อนว่ายังมีอคติในเรื่องของผลประโยชน์อยู่ โดยน าการบริหารของประเทศน ามา
เหมารวมการบริหารของเทศบาลเราทั้งหมด การด าเนินการมีปัญหาเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นแรกผมก็ยัง
ยืนยันว่าเรื่องของประโยชน์สามารถตรวจสอบกันได้มีเรื่องของการท างานและอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องเก่ียวกับ
ผลกระทบจะมีการประเมินตลอด ในส่วนของผู้บริหารและส่วนข้าราชการเทศบาลต าบลป่าก่อด า ถ้าผล
ประเมินออกมาบวกมากกว่าลบเราก็จะด าเนินการเดินหน้าด าเนินโครงการต่อไป ยกตัวอย่างโครงการแรก– 
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นายยกเทศมนตรี ทางโรงพยาบาลแม่ลาวได้ร้องขอให้เทศบาลต าบลป่าก่อด าตามมติการประชุมของ
โรงพยาบาล ซึ่งจะมีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลแม่ลาว ท่านนายอ าเภอทุกท่านที่เข้ารับต าแหน่งจะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเสมอ ได้ปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องตลิ่งพังของฝั่งโรงพยาบาลแม่ลาวทั้งหมดได้
สอบถามผลกระทบมายังเทศบาลต าบลป่าก่อด าว่าฝั่งทิศตะวันออกทั้งหมดจะได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการในครั้งนี้เป็นประเด็นแรกที่เทศบาลต าบลป่าก่อด าต้องเข้าไปด าเนินการจัดการ ประเด็นที่ 2 
เทศบาลต าบลป่าก่อด ายินดีที่จะด าเนินการในเรื่องของเอกสารทั้งหมดให้ เนื่องจากว่าทางผู้อ านวยการ           
กองช่างได้พูดคุยกับทางแหล่งงบประมาณแล้วเพราะว่างบประมาณในการด าเนินการเป็นจ านวนมาก แต่ฝั่ง
ของ อบต.จอมหมอกแก้ว เป็นผู้เสียผลประโยชน์ ได้หารือกันในที่ประชุมสรุปว่าเทศบาลต าบลป่าก่อด า
เดือนหน้าจัดท าเกี่ยวกับเอกสาร เป็นการยกตัวอย่างในเรื่องของผลกระทบในการด าเนินการในเรื่องนี้ 
ประเด็นต่อไปที่สะท้อนให้พวกท่านได้เห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมท่านสมาชิกสภาในที่นี้ 2-3 ท่านเป็น
ผู้อนุมัติในเรื่องนี้ เมื่อด าเนินการอนุมัติแล้วมีประเด็นปัญหากับประชาชน เทศบาลประเมินแล้วเพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบในวงกว้างเป็นการขัดแย้งภายในเทศบาลต าบลป่าก่อด าประชาชนภายในเขตเทศบาลเกิดข้อ
พิพาท เกิดการทะเลาะกัน ตามที่ท่านรับทราบว่าการอนุมัติจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นสิ่งที่มีระเบียบรองรับการ
ด าเนินการจะยุ่งยากเช่นกัน สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ข้าราชการก็ถอยออกมาเพ่ือที่ไม่ให้ประชาชน จะไม่
กล่าวถึงเกี่ยวกับความขัดแย้งความจริงแล้วเทศบาลต าบลป่าก่อด าตรวจสอบแล้วว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
เนื่องจากมีระบบเปิดปิดของน้ า แต่ที่กล่าวอ้างกันว่าหากท าฝายกั้นน้ าบริเวณนั้นจะเกิดน้ าท่วมบริเวณ           
ต้นน้ า ซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ฝ่ายบริหารก็ไม่ลงไปทะเลาะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี  เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลของเราเป็นผลกระทบที่ผมยกตัวอย่างทั้ง 2 โครงการ ประเด็นต่อไปที่จะแจ้งอีกเรื่องหนึ่ง เป็น
ชุมชนหมู่ที่ 8 ผมและท่านรองสมชายเวลาท างานจะพูดคุยกับผู้น าหมู่บ้าน ซึ่ งตอนนี้มีผู้ใหญ่บ้านรับ
ต าแหน่งใหม่ได้แจ้งว่าจะไม่ท างานจนถึงเกษียณ การท างาน 4 ปีที่ได้แจ้งให้กับประชาชน ซึ่งตอนนี้ได้รับ
ต าแหน่งมา 2 ปีแล้วและอีก 2 ปีที่ได้รับปากไว้กับประชาชนเป็นการสะท้อนการท างานของภายในชุมชน 
สมาชิกสภาต้องได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของหมู่บ้าน ยกตัวอย่างเช่นตามที่ท่านนายอ าเภอ          
แม่ลาวได้มอบนโยบาย ให้แต่ละหมู่บ้านบริหารเงิน กทบ.เป็นเงินกองทุนหมู่บ้าน ที่ให้แต่ละหมู่บ้านได้
ด าเนินการของโครงการ ชุมชนหมู่ที่ 8 ด าเนินโครงการคัดแยกขยะภายในชุมชน เริ่มใช้งบประมาณของ
เงินกองทุน กทบ.ทั้งหมด แต่มติหมู่บ้านไม่ผ่านโครงการไม่ผ่านตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น ผมสะท้อนให้เห็นว่าการ
ท างานของผู้ใหญ่บ้านจะยากล าบาก ทางท่านผู้น ามาขอค าแนะน าผมได้แนะน าไปแล้วเบื้องต้น หมู่ที่ 8 นั้น 
มีทั้งท่านประธานสภา มีทั้งสมาชิกสภาในเขตนี้ทั้ง 6 คน  ต่อไปพวกท่านอาจจะต้องได้เข้ามาร่วมการ
โครงการกับทางชุมชนรวมทั้งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลทั้งหมดยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือ             
ผมสะท้อนให้ทุกท่านเห็นการท างานของท้องที่ท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ การคัดแยกขยะสะท้อนให้เห็นว่าภายในหมู่บ้าน ผมยังมีประเด็นการใช้พ้ืนที่สาธารณะความจริง
แล้วเทศบาลได้ออกเอกสารสิทธิ์เกือบทุกแปลงให้แล้ว ประเด็นการลุกล้ าการด าเนินการและโครงการที่จะ
ด าเนินการ ต้องให้พวกเราเข้าไปช่วยหมู่บ้านอีกแรงหนึ่ง ตัวอย่างโครงการสุดท้ายที่จะต้องเกิดขึ้นในปีหน้า
สมาชิกสภาทั้ง 12 ท่าน ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเทศบาลต าบลป่าก่อด าเราเป็นคณะกรรมการประสานแผน
ระดับอ าเภอ และเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้รับงบประมาณจ านวน 3,000,000 บาท - 
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 นายยกเทศมนตรี การประสานแผนระดับจังหวัดได้งบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าห้วยส้าน ซอย 18 
หมู่ที่ 3 ต าบลจอมหมอกแก้ว ประเด็นคือโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่   ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทศบาลการ
ประสานแผนระดับจังหวัดได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าห้วยส้าน หมู่ที่ 3 
ต าบลจอมหมอกแก้ว บริเวณซอย 18 งบประมาณจ านวน 3,000,000 บาท ประเด็นของท่านคือถนน
ทางเชื่ อมก่อนจะถึ งสะพานต้องตั้ งโครงการไว้ปี งบประมาณ  2566 ต้องมีการประสานไปยั ง                 
อบต.จอมหมอกแก้ว ฝ่ายบริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทั้งหมด มีความประสงค์อยากให้
เปิดทางในฝั่งทิศใต้ให้ ได้ หากยังไม่ได้ด าเนินการโครงการนี้จะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน การ
เปลี่ยนแปลงโครงการไม่ง่ายครับอาจจะท าให้งบประมาณตกไปที่อ่ืน จึงอยากให้ประสานร่วมมือกันทุกฝ่าย
เพ่ือขับเคลื่อนร่วมกัน ขอน าเสนอและหารือในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ  

ประธานสภา     ท่านอ่ืนมีท่านไหนจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายอาทิตย์ฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ขออนุญาต
เพ่ิมเติมในส่วนของการด าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าห้วยส้านบริเวณข้างล าน้ าซอย 18 แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบว่าวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม  2565 เวลา 17.00 น.  ท่านก านันต าบลจอมหมอกแก้ว 
จะด าเนินการปักหลักเขตแดนของถนนฝั่ง อบต. เพ่ือให้เจ้าของที่ดินเดิมร่วมด าเนินการปักหลักเขตแดน
ด้วย หากท่านไหนว่างเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านร่วมครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2   ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม
ประเด็นที่ท่านนายกได้น าเรียนว่าหากให้สมาชิกสภาได้เข้าร่วมโครงการของแต่ละหมู่บ้านนั้นอยากให้ได้
ช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วย ผมมีความยินดีเข้าช่วยเหลือครับไม่ต้องถึงขั้นสั่งแต่ขอให้แจ้งว่าให้ลงไปช่วยเหลือ
ในเรื่องไหนเพียงเท่านี้ก็ได้ครับ อย่างน้อยที่สุดผมมีความรู้หลายเรื่องที่อยากจะช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นนอก
เขตหรือในเขตที่ผมรับผิดชอบก็ตาม ถือว่าเราอยู่ภายในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมาชิกสภา เขต
อ่ืนที่ผมเข้าไปลงพื้นที่ก็ขอให้เข้าใจในการด าเนินการในการลงตรวจสอบพื้นที่เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ครับ ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมภายในเขตของเทศบาลของเรา ข้อมูลที่ผม
ได้กล่าวในที่ประชุมสภานั้นผมได้สอบถามสมาชิกท่านอ่ืนเช่นกัน เป็นการบูรณาการในการท างานร่วมกัน 
เพ่ือน ามาปรึกษาหารือกันในการประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ หากจะให้ผมลงช่วยในเรื่องไหนขอให้แจ้งให้ผม
ทราบด้วยครับ ผมยินดีร่วมงานกับทุกชุมชน ขอบคุณครับ  

ประธานสภา     ขอบคุณท่าน สท.กิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม เขตเทศบาลของเราทั้ง 7 ชุมชนนั้น เป็นหน้าที่
ของทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาอยู่แล้ว เราไม่ต้องคิดว่าเป็นการข้ามเขตในการดูแลลงตรวจสอบพ้ืนที่ 
สามารถด าเนินการได้ทุกเมื่อเป็นสิ่งที่ดีส าหรับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา บางครั้งภารกิจของ
สมาชิกสภาแต่ละท่านไม่เหมือนกัน เราไม่มีการต่อว่ากันว่าเป็นการข้ามเขตแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละ
ท่านครับในการบริการประชาชน เพราะเป็นหน้าที่ของสภาเทศบาลอยู่แล้ว ในกรณีของการก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าน้ าห้วยส้านเป็นงบประมาณที่มาจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นล าดับที่เราที่ได้ได้งบประมาณกว่าที่จะได้มาก็
มีความยากล าบากเช่นกัน งบประมาณ 3,000,000 บาท ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งรายละเอียด 
หากไม่ได้ก่อสร้างผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเช่นกัน - 
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ประธานสภา     สมาชิกสภาในพ้ืนที่ต้องเร่งด าเนินการและช่วยในเรื่องนี้ให้บรรลุผลเพ่ือให้กระบวนการได้
ขับเคลื่อนต่อไป เป็นปัญหาใหญ่ในการจัดท างบประมาณ ตามที่ท่าน สท.อาทิตย์ ที่ได้กล่าวมาผมคิดว่าไม่
น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ ท่านอ่ืนมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเชิญครับ 

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมจะให้อนุญาตจากท่านประธานสภาให้
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและโอนย้ายมายังเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้รายงานต่อที่สภาเทศบาล
เชิญครับ  

นายชัยทัพพ์ฯ  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุม           
ทุกท่าน  ผมนายชัยทัพพ์  วงศ์ไกรวาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลแม่อาย 
ย้ายมาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านขอบคุณครับ 

นายวิทวัสฯ  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  และผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน              
ผมนายวิทวัส สมสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1ป่าก่อด า ได้โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่           
1 มีนาคม 2565 เมื่อก่อนด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 
5 เด่นห้า พร้อมที่ร่วมงานกับทุกท่านขอบคุณครับ 

นางอาติฟะซ์ฯ  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอาฎิฟะฮ์ บากิซ ผู้อ านวยการกองคลัง โอนย้ายจากเทศบาลต าบลสัณมหาพล         
จ.เชียงใหม่ ยินดีที่ได้เข้ามาพัฒนาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอบคุณคะ่  

นางจารุณีฯ  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  และผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน              
ดิฉันนางจารุณี ยาวิเลิง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบล  
ห้วยสัก ยินดีที่ได้ร่วมงานกับเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอบคุณคะ่ 

ประธานสภา  ขอบคุณทั้ง 4 ท่าน ถือว่าทั้ง 4 ส านักเป็นส านักใหญ่และยินดีที่ได้เข้ามาร่วมงาน ทุกท่าน
พร้อมผลักดันขับเคลื่อนเทศบาลต าบลป่าก่อด า ให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันทั้งฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา 
ส่วนราชการที่ก ากับดูแลจากท่านปลัดเทศบาล ท่านปลัดประสงค์  เมืองมูล คิดว่าเทศบาลของเราจะ
ขับเคลื่อนพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์ ไม่ 100 %  ขอเพียงแค่ 80 % พอแล้วให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
ท่านอ่ืนมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเชิญครับ 

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เพ่ิมเติมได้มีข้าราชการโอนย้าย จ านวน 1 
ท่าน รายนายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ที่เทศบาล
ต าบลเวียงเชียงแสน  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  2565 ขอบคุณครับ 

 

 

 




