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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ผู้มาประชุม
๑2 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน
ผู้ไม่มาประชุม 2 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
ผู้มาประชุม
นายสานิต ศรีจุมปา
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว
นายจํานง วรรณราช
นายจันทร์ อินธิยศ
นางอรนงค์ แสนใส
นางสาวเสาวนีย์ คําจ้อย
นายชัชวาลย์ แสงคํามา
นางติ๋ม
ธรรมขันทา
นายสถิตย์ เสียงแขก
นายจํารอง โนปัน
นางไพวัลย์ แสงสว่าง
นายบุญทรง บุญคําปัน
นายสมบัติ รัดเร็ว
นางพรศรี คําฟู
นายสมพงษ์ คําจ้อย

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา
รองประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา
เลขานุการสภา อบต. ป่าก่อดํา
สมาชิกสภา อบต. ป่าก่อดํา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 11

ลายมือชื่อ
สานิต ศรีจุมปา
บุญโรจน์ หน่อแก้ว
จํานง วรรณราช
จันทร์ อินธิยศ
ลา
เสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
ชัชวาลย์ แสงคํามา
ติ๋ม
ธรรมขันทา
สถิตย์ เสียงแขก
จํารอง โนปัน
ขาด
บุญทรง บุญคําปัน
สมบัติ รัดเร็ว
พรศรี คําฟู
สมพงษ์ คําจ้อย

๒
ลาดับ ชื่อ - สกุล
1
2
3
4
5
6
7

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์
นายนันทวัฒน์ ทิศหนองแวง
นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์
นายสังวาลย์ สุจเสริญ
นางสนธยา ศรีกุลณะ
นางดารุณี สถานเดิม
นายอรรถพล ริมทอง

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายก อบต.ป่าก่อดํา
รองนายก อบต.ป่าก่อดํา
รองนายก อบต.ป่าก่อดํา
เลขานุการฯ อบต.ป่าก่อดํา
ผู้อํานวยการกองช่าง
รองปลัด อบต.ป่าก่อดํา
นายช่างโยธา

สุทัศน์ ศรีจันทร์
นันทวัฒน์ ทิศหนองแวง
อินจันทร์ สมสวัสดิ์
สังวาลย์ สุขเสริญ
สนธยา ศรีกุณณะ
ดารุณี สถานเดิม
อรรถพล ริมทอง

๓

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.
สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจําที่
เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อดํา
เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม สําหรับสมาชิก
บางท่านได้มีการลา ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป
- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา กล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ขอสวัสดีทางผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาทุกท่าน
ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ขออนุญาตทําหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมใน
วันนี้ เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 ได้มีผู้ยื่น
ญัตติเข้ามาเพื่อที่จะได้มาพิจารณาร่วมกันในสภา เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้าน
ในเขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดํา ในวันนี้ก็มีทางสมาชิกได้ลาจํานวน 2 ท่าน และสมาชิก
สภาฯ บางท่านยังเดินทางมายังไม่ถึง

ระเบียบวาระที 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนาพนักงานใหม่ ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง
ประธานสภา

- ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ได้มีพนักงานส่วนตําบล ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองช่างซึ่งสมาชิกบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จัก ก็อยากจะให้ทางผู้อํานวยการกองช่าง
ย้ายเข้ามาดํารงตําแหน่งได้แนะนําตัว ให้กับทางท่านสมาชิกทุกท่านทราบ

ผอ.กองช่าง

- เรี ย นท่านประธานสภาฯ นายก อบต. คณะผู้ บ ริห าร สมาชิกสภาฯ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน ขออนุญาตแนะนําตัว ดิฉันนางสนธยา ศรีกุลณะ ชื่อ
เล่นชื่อ หล้า ย้ายมาจากเทศบาลเวียงเชียงของ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
สังกัดกองช่าง ได้เดินทางมาทํางานได้อาทิตย์กว่าก็ยังคงต้องมีการปรับตัว ก็ได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับข้อบัญญัติและมีการสํารวจพื้นที่ ได้มีการสอบถามทางนายช่าง
โยธาว่ายังคงมีงานไหนที่ยังคงคั่งค้าง งานส่วนไหนที่ยังคงดําเนินการอยู่และงานส่วน
ไหนที่ต้องดําเนินการในอนาคตต่อไป ตอนนี้ก็ได้ไปสํารวจดูเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ถนน และการก่อสร้างรั้วเป็นบางจุดก็ยังมีการสํารวจพื้นที่ยังไม่ครบ ถ้ามีปัญหาหรือ
มี สิ่ ง ไหนที่ จ ะให้ คํ า แนะนํ า และมี ก ารประสานงานกั บ กองช่ า ง ก็ ข อเชิ ญ ติ ด ต่ อ
ประสานงานที่กองช่างได้ ตอนนี้ก็กําลังจะมีการดําเนินการเกี่ยวกั บโครงการอบรม
เกี่ยวกับประปา กําลังให้พนังงานจ้างเหมาประสานเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการ

๔
หมู่บ้าน ในการดําเนินการด้านเอกสารก็จะได้มีการดําเนินตามขั้นตอน เพื่อที่จะ
นําเสนอทางท่านปลัดและทางท่านนายกต่อไป ในการจัดอบ รมจะมีการจัดอบรม
ในช่วงเดือนไหน อบรมในหัวข้อไหนก็จะมีการนําเสนอต่อไป อย่างไรก็ขอฝากเนื้อ
ฝากตัวกับทางสมาชิกสภาฯ ท่านนายก รองนายก อบต. ก็ขอแนะนําตัวเพียงเท่านี้
ประธานสภาฯ

- ก็ขอยินดีต้อนรับ ผอ.หล้า หรือน้องหล้า ขอเรียกน้องก็แล้วกันเพราะถือว่าง่ายดี ก็
คงจะได้ร่วมงานกัน และจะได้เจอกันเมื่อลงพื้นที่

1.2 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล และสมาชิกทุกท่านในการร่วมเชียร์นักร้อง
ประธานสภาฯ

- แจ้งให้ทราบขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และสมาชิกทุกท่านใน
การร่วมเชียร์นักร้องในวันที่ 30 มกราคม และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็
ขอขอบคุณทางนางยุพิน หน่อแก้ว ซึ่งเป็น ภริยาของ ส.อบต.บุญโรจน์หน่อแก้ว ก็
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

1.3 ขอขอบคุณร่วมกันสานถืมตองตึง
ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุ ณ ในวั นศุ ก ร์ ที่ ผ่ านมา ได้ รั บ การประสานจากทางท่ า นปลั ดขอความ
ร่วมมือของทางสมาชิกสภาร่วมกันสานถื มตองตึง เพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิง
ศพ พระเทพสิทธินายก' เจ้าคณะ จ.เชียงราย ได้แจ้งให้ส่งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
แต่ทางอําเภอได้มีการแจ้งมาภายหลังว่าให้มีการจัดส่งในวันที่ 10 มีนาคม ก็ถือว่า
ได้มีการดําเนิน การเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้ว ยที่เสียสละเวลา
มาร่วมได้ครบทั้ง 20 ถืม แล้วแต่ยังขาดไม้ไผ่อีก 20 ต้น ถ้าหากไม่มีก็สามารถไป
รับได้ที่วัดโป่งมอญ เพราะทางคณะศรัทธานําไปร่วมแล้วเหลือ สามารถไปเอาใน
ส่วนนั้นได้

1.4 แจ้ง เกี ่ย วกับ งานท าบุญ ปอยหลวงสมโภช ศาลา “สามัค คีโ ป่ง มอญ ดิษ เทศอุป ถัม ภ์
ประเพณีสรงน้าพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ วัดโป่งมอญ
ประธานสภาฯ

- ได้มีการจัดประเพณีสรงน้ําพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
และคณะศรัทธาร่วมทําบุญปอยหลวงฉลองสมโภช ศาลา “สามัคคีโป่งมอญ ดิษ
เทศอุปถัมภ์” ซึ่งได้มีการดําเนินการก่อสร้างมาแล้ว 9 ปี และร่วมสรงน้ําพระธาตุ
รัตนมหามงคลเจดีย์ ณ วัดโป่งมอญ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ สรงน้ําพระธาตุทําพิธี
การเสร็จก็ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ เป็นวันดาใครที่เป็นคณะศรัท ธาสามารถเข้าไปร่วมดาถวายทานได้ ใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ทางนายอําเภอแม่ลาวเป็นประธานพิธีและทางนายกสมาคม
ผู้พิการแห่งประเทศไทยเป็นประธานร่วม ในนามของทางวัดโป่งมอญก็ขอเชิญเข้า
ร่วม ในเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็คงจะมีเพียงเท่านี้ เรื่องที่จะแจ้งให้
ในที่ประชุมทราบก็ขอเชิญทางท่านนายกต่อไป

๕
1.5 การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบล
นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
คงมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับส่วนของข้าราชการที่จะมีการโอนย้ายมา
คือ หัวหน้าสํานักปลัด และในส่วนของรองปลัดดารุณี สถานเดิม ตอนนี้ได้มีการทํา
เรื่องขอโอนย้ายไปเทศบาลตําบลแม่เจดีย์หลวง ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเดินทาง
ไปเมื่อไหร่ ตรงนี้ก็ต้องดูอีกครั้งว่าในส่วนรับผิดชอบงานอื่น ๆ จะต้องมีการแบ่ง
งานอย่า งไร ก็ค งจะมีปัญ หาอยู่ใ นเรื่อ งของการบริห ารจัด การขยะก็ ต้อ งมีก าร
ประชุมหารือ ปลัด หัวหน้าส่วนต่อไป

1.6 เกี่ยวกับการอยู่เวรกลางวันและกลางคืนปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.

- เกี่ยวกับตามที่ทางท่านนายอําเภอได้กําชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม
ไม่ว ่า จะวัน หยุด หรือ เวรกลางคืน ได้กํ า ชับ มาว่า ให้ด ูแ ลสถานที ่ร าชการอย่า ง
เคร่งครัด ในส่วนของท่านปลัดหรือรองนายก ผอ.กองแต่ละกอง ที่ทําหน้าที่ตรวจ
เวรยามให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งด้วย

1.7 การก่อสร้างถนนและท่อน้า
นายก อบตง

- ทาง อบจ.เชีย งราย ได้เข้ามาดําเนินการก่อสร้างถนนที่เลียบไปทางสํานักงาน
เกษตรอําเภอแม่ลาว อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดํา เกี่ยวกับการ
สัญจรในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของอําเภอแม่ลาวส่วนหนึ่ง เพราะเขตอําเภอ
ยังมีถนนเป็นฝุ่นก็ได้รับสนับสนุนจากทาง อบจ.เชียงราย และอีกส่ วนหนึ่งตรงท่อ
ถนนเชื่อมไปพุทธมลฑล ตรงนี้ได้รับการประสานงานจากท่าน สจ. ว่าจะเข้ามา
ดําเนินการในเดือนหน้า ซึ่งตอนแรกมีการแจ้งเข้ามาว่าจะมีการดําเนินการในเดือน
นี้ ตรงนี้ก็คงจะต้องรอการประสานงานมาอีกครั้ง กระผมก็ขอฝากทาง ส.อบต.
หมู่ที่ 1 แจ้งให้กับทางเกษตรกรที่ทําไร่ทํานา เนื่องจากการดําเนินการอาจจะมี
ปัญหาเรื่องน้ําในการเพาะปลูกนาปลังด้วย ตรงนี้กระผมก็ขอฝากแจ้งให้กับพี่น้อง
ชาวบ้านทราบด้วยก็แล้วกัน เกี่ยวกับโครงการตามข้อบัญญัติตอนนี้ได้มีการทยอย
ในการดําเนินการไปแล้ว และวันนี้ก็ได้ขอทางสภา เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบก็จะเหลืออีกโครงการคือโครงการเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 2 แต่ไม่ทราบว่า
ในส่วนของตรงนี้ทางนายช่างโยธาได้มีการประสาน ในการดําเนินการว่าจะต้องมี
การจ้างสถาปนิกหรือทางวิศวกรรับรอง เพราะตรงนี้ทางพี่น้องชาวบ้านหรือทาง
สมาชิก อาจจะกัง วลว่า ทํ า ไมหมู ่บ ้า นอื ่น ได้ดํ า เนิน การ แต่ท างหมู ่ ที ่ 2 ไม่ไ ด้
ดําเนินการ

นายช่างโยธา

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน โครงการของหมู่ที่ 2 ได้ทําหนังสือไปยัง อบจ.เชี ยงราย ตรงนี้ไม่ใช่ของเขต

๖
ของทางโยธา เพราะว่าทาง และได้สอบถามทางกรมทรัพฯ ตรงนี้ไม่เก่งเรื่องแบบ
เลยขออนุญาตประสานแบบให้ของกรมทรัพฯ ซึ่งตอนนี้ทาง อบต. ได้ ผอ.กองช่าง
ท่านใหม่มาแล้วก็จะลองปรึกษาอีกครั้ง แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
นายก อบต.

ประธานสภาฯ

รองปลัด อบต.

ประธานสภาฯ

- ตรงนี้ก็ฝากทางท่านปลัดและทางกองช่างด้วยเกี่ยวกับโครงการเจาะบ่อบาดาล
ของหมู ่ที ่ 2 จะมีโ ครงการเกี ่ย วกับ ที ่ต ้อ งดํ า เนิน การอยู ่ค ือ รั ้ว ของ อบต. ที่
ดําเนินการอยู่โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ตอนนี้ได้มีการดําเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว ทางผู้รับจ้างก็จะมีการส่งงานเพิ่มให้ทางคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้าง
ต่อ ไป ในส่ว นของฝนฟ้า อากาศและตามคํ า สั ่ง ห้า มเผา และได้จ ัด ส่ง หนัง สือ
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ก ับ ผู ้ใ หญ่บ ้า นแต่ล ะหมู ่บ ้า นแล้ว ว่า ห้า มเผาเด็ด ขาด ไม่ใ ช่
ประกาศงดเผาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่สั่งงดเผาในช่วงวันที่ 10- 15 กุมภาพันธ์
เพราะสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาจังหวัด
เชียงราย จึงมีคําสั่งห้ามเผาและฝากทางสมาชิกได้มีการแจ้งให้กับพี่น้องชาวบ้าน
ด้วย ถ้ามีการเผาเกิดขึ้นทางจังหวัดก็จะมีมาตรการปรับและมีโทษค่อนข้างที่จะหนัก
ด้วย ก็ขอฝากทางสมาชิกแจ้งให้กับทางพี่น้องชาวบ้านทราบด้วย กระผมก็มีเรื่องแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้
- ขอขอบคุณทางท่านนายก คนเก่าคนแก่ที่สุดจะมีการย้ายคือทางรองปลัดดารุณี
สถานเดิม ซึ่งอยู่กับ อบต.ป่าก่อดํามา 13 ปี 9 เดือน ก็ตามภาระหน้าที่ของทาง
พนักงานส่วนตําบล ในวาระนี้เรื่องวาระที่จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมมีท่านใดที่จะมี
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ขอเชิญในวาระนี้
- ทางส่ ว นของกองการศึ ก ษามี เ รื่ อ งที่ จ ะแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ งวั น ที่ 15
กุมภาพันธ์ ก็จะได้นําเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย ซึ่งไป
ศึกษาเรียนรู้ ณ ไร่บุญรอด และสวนสัตว์อําเภอแม่ลาว ก็จะมีการเดินทางไป 3 รถตู้
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ สําหรับการทําบุญในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ทางประธานสภา
ฯ ก็ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และในวันพรุ่งนี้ก็ได้รับมอบหมายจากทาง
ท่านนายกไปประชุม MOU เกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทาง รพ.แม่
ลาว ได้จัดกิจกรรม คือทางท่านนายกและในส่วนของผู้ รับผิดชอบในตําบลป่าก่อดํา
ได้มีการทํา MOU และทางท่านนายกจะได้มีการลงนามพร้อมกับทางเจ้าคณะตําบล
ได้มีการเรียนเชิญ ผอ.โรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน และ ผอ.รพ.สต.บ้านโป่งมอญ และ
ผู้นําท้องที่ทุกท่าน และประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ซึ่งในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น.
เจอกัน ณ เฮือนแม่ฟอง เพื่อที่จะทําพิธีลงนามร่วมกันคัดแยกขยะ ซึ่งจะมีการนํา
เรียนต่อไปเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติต่อไป ก็ขอเชิญเข้าร่วมโดยการแต่งกายในชุดสีม่วง
ในวันพรุ่งนี้
- มีท่านใดจะมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมทราบขอเชิญ แต่ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
ที่ 2

๗
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2561
ในวันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจําปี พ. ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ก็ได้มกี ารส่งเอกสารสําเนาบันทึกการประชุม ให้
ทุกท่านได้ศึกษาก่อนที่จะมีการประชุมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตรงไหนก็ขอให้
เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภา มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงตรงไหนหรือไม่ ถ้าไม่
มีก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2561
ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ. ศ. 2561 ที่ประชุมมติเห็นชอบการรับรอง
รายงานการประชุมขอมติยกมือ
- มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาฯ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4
ประจาปี พ.ศ.2559 ในวัน อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (มติเห็นชอบ 12
เสียง มติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ
3.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
ประธานสภาฯ

- ข้อ 3.1 3.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล
ฝอย พ.ศ.2562ขอเชิญทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เกี่ยวกับ ก่อนที่จะมี
การเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัด แยกขยะมู ล ฝอย พงศ. 2562 เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ประจําปี พ.ศ.2562 ตรงนี้ก็ขออนุญาตให้ทางรองปลัดดารุณี สถานเดิม ได้ชี้แจง
เกี่ ย วกั บ ที่ ไ ปที่ ม าเกี่ ย วกั บที่ ไ ปที่ ม าและหลั ก เกณฑ์ เ กี่ย วกั บ การดํ าเนิ น การว่ า มี
ขั้นตอนที่จะต้องมีการดําเนินการต่อไป

รองปลัด
นางดารุณี สถานเดิม

- เรียนท่านประธานสภา ทีมงานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน เกี่ยวกับเรื่องของข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจําปี พ.ศ.
2562 สืบเนื่องจากนโยบายจากรัฐบาล ได้มีการดําเนินการให้นโยบายการจัดการ
ขยะว่าควรจะมีการดําเนินการอย่างไร โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบการ
คัดแยก การเก็บ ขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้กับส่วนราชการท้องถิ่น มี
อํ า นาจออกข้ อ กํ า หนดท้ อ งถิ่ น ต่ อ มากระทรวงมหาดไทยได้ อ อกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ได้กําหนดว่าราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งมี ก ารรณรงค์ ส ร้ า งการรั บ รู้ ความเข้ า ใจ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ กั บ

๘
ประชาชนในพื้น ที่ มีส่ ว นร่ ว มในการลดปริมาณและคั ดแยกขยะมูล ฝอย เพื่อนํ า
กลั บ มาใช้ ใ หม่ มี ค วามตระหนั ก รู้ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การมู ล ฝอย ณ
แหล่งกําเนิดมูลฝอยรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลภายในและรายงานผลให้กับประชาชนใน
พื้ น ที่ ท ราบ ตรงนี้ ก็ จ ะเป็ น เหตุ ผ ลที่ ท างเราจะต้ อ งมี ก ารดํ า เนิ น การการออก
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะ และมีการกําหนดด้วยว่าทางท้องถิ่นจะต้อง
มีการออกข้อบัญญัติ และท้องถิ่นจะต้องมีการรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและ
สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ
คดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการ
คั ด แยกมู ล ฝอย ตรงนี้ คื อ เป็ น เหตุ ที่ จ ะต้ อ งมี ที่ ม าที่ ไ ปในการดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง
ของเรา จึงต้องมีการดําเนินการตามจังหวัดว่ามีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีการ
กําหนดภายใน 60 วัน ต้องให้ประชาชนเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งทุกหมู่บ้าน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่มีการนํากลับมา
ใช้ใหม่และขยะอันตราย ตรงนี้ทางท้องถิ่นจะต้องมีการกําหนดจุดที่จะมีการจัดการที่
ทิ้งขยะทั่ว ไปและขยะรีไซเคิล ตามข้อกําหนดภายใน 60 วัน ตามที่ทางท้องถิ่ น
จะต้องมีการดําเนินการทางอําเภอก็ได้มีการกําหนดวัน ก็คือในวันพรุ่งนี้ตรงนี้ก็คือ
การสืบเนื่องในการจัดทําข้อบัญญัติและการคัดแยกมูลฝอย ประจําปี พ.ศ.2562 ซึ่ง
จะได้มีการนําเรียนต่อสภาเพื่อพิจารณาในวันนี้ ซึ่งทุกท่านมีร่างอยู่ในมือของท่าน
แล้ว
* (ตามเอกสารแนบ)

๙
รองปลัด
นางดารุณี สถานเดิม

- ตรงนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ได้มีการกําหนดไว้ ตรงนี้ก็นําเรียนในที่ประชุม
เพราะว่าถ้าข้อบัญญัติของเราได้มีการผ่านการเห็นชอบจากทางสภาแล้ว ก็จะได้ให้
ทางนายอําเภอได้ลงนาม หลังจากที่ทางนายอําเภอได้มีการลงนามแล้ว ก็จะได้มีการ
จัดส่งพระราชกิจจานุเบกษาและถึงจะมีการประกาศใช้ต่อไป

ประธานสภาฯ

- จากการที่ได้รั บ ฟังการอภิปรายจากทางท่านรองปลั ดและทางท่านนายก ในที่
ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ.2562 มีสอบถามอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการขอมติ
ความเห็นชอบ

ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมอยากเรียนถามเพิ่มเติมสักครู่ที่มีการชี้แจงของทางรองปลัด เกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติซึ่งในข้อความไม่ได้เขียน แต่อ่านออกมามี คําว่าขยะมูลฝอยก็จะมีอยู่
2 จุด จุดแรกคือหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 1 ครั้ง อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 71 จุดที่สอง ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าก่อดํา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ตรงนี้ก็จะมีอยู่ 2 ครั้ง เลย
อยากสอบถามว่าจะใช้คําว่าขยะมูลฝอยหรือไม่ หรือว่าได้มีการกล่าวเพราะความ
ผิดพลาดอยู่ 2 ครั้ง แต่ในร่างข้อบัญญัติไม่มีอยากจะได้เรียนถาม

รองปลัด
นางดารุณี สถานเดิม

- ตรงนี้เป็น “มูลฝอย” เพราะอาจจะติดที่พูดคําว่า “ขยะ” เพราะว่าในร่างตรงนี้
เป็น “มูลฝอย”

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ส.อบต. หมู่ที่ 4

- เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสถิต เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 กระผมอยากจะ
เรี ย นถามเกี่ย วกั บตลาดเกี่ยวกับ ขยะ กระผมไม่ รู้ว่าจะมี การดํา เนินการอย่างไร
เกี่ย วกับ ตลาดบ้ า นหมู่ที่ 4 ทางองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลป่า ก่อดํ าพอจะทราบ
หรือไม่ ว่าเกี่ยวกับขยะพอจะสามารถทิ้งตรงไหนบ้าง

ประธานสภาฯ

- คําถามนี้ท่านใดจะตอบได้ ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของการดําเนินการในการทิ้งขยะเกี่ยวกับในพื้นที่
คือ 1. บ่อขยะในพื้นที่ของ อบต. ไม่มี 2. การที่มีรถเหมือนทางเทศบาลก็ไม่มี ดังนั้น
ในการบริหารการจัดการขยะ ทาง อบต.ป่าก่อดํา ในการคัดแยกขยะต่าง ๆ ก็ต้อง
ยอมรับว่าในการกดําเนินการที่ผ่านมาไม่ได้มีการลงพื้นที่เลย ไม่ว่าตลาดในพื้นที่ของ
อบต. ในการดําเนินการคัดแยกขยะหรือว่าการจัดการบริห ารจัดการขยะแม้แต่
เกี่ยวกับขยะในครัวเรือนยังไม่สามารถบริหารจัดการได้ แม้แต่ทางท้องถิ่นอื่นก็ไม่
สามารถจัดการได้ ดังนั้นกระผมคิดว่าในพื้นที่ของเราต้องมีการดําเนินการอย่าง
จริงจัง เพราะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยที่หลาย ๆ ที่ มี

๑๐
แนวโน้มว่าจะมีการปิดบ่อขยะ แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีการขนทิ้ง เหมือนเดิมหรือมี
การฝังกลบ ตรงนี้จะเป็นปัญหาที่จะต้องให้ ความร่ว มมือจากพี่น้องชาวบ้านด้ว ย
โดยเฉพาะมีการคัดแยกขยะจะให้ขยะเหลือน้อยที่สุด กระผมก็ยังไม่สามารถฟันธงได้
ว่าในการดําเนินการ โดยเฉพาะตลาดสดขยะก็คงต้องเยอะก็คงจะต้องมีการเก็บ
ข้อมูล ด้ว ย ต้องมีการลงพื้นที่ ด้ว ยว่า 1 การบริห ารจัดการขยะ 2 ขยะที่คัดแยก
หรือไม่คัดแยกที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการอย่างไร หรือว่ามีการเผาหรือว่านําขยะไป
ทิ้งพื้นที่อื่น ก็จะมีหลายครัวเรือนที่มีการนําขยะไปทิ้งนอกเขตพื้นที่ตัวเอง ในพื้นที่
เราก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟป่าบริเวณใกล้กับพื้นที่ของ อบต. ตรงนี้ในช่วงก่อนหน้านี้
ก็ถือว่ามีปัญหามากเหมือนกันที่ว่าชาวบ้านในเขตพื้นที่ของเราหรือว่าในเขตพื้นที่นํา
ขยะใส่ไปในถุงดํา แล้วนําถุงดํามาทิ้งบริเวณในป่าบริเวณขยะก็ค่อนข้างเยอะ ตรงนี้ก็
จะต้องมีการดําเนินการอย่างจริงจัง ถ้าถนนสายนี้มีการก่อสร้างให้ดีกว่าเดิมเพราะมี
หนทางที่จะสามารถนําขยะไปทิ้งได้ คือถนนที่สามารถไปปศุสัตว์อําเภอและถนน
เลียบไปทางเกษตรอําเภอ ตรงนี้จะมีการดําเนินการอย่างไรเพราะตรงนี้ถือเป็นเขต
พื้นที่ของที่ว่าการอําเภอแม่ลาวด้วย กระผมก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ เพราะตรงนี้ก็
จะต้องมีการวางแผนกับทางท่านปลัดและทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้วย และในส่วน
ของการดําเนิ นการต้องได้รับความร่วมมือกับพี่น้องชาวบ้าน ในการปฏิบัติอย่าง
จริงจังจะต้องมีการดําเนินการ และจะมีการจั ดทําตารางเพื่อทําความเข้าใจของเขต
พื้นที่ของเราด้วย ก็จะมีการประสานงานไปทางสมาชิกอีกครั้ง ถ้าได้มีการลงพื้นที่ซึ่ง
ประกอบกับทางรองปลัดดารุณี สถานเดิม จะมีการย้ายไปอยู่ท้องถิ่นอื่นก็คงจะมีการ
ดําเนินการตรงนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะรอในวันพรุ่งนี้ด้วย เกี่ยวกับการประชุม ณ
เฮีย นแม่ ฟอง รพ.แม่ล าว ในส่ ว นของอํ าเภอแม่ ล าวจะมี การดํา เนิน การอย่า งไร
กระผมก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ขอเชิญ

ส.อบต.หมุ่ที่ 4

- เกี่ยวกับตลาดอย่างหน้าบ้านกระผมอยู่ใกล้ตลาด และมีแม่ค้านําขยะมาทิ้งคลอง
ชลประทานด้วย ซึ่งบางครั้งกระผมต้องนํารถไถไปปรับพื้นที่ ถ้ามีขยะเยอะกระผมก็
จะนํารถไถไปปรับพื้นที่ ทั้งนี้ถ้ามีการดําเนินการก่อสร้างถนนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ก็
จะสะอาดมากขึ้น ตรงนี้กระผมก็ขอฝากทางผู้บริหารด้วย ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน

ประธานสภาฯ

- น่าจะมีความรู้ที่จะคอยให้ความรู้กับทางพี่น้องชาวบ้านด้วย ตรงนี้ทางท่านรอง
ปลัดมีเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

รองปลัด อบต.
นางดารุณี สถานเดิม

- สื บ เนื่ อ งจากการที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ 13 ปี 9 เดื อ น นั้ น เมื่ อ ก่ อ นอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง
นักวิเคราะห์น โยบายและแผนก็จะมีการลงพื้นที่ แต่ละพื้นที่ก็จะมีการขอรถขยะ
ตั้งแต่ไม่มีนโยบายเรื่องของการจัดการเรื่องจัดการบริห ารจัดการขยะ และมีการ
สอบถามผู้นําแต่ละหมู่บ้านสอบถามหมู่บ้านไหนจะเป็นเจ้าของบ่อขยะ เมื่อไม่มีผู้
เสนอก็ ไ ด้ มี ก ารรณรงค์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ซื้ อ รถ เพราะเนื่ อ งจากมี ก ารรณรงค์ อ ยู่

๑๑
ตลอดเวลา ซึ่ ง ได้ มี ก ารดํ า เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง ได้ ง บจากทาง พมจ. ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2554 เท่าที่จําได้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก็จะมีการคัดแยกขยะแต่
ละหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ถ้าไปดูงานจริง ๆ ก็จะมีหมู่ 1 และหมู่ 2 เพราะตอนนี้ถือว่า
เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง เพราะได้มีกองทุนในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
และการบริหารของกองทุนของผู้สูงอายุ บางหมู่บ้านก็สามารถขับเคลื่อนไปได้แต่
บางหมู่บ้านก็ยังล้มลุกคลุกคลาน ตามที่ได้เก็บข้อมูลก็จะมีหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่
11 กลุ่ มผู้ สู งอายุ เข้มแข็งในเรื่องของการจัดการขยะ ซึ่งขยะทั่วไปหลั งจากขยะ
อันตรายก็มีการดําเนินการร้อยเปอร์เซ็ นต์ และมีการจัดส่งให้กับทาง อบจ. ขยะ
อันตรายในพื้นที่ของ อบต. ก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการรวบรวม
ณ อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หรือระบุจุดทิ้งขยะอันตรายที่ทางหมู่บ้านได้มี
การกําหนด สําหรับขยะอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านก็ได้มีการจัดทําเสวียน หรือว่ามีการขุด
หลุมฝังกลบเอง ในเรื่องของขยะรีไซเคิลก็จะไม่มีปัญหาแล้ว ตรงนี้ก็จะมีการคัดแยก
แล้วนําไปจําหน่ายเพื่อให้ได้เงิน ในเรื่องของขยะทั่วไปก็ยังถือเป็นปัญหาอยู่เพราะ
พวกเศษพลาสติกบางครั้งก็ไม่สามารถรวบรวมได้ ถ้าหากมีการจัดเก็บแล้ วไม่ได้
จํานวนมากชาวบ้านก็จะไม่มีการจัดเก็บ ตรงนี้ก็ถือเป็นปัญหาที่ทางเราจะต้องมีการ
คิดและหาวิธีแก้ ปัญหาว่า จะมีการแก้ไขปัญหาอย่ างไรต่ อไป ก็ค งจะได้ ร่ว มด้ว ย
ช่วยกันระหว่างผู้นํา เพราะว่าทางฝ่ายปกครองก็ได้มีการสั่งการทางผู้ใหญ่บ้านมา
ของเราก็ต้องมีการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น ก็คงจะได้มีการร่วมกันเพราะเรื่องของ
บ่อขยะสิ่งแวดล้อม ภาค 1 ได้มีการเชิญเข้า ร่วมประชุมและจะให้มีการปิดบ่อขยะ
ในแต่ละบ่อดังเช่นบ่อขยะของเทศบาลดงมะดะ มีการยิงดาวเทียมดูพื้นที่ทั้งหมดว่า
พื้นที่ไหนบ้างที่มีบ่อขยะ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เทศบาลตําบลดงมะดะ โดยจะให้มี
การปิดบ่อขยะภายในปี พ.ศ.2563 เพราะฉะนั้นก็คิดเยอะกว่าทางเรา ถึงทางเราไม่
มีบ่อขยะแต่เราก็จะต้องมีการคิดว่าทําอย่างไรขยะทั่วไปที่เรามีอยู่ทําลายได้ ร่วมกัน
คิดและร่วมกันทํางานและทําการขับเคลื่อน เรื่องขยะทุกครัวเรือนเป็นผู้สร้างเอง
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันกําจัด ตรงนี้ก็ขอฝากทางท่านผู้นําด้วยเพราะอาจจะ
เป็นงานสุดท้ายที่ได้เสนอส่งท้ายสู่สภาครั้งนี้ เพราะว่าตอนนี้ได้มีการส่งเรื่องโอนย้าย
ไปให้ทางเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง อําเภอแม่สรวย ถ้าหนังสือไม่ติดขัดทางนายก
เทศบาลตําบลเจดีย์หลวงก็ได้มีการตอบรับมาแล้วก็จะมีการส่งเข้า ก.เทศบาล ถ้าเร็ว
ที่สุ ดก็จ ะมีการเดินทางในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 ฉะนั้นก็จะช่ว ยงานชิ้น
สุดท้ายเรื่ องของขยะให้สํ าเร็จในการวางแผน และในวันพรุ่งนี้ก็จะรับหน้าที่ทาง
อําเภอได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรในการทํา MOU ระหว่างผู้นําทั้งอําเภอแม่ลาวก็ไป
ร่วมกับคุณหมอ ในวันพรุ่งนี้ก็จะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของขยะในระดับอําเภอ ใน
เรื่องนี้ก็ขอฝากไว้ด้วย
ประธานสภาฯ

- มี ท่ านใดจะสอบถามหรื อ มีก ารอภิ ปรายเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ ก็จ ะมีก ารขอมติ ใ นที่
ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

๑๒
คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ถ้าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเพื่อจะใช้ใน อบต.
ต่อไป
มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 (มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ
–
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

3.2 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมมีประตูน้าปิด – เปิด ลาน้าร่องกั้ง หมู่ที่ 4
ประธานสภาฯ

- ต่อไประเบียบวาระที่ 3.2 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างฝาย คสล.
พร้อมมีประตูน้ําปิด – เปิด ลําน้ําร่องกั้ง หมู่ที่ 4 ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เกี่ยวกับระการขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ย นแปลงแบบแปลนคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมมีประตูน้ําปิด – เปิด ลําน้ําร่องกั้ง
หมู่ที่ 4 ตรงนี้ทาง อบต. ได้มีการจ้าววิศวกรในการออกแบบตามระเบียบที่จะต้องให้
ทางวิ ศ วกรในการออกแบบและมี ก ารเซ็ น รั บ รองแบบแปลน ซึ่ ง ในการจั ด ทํ า
ข้อบัญญัติทางเรายังไม่ได้มีการดําเนินการ พอดีได้มีหนังสือสั่งการมาก็คงจะต้องมี
การดําเนินการตามระเบียบ และดําเนินการหนังสือสั่งการ ดังนั้นได้มีการดําเนินการ
จ้างวิศวกรในการออกแบบแล้ว ซึ่งมีในส่วนของโครงการก่อสร้างฝายหมู่ที่ 4 ก็จะมี
การเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้แ จงเกี่ ย วกั บความกว้ างและความยาว แต่ง บประมาณยั ง
เหมือนเดิมก็คืองบประมาณที่ทาง อบต. ใช้ 450,000.-บาทถ้วน ซึ่งก็ขอคําชี้แจง
และขอความเห็นชอบจากทางสมาชิก ดังนี้
**ตามเอกสารแนบ**

๑๓
นายก อบต.

- ตามเอกสารที่ได้ทําการแนบส่งให้กับทางสมาชิกได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณครับ

ประธานสภาฯ

- ในที่ประชุมมีอภิปรายซักถามเพิ่มเติม ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 ว่าอย่างไร เพราะเป็น
โครงการของหมู่ที่ 4 ทุกท่านในที่ประชุมจากการแถลงของทางผู้บริหาร หากมีข้อ
สงสัยก็ขอเชิญ

ส.อบต.หมู่ที่ 4

- เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก งบประมาณเท่าเดิมแต่เนื้อที่
ได้มีการขยายออกตรงนี้ก็น่าดีใจ อีกเรื่องที่อยากจะสอบถามว่าทําไมแบบแปลนต้อง
มีการทํายื่นออกไป เพราะเหตุผลใดเพราะตรงนี้ทางชาวบ้านยังไม่ทราบ อยากให้
บอกเหตุผลด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น กระผมเคยสอบถามทางท่านนายกว่าฝายขนาดเท่านี้
เกี่ย วกับการใช้งบประมาณไม่มากไปหรอ ทางท่านนายกก็ยังมีการหัว เราะ และ
ตอนนี้มีการขยับออกอยากทราบถึงเหตุผล หรือทางช่างได้มีการประมาณการแพง
เกินไป แต่ตรงนี้งบประมาณเท่าเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีการขยายเพิ่มเติม
อีกอย่างพื้นที่ที่จะมีการขยายพื้นที่ออกมาเพิ่มเติม จะสามารถทําได้หรือไม่เพราะ
ต้องมีการขยายออกด้านข้าง แต่ถ้าขยายความยาวก็ไม่มีปัญหากระผมก็อยากฝากไว้
เพียงเท่านี้

นายก อบต.

- ตรงนี้กระผมก็ขอมอบหมายให้ทางกองช่างได้เป็นผู้ชี้แจง

ผอ.กองช่าง
นางสนธยา ศรีกุลณะ

- ขออนุญาตทางท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาทุกท่าน
ขออนุญาตตอบในนามของผู้อํานวยการกองช่าง ในการประมาณการทางนายช่าง
โยธาได้มีการดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง มีเหตุผลอย่างไรที่ต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เพราะปัจจุบันนี้ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2560 มีกําหนดให้ว่า
แบบแปลนในการก่อ สร้างโครงการ เกี่ ยวกั บรายละเอียดทุ กอย่ างต้อ งมีวิ ศวกร
รับรอง ตามที่นายช่างได้มีการออกแบบไว้ แบบของฝายเดิมยังไม่ได้ผ่านทางวิศวกร
ในการออกแบบ โดยมีการออกแบบโดยการสํารวจความเหมาะสมตามหลักวิชาช่าง
ออกแบบได้ และได้มีการยื่นไปยังทางวิศวกรตรวจทางวิศวกรได้มีการชี้เกี่ยวกับ
ความสูงความกว้าง สมควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแบบมีการปรับเปลี่ยนการ
ออกแบบและควบคุมงาน การออกแบบโครงสร้างจะมีความเชี่ยวชาญและความ
ชํานาญมากกว่า ก็ได้มีการออกแบบว่าโครงสร้างการเสริมเหล็กเกี่ยวกับความสูง
ความกว้างขนาดของทางน้ําและความกว้าง ทางวิศวกรก็ได้มีการออกแบบมาแล้วว่า
ให้มีการปรับเปลี่ยนขนาดตามขนาดที่ทางวิศวกรได้มีการแก้ไขตามนี้ ตรงนี้ก็ได้มี
การรับรองแบบตามการประมาณการตรงนี้ราคาก็ไม่ได้หนีไปไหน เพียงแต่ว่ามีการ
เพิ่มขนาดก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ เพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ใหม่ก็เลยต้องมีการชี้แจงในที่ประชุม แต่ว่าถ้าถามว่าทางช่างได้มีการคิดเกี่ยวกับ
งบประมาณมากไปหรื อ เปล่ า ตรงนี้ ก็ข ออนุญ าตตอบว่า ทุ กครั้ง ที่ท างช่ างมีก าร
ประมาณการ โดยหลักของทางกองช่างไม่ว่าจะเป็นช่างของท้องถิ่นไหนก็จะต้องมี

๑๔
คู่มือในการประมาณการ มีการผ่านการอบรมว่ามีการคํานวณมาจากตรงไหนมีค่ามา
จากตัวไหน แต่ว่าถ้าถามถึงความเชี่ยวชาญและความถนัดทางวิศวกรจะมีความ
ชํานาญมากกว่า โดยเฉพาะเรื่องฝายสาธารณะซึ่งมีทางวิศวกรระดับ ศย. มาเซ็น
รับรอง ตรงนี้ถามว่าตรงนี้พลาดในตัวเลขเพราะการคํานวณด้านตัวเลขของเราไม่
เหมือนกับทางวิศวกรคํานวณตัวเลขออกมา ตรงนี้ก็ต้องตามแบบที่ทางวิศวกรจึงขอ
นําเรียนไว้เพียงเท่านี้
ประธานสภาฯ

- ถ้าท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 4 มีคําถามก็ขอให้รวบรวมถามมาครั้งเดียว

ส.อบต.หมู่ที่ 4

- ทาง ผอ. ยังไม่ได้ตอบเรื่องของความกว้างเกี่ยวกับพื้นที่หากกว้างออกด้านนอกจะ
กินพื้นที่หรือไม่ ก็อยากจะให้ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

นายช่างโยธา

- ตรงนี้ปรับเปลี่ยนความกว้างความยาวตอนที่มีการจัดทํา TOR คือได้มีการจ้าง
สํารวจและออกแบบและมีการจํากัดงบประมาณที่เราตั้งไว้ ตรงนี้ที่ สย. ได้มีการ
สํารวจน่าจะมีการสํารวจตาม TOR ตรงนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนความกว้างคือช่วงปีก

ส.อบต.หมู่ที่ 4

- ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ของชาวบ้านถ้ามีขยายออกด้านข้าง อยากทราบว่ามีการวัดระยะ
ได้หรือไม่ เพราะตรงนี้มีการขยายพื้นที่ออกด้านข้างก็คือความกว้าง ความยาวก็จะ
ขึ้นอยู่กับความยาวของทางน้ําอยู่แล้ว

นายช่างโยธา

- ตรงนี้ความยาวความกว้างเท่าเดิมแต่ตรงนี้คือการขยายช่วงปีก คือตรงนี้ความ
กว้างรวมปีก เพราะพื้นที่ภายในเท่าเดิมเพิ่มขยายแค่ช่วงปีก

ส.อบต.หมู่ที่ 4

- ก็ถือว่าช่วงนี้ไม่มีปัญหาก็จะสามารถอธิบายให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ตรง
นี้ ถ้ามีการสอบถามก็สามารถตอบคําถามตรงนี้ได้

ผอ.กองช่าง
นางสนธยา ศรีกุลณะ

- ก่อนที่โครงการนี้จะมีการประกาศและอนุมัติโครงการ ก็จะขอนัดทางสมาชิกและ
ทางผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ดําเนินการเพื่อกําหนดจุดและระบุเขตไว้ เพื่อที่จะไม่ให้ มี
ปัญหาในการก่อสร้าง

นายก อบต.

- กระผมขอฝากทาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 ในส่วนของการก่อสร้างฝายถ้ามีการดําเนินการ
ก่อสร้าง ช่วยทําการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวบ้านทราบด้วย เพราะอาจจะมี
ผลกระทบต่อการใช้น้ํา ในการดําเนินการต้องก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง เพราะกลัวจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับชาวบ้านไม่อยากให้เข้าดําเนินการ ก็อยากจะดําเนินการเพียงเท่านี้

ส.อบต.หมู่ที่ 4

- ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนที่ถือว่าเป็นผลกระทบในการดําเนินงาน เพราะชาวนาก็ได้
ทํานาปลังในการกั้นฝายและมีการสูบน้ํา เอาน้ําไปใช้ในนาก็ต้องใช้น้ําอยู่ถ้าข้าวของ
ชาวบ้านกําลังเติบโต และทางเราเร่งเข้าดําเนินการก่อสร้างอาจเกิดผลกระทบกับ
ชาวบ้ า นได้ ก็ข อฝากทางผู้ บ ริ ห ารด้ ว ยและทางกองช่า งก็ อ ยากให้ ม องถึ ง ความ

๑๕
เหมาะสมด้วย ถ้าถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็เข้าดําเนินการได้เลย ถ้าทําตอนนี้ข้าวกําลังเขียว
ชอุ่มก็ขอให้ประสานงานอีกครั้ง
ประธานสภาฯ

- หากจะมีการดําเนินการก็มีการประสานงานกันอีกครั้ง ทางกองช่างก็ประสานไป
ทางหมู่บ้านเพื่อให้ ห มู่บ้านรับทราบด้ว ย ถ้าทางหมู่บ้านมีประชุมก็เชิญทางท่าน
นายกหรือทางช่างเข้าร่วมประชุมด้วย และมีการชี้แจงเพื่อที่จะทําความเข้าใจกัน อีก
ครั้ง มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 3.2 ถ้าไม่มีก็ขอมติ
ความเห็นชอบระเบียบวาระที่ 3.2

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้ างฝาย
คสล. พร้อมมีประตูน้าปิด – เปิด ลาน้าร่องกั้ง หมู่ที่ 4 (มติเห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

๑๖
3.3. การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดซอย
4 หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว
ประธานสภาฯ

- ต่อไปข้อ 3.3 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิดซอย 4 หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ขอเชิญท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระที่ 3.3 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําพร้อมฝาปิดซอย 4 หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว เกี่ยวกับรายละเอียดได้มีการ
สอบถามยังกองช่าง เกี่ยวกับข้อความไม่มีการเปลี่ ยนแปลง ซึ่งดูจากความกว้าง
ความลึก ความยาวตรงนี้ก็คงจะเหมือนเดิม ทางสมาชิกก็คงจะดูในส่วนของมีจะการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของโครงสร้างเหล็กตามแบบแปลน ในส่วนของงบประมาณก็
ยังคงเดิมสี่แสนบาทถ้วนตรงนี้คงจะไม่นําเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม
**ตามเอกสารแนบ**

๑๗
ประธานสภาฯ
ผอ.กองช่าง
นางสนธยา ศรีกุลณะ

- ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ขออนุ ญาตอธิบ ายเพิ่มเติมตรงจุดไหนที่มีก ารเปลี่ ยน คือตรงฝารางระบายน้ํ า
เปลี่ยนขนาดของเหล็กเสริมตรงฝารางระบายน้ํา เพราะมีการเปลี่ยนขนาดของฝา
จาก 12 เป็น 15 ตรงนี้คือการออกแบบตามหลักวิศวกรที่มีการจ้างทํา TOR ของ
ทางเราจากแบบเดิมคือ 12 เพราะตรงนี้ต้องรองรับน้ําหนังของรถ ในการออกแบบ
ก็เพื่อที่จะรองรับในส่วนของอนาคตข้างหน้า จึงมีการเพิ่มความหนาจาก 12 เป็น
15 ขออนุญาตชี้แจงตามนี้

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะมีการซักถามเพิ่ มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบจากที่
ประชุม ก็ขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.3 ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ าพร้ อ มฝาปิ ด ซอย 4 หมู่ ที่ 11 บ้ า นสั น หนองบั ว (มติ
เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

3.4 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแบบคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ อบต.ป่าก่อดา
ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระที่ 3.4 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแบบคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ
อบต.ป่าก่อดํา ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- ระเบียบวาระที่ 3.4 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแบบคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ
อบต.ป่าก่อดํา โดยหลังจากที่มีการจ้างวิศวกรแล้วมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเพิ่มขึ้น
ทั้งความกว้างและความยาวในส่วนของข้อความเดิมเป็นโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
**ตามเอกสารแนบ**

๑๘
ประธานสภาฯ

- จากการแถลงของท่านนายก มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างตรงสนามเปตอง

นายก อบต.

- ตรงนี้ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด ตอนแรกได้มีการสอบถามกับทางนายช่าง
โยธาแล้ว ว่าทําไมต้องมีการดําเนินการก่อสร้างตรงนี้ด้วย ทําไมถึงไม่สร้างบริเวณจุด
อื่น เพราะว่าในการก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ ถ้าไปก่อสร้างด้านหลังก็จะเป็นโรงจอดรถสําหรับพนักงาน โรงจอดรถก็
ไม่ได้ก่อสร้างไว้คอยบริการกับพี่น้องประชาชน ในส่ ว นของตรงนี้ก็ถือว่ามีความ
เหมาะสม เพราะดูจากแบบแปลนแล้วจะเพิ่มในส่วนของที่จอดรถสําหรับผู้พิการ
ตามหนังสือสั่งการแล้วก็คือมีการบริการและโรงจอดรถตั้งอยู่ใกล้ตัวอาคารสํานักงาน
ตรงนี้ก็ถือว่าจะมีความเหมาะสม ในส่วนของสนามเปตองก็คงจะมีการดําเนินการ
ใกล้สนามบาส ก็ถือว่าอยู่โซนเดียวกัน ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วตาม
เหตุผลของทางกองช่างได้มีการนําเสนอมา

ประธานสภาฯ

- มีท่านไหนสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีมติขอมติความเห็นชอบ
ถ้าไม่มีขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแบบ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ อบต.ป่าก่อดา (มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง)
3.5 การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปีถัดไป

ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
อ้างถึง “ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุม
สภาท้องถิ่นการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําปีและเวลาในวันเริ่มต้น
ประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปี
ถัดไป เวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีส มัยแรกของปีถัดไปให้ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีนั้น จะมีสมัย
ประชุมสามัญประจําปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้น มีการ
กําหนดกี่วันจะกําหนดวัน เริ่ ม ประชุ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี ส มั ย แรกของปี
ถัดไปและมีกําหนดกี่วัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของการกําหนดการประชุมสมัย ก็
จะต้องมีการกําหนดการว่าจะมีการกําหนดกี่สมัย ไม่น้อยกว่า 2 หรือไม่เกิน 4 สมัย
และจะต้องมีการกําหนดว่ามีการประชุ มกี่วัน วันเริ่มประชุมแต่ละสมัย ต้องมีการ
กําหนดด้วย และต้องมีการกําหนดข้ามปี ก็ คือ การประชุมสมัยแรกของปีถัดไปก็คือ
ปี 2563 ซึ่งได้มีการกําหนดไว้ และในส่วนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก็ต้อง
ดูแ ลส่ ว นของห้ ว งเวลาในการทํา งาน จะให้ ท างเจ้ า ที่ ที่ไ ด้ ทํ า งานเพื่อ ให้ เวลาใน
เจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกําหนดและเขียนเกี่ ยวกับ

๑๙
รายละเอียดให้ไว้ แล้วว่ามีการกําหนดวันไหนถึงวันไหนบ้าง เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะ
ให้สภาพิจารณาร่วมกัน จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่นําเสนอมาได้มีการชี้แจงต่อสภาและ
พิจารณาร่วมกันว่ามีความ เหมาะสมขนาดไหนตามห้วงเวลาที่กําหนด แล้วก็จะมีบาง
เรื่องในการกําหนดสมัยโดยเฉพาะเดือนสิงหาคม จะเป็นเรื่องของตัวชี้วัดของการ
กําหนดมาตรฐาน ในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการเสนอ
เรื่องของข้อบัญญัติให้กับทางสภาพิ จารณาไม่เกินวันที่ 15 ถ้าเกินวันที่ 15 ถือว่า
ท่านได้มี การบริหารจัดการดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติไม่ทันตามห้วงเวลาและเสนอ
ต่อสภาไม่ทัน ก็ถือว่าไม่มีคะแนนในการตรวจมาตรฐาน เพราะฉะนั้นในส่วนของสภา
ก็ต้องดูในส่วนของตรงนี้ สภาต้องมีการกําหนดหน้าต้องมีการบางว่ าช่วงไหน อยู่
ช่วงของตัวชี้วัดเราสามารถดําเนินความสะดวกตรงนี้ ได้หรือไม่ ก็ต้องมาดูเกี่ยวกับ
เรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหาร เพราะฉะนั้นถือว่าห้วงในเดือนสิงหาคมเป็น ช่วง
ที่มีความสําคัญ และในช่วงอื่นก็ต้องมีการดูว่าจะมีการจัดกี่สมัยตอนนี้คือเป็นการ
กํา หนดประชุม สมั ย สามั ญ ถ้า หากสมัย สามั ญไม่ พอก็มี ก ารกํ าหนดสมัย วิ ส ามั ญ
เหมือนทุกครั้ง เพราะการประชุมสมัยวิสามัญไม่ต้องมีการกําหนดสมัยแรกมีการทํา
หนังสือขออนุญาตต่อนายอําเภอว่ามีความจําเป็นขนาดไหน ที่จะต้องมีการเปิดการ
ประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่จะมีการพิจารณาร่วมกัน จึงต้องมีการขอเปิดสมัยประชุม
วิสามัญแตกต่างกําหนดสมัยสามัญก็ต้องมีการประชุมตามกําหนดสรุป คือ 1 ท่าน
ต้องมีการกําหนดด้วยซึ่งสมัยแรกนี้ได้มีการกําหนดแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ก็ต้องมีการ
กําหนดสมัย แรกของปีถัดไป การกําหนดสมัยประชุม ต้องมีการกําหนดไม่เกิน 4
สมัยคือสมัยสามัญ และต้องมีการกําหนดสมัยสามัญของเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563
อีกครั้ง กระผมก็คิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแต่ต้องไม่เกินครั้งละ 15 วัน ถ้าเกินต้อง
ทําหนังสือขอขยายในอําเภอ ถ้าหากว่าการกําหนดสมัยประชุมสามัญจํานวน 15
วัน ไม่ พ อทุ ก ท่ า นต้ อ งมี ก ารกํ า หนดอยู่ แ ล้ ว แต่ ต้ อ งมี ก ารพิ จารณาเรื่ อ งของการ
กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยไม่เกิน 4 สมัยต่อ 1 ปีและมีการพิจารณาของปี
ถัดไปอีก 1 สมัยภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ต้องไม่เกิน 15 วันของแต่ละสมัยให้ทุก
ท่านได้พิจารณา ซึ่งจากการกําหนดตามห้วงประชุมสภาของ ปี พ.ศ.2561 ที่ผ่าน
มา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
วันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2562 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประธานสภาฯ

- ตรงนี้จะมีผู้เสนอ 1 ท่าน และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ตามที่ทางท่านเลขาได้
มี ก ารชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและห้ ว งเวลา การกํ า หนดสมั ย ประชุ ม ให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับการทํางานของทางพนักงานส่วนตําบล ตามที่ทางท่านเลขาได้มีการ

๒๐
ชี้แจงมา มีท่านใดสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับระเบียบการเสนอในการกําหนดสมัย
ประชุม ถ้าสงสัยก็สามารถสอบถามได้ แต่ถ้าไม่มีในที่ประชุมกําหนดการประชุมสมัย
ประชุมสมัยสามัญว่าจะมีการนําเสนอกี่สมัย ก็ขอนําเสนอได้และต้องมีผู้รับรองไม่
น้อยกว่า 2 ท่าน
ส.อบต.หมู่ที่ 6

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนายสมบัติ รัดเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอเสนอ 4 สมัย

ประธานสภาฯ

- มีท่านสมบัติ รัดเร็ว ได้นําเสนอ 4 สมัย ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
1.นางพรศรี คําฟู ส.อบต.หมู่ที่ 11

ผู้รับรอง

2.นายชัชวาลย์ แสงคํามา ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผู้รับรอง
มีท่านใดนําเสนอหรือไม่ทางท่านส.อบต.สมบัติ รัดเร็วเป็นผู้นําเสนอท่านเดียวคือ
กําหนดการประชุมสมัยสามัญ 4 สมัย ขอมติยกมือ
มติที่ประชุม

- มติ ที่ ประชุ ม มีม ติ เ ห็น ชอบการรั บ รองการก าหนดสมั ย ประชุ ม 4 สมัย (มติ
เห็นชอบ 12 เสียง มติเอกฉันท์)

ประธานสภาฯ

- ต่ อ ไปกํ า หนดสมั ย ประชุ ม เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย ต่ อ ไปกํ า หนดห้ ว งเวลาที่ จ ะมี ก าร
ดําเนินการประชุม สมัยสามัญ 4 สมัยว่า สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 และสมัย
แรกของปีถัดไป มีท่านใดจะเสนอหรือไม่

ส.อบต.หมู่ที่ 5

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิก คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่ าน
กระผมนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ขอเสนอสมัยที่ 2 วันที่ 16-30 พฤษภาคม พ.ศ.
2562

ประธานสภาฯ

- ท่านบุญโรจน์หน่อแก้ว เสนอสมัยที่ 2 วันที่ 16-30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ขอผู้
รับรอง
1.นายสมพงษ์ คําจ้อย ส.อบต.หมู่ที่ 11
ผู้รับรอง
2.นายบุญทรง บุญคําปัน ส.อบต.หมู่ที่ 6
ผู้รับรอง
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 วั น ที่ 16 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 มี ท่ า นใดเสนอ
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีเสนอเพิ่มเติมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับรองการกาหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่
16 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (มติเห็นชอบ 12 เสียง มติเอกฉันท์)

ประธานสภาฯ

- ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ขอเชิญนําเสนอได้

ส.อบต. หมู่ที่ 11

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางพรศรี คําฟู ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขอเสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่
1 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

๒๑
ประธานสภาฯ

- ท่านพรศรี คําฟู ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขอเสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่
1 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
1. นายจันทร์ อินธิยศ ส.อบต.หมู่ที่ 1
ผู้รับรอง
2. นางติ๋ม ธรรมขันทา ส.อบต.หมู่ที่ 3
ผู้รับรอง
มีท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับรองการกาหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่
1– 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 (มติเห็นชอบ 12 เสียง มติเอกฉันท์)

ประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ 2

- ต่อไปการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ขอเชิญที่ประชุมเสนอ
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน
นางเสาวนี ย์ คําจ้อย ขอเสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน
พ.ศ.2562
- ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
1.นายจํารอง โนปัน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ผู้รับรอง
2.นายสถิต เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4
ผู้รับรอง
มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ตามที่
ทางท่านเสาวนีย์ คําจ้อย ส.อบต.หมู่ที่ 2 ได้มีการเสนอสมัยสามัญ สมั ยที่ 4 วันที่
16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับรองการกาหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วัน ที่
16 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (มติเห็นชอบ 12 เสียง มติเอกฉันท์)

ประธานสภาฯ

- จะต้องมีการกําหนดการประชุม สมัยแรกของปีถัดไป จากปีที่ผ่านมา คือ วันที่
1 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ขอเชิญนําเสนอ

ส.อบต.หมู่ที่ 3

- เรี ย นท่ า นประธานสภา สมาชิ กสภา คณะผู้ บ ริ ห าร ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
กระผมนายชัชวาลย์ แสงคํามา ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอสมัยสามัญ สมัยแรกของปี
ถัดไป วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประธานสภาฯ

- ทางท่านชัชวาลย์ แสงคํามา ส.อบต.หมู่ที่ 3 เสนอสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป
วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีท่านใดมีการนําเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้า
ไม่มีขอมติรับรองที่ประชุมยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับรองการกาหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปี
ถัด ไป วัน ที่ 1 – 15 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.2563 (มติเห็นชอบ 12 เสียง มติเ อก
ฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

๒๒
ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่องในการดําเนินการ
กันมาใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ก็เป็นเรื่องของการก่อสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ที่
มีลักษณะเป็นการให้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบ
รู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็ก
เล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วย
ความรัก ของสมเด็จ พระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี (เลี ้ย งลูกด้ว ยความรั ก ของ
สมเด็จย่า) ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการดําเนินการในครั้งแรกคือ ฐานน้ํา
ฐานทราย มี ส ะพานแขวน และมี บ้ า นเน้ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยมี ก ารกํ า หนด
เกี่ ย วกั บ ฐานการเรี ย นรู้ ต้ อ งมี ก ารฐานการเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เรื่ อ งของ
ภูมิศาสตร์ และเรื่องของการที่ให้เด็กเกิด การเรียนรู้ในการเล่นฐานโคลน โดยได้มี
การขอรถแมคโครทําการขุดในฐานดิน และในที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทางท่าน
สมาชิกทุกท่านได้มาร่วมในการจัดทําและดําเนินการก่อสร้างในหลาย ๆ เรื่อง ใน
อนาคตที่จะต้องมีการดําเนินการคือฐานทรายและงบประมาณที่ได้ร่วมกับ สสส.
ตรงนั้ นก็จ ะมีโครงเหล็กเวลาเด็กทํากิจกรรมจะเจออากาศร้อน ถ้ามีงบประมาณ
เพี ย งพอแต่ ที่ ผ่ า นมาในการดํ า เนิน การในฐานเชื อ กและบ้ า น 1 หลั ง นี้ ไม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ และในฐานดินก็ไม่ได้ใช้งบประมาณ เพราะได้ขอสนับสนุนทั้งในเรื่อง
ของรถแมคโครและเกี่ยวกับบ้านก็ได้มีการดําเนินการ และในอนาคตก็จะได้ สร้าง
หลังคาเพื่อบังแดด และจะมีเครื่องเล่นมีบอร์ดเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีการฝึกว่ายน้ํา และ
อีกเรื่องคือ ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องมีคือ 1.เรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวที่
เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจะมีการปรับเป็นสวนหย่อม เพราะฉะนั้นถ้าได้
งบประมาณของ สสส.ต้องมีการจัดทําฐานเพิ่มขึ้นเป็น 5 ฐาน และมีเรื่องตามที่ทาง
ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ กได้รับงบประมาณมาจะเป็นศูนย์นําร่อง และในส่ ว นของทาง
จังหวัดจะมีการติดตามตลอด เพราะฉะนั้นฐานของศูนย์เราก็จะครบ ทางผู้ที่จะมาดู
งานหรือมาศึกษาเกี่ยวกับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในแต่ละฐาน โดยที่ผ่านมาก็จะมี
ทาง อบต.แม่กรณ์ และ อบต.แม่สลองนอก ได้มาศึกษาดูงาน และได้ให้ทางศูนย์เด็ก
ได้มีการทําหนังสือการตรวจเยี่ยมและการแลกเปลี่ยน ก็จะต้องมีในส่วนของเอกสาร
และหลักฐานในการตรวจในอนาคตข้างหน้าในส่วนของการทํากิจกรรม เพราะฉะนั้น
ในวันข้างหน้าหากมีกิจกรรมก็จะขอความร่วมมือ จะเป็นเรื่องของการดําเนินงาน
โดยที่ไม่ใช้งบประมาณ ก็คงจะมีเรื่องที่จะฝากไว้เพียงเท่านี้ และแจ้งเพื่อให้ทุกท่าน
ทราบและให้ทุกท่านได้แวะและเยี่ยมชมบ้าง ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ถือเป็นการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีทางคณะมา
ศึกษาดูงานตลอด สําหรับระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ก็ได้มีการเสร็จสิ้นแล้ว
สําหรับการประชุมในวันนี้ในนามของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อ
ดํา ต้องขอขอบคุ ณทางคณะผู้ บริห ารที่ ได้ มีการเสนอญั ตติเ ข้า มา ตลอดจนทาง
สมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณา พนักงานส่วนตําบลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
ในวั น นี้ ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาระเบี ย บวาระการประชุ ม ทุ ก วาระในวั น นี้ ก็ เ ป็ น

๒๓
ประโยชน์กับพี่น้องในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดํา เป็นอย่างยิ่ง ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ
ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

๑

