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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ผู้มาประชุม ๑1  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   6  คน 
ผู้ไม่มาประชุม   1  คน 

 
ล าดับ ชื่อ   -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 ผู้มาประชุม   

1 นายสานิต      ศรีจุมปา ประธานสภา     อบต.ป่าก่อดํา สานิต      ศรีจุมปา 
2 นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว รองประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา บุญโรจน์  หน่อแก้ว 
3 นายจํานง     วรรณราช เลขานุการสภา อบต. ป่าก่อดํา จํานง     วรรณราช 
4 นายจันทร์     อินธิยศ สมาชิกสภา อบต. ป่าก่อดํา หมู่ที่ 1 จันทร์     อินธิยศ 
5 นางอรนงค์    แสนใส สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 1 อรนงค์    แสนใส 
6 นางสาวเสาวนีย์   คําจ้อย สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 2 เสาวนีย์   คําจ้อย 
7 นายชัชวาลย์   แสงคํามา    สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 3 ลา 
8 นางติ๋ม          ธรรมขันทา สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 3 ติ๋ม         ธรรมขันทา 
9 นายสถิตย์      เสียงแขก สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 4 สถิตย์      เสียงแขก 

10 นายจํารอง     โนปัน สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 4 จํารอง     โนปัน 
11 นายบุญทรง   บุญคําปัน สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 6 บุญทรง   บุญคําปัน 
12 นายสมบัติ     รัดเร็ว สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 6 สมบัติ     รัดเร็ว 
13 นางพรศรี      คําฟู สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 11 พรศรี      คําฟู 

    
    

    
    

    
    
    
    

 

 



๒ 

ล าดับ ชื่อ   -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม   
1 นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ นายก อบต.ป่าก่อดํา สุทัศน์  ศรีจันทร์ 
2 นายนันทวัฒน์   ทิศหนองแวง รองนายก อบต.ป่าก่อดํา นันทวัฒน์   ทิศหนองแวง 
3 นายอินจันทร์     สมสวัสดิ์ รองนายก อบต.ป่าก่อดํา อินจันทร์     สมสวัสดิ์ 
4 นายสังวาลย์  สุขเสริญ เลขานุการฯ อบต.ป่าก่อดํา สังวาลย์  สุขเสริญ 
5 นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ รองปลัด อบต. สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ 
6 นางสนธยา ศรีกุลณะ ผู้อํานวยการกองช่าง สนธยา ศรีกุณณะ 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจําที่ 

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อดํา 

 -  เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ประจําปี พ.ศ.2562 ในวนัจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม สําหรับสมาชิก
บางท่านได้มีการลา ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป
 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ขออนุญาตทําหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมใน
วันนี้ เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 
2562 ประจําปี พ.ศ.2562 ได้มีผู้ยื่นญัตติเข้ามาซึ่งมีวาระเร่งด่วน ทางสภาได้มี
การทําหนังสือยื่นต่อนายอําเภอเพ่ือขอเปิดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1เพ่ือที่
ให้ทางสมาชิกสภาฯ ไดร้่วมกันพิจารณาในหัวข้อที่มีการยื่นญัตติเข้ามาในวันนี้  

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภา  - ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ได้มีทางสมาชิกสภาฯ ได้มีการยื่นหนังสือลาเข้ามา คือ ส.
อบต. หมู่ที่ 3 นายชัชวาลย์ แสงคํามา ก็ได้ทําการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก
สุขภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเนื่องจากป่วย ก็มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อยู่ 1 เรื่อง ต่อไปขอเขิญทางผู้บริหารได้แจ้งเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา แจ้งเกี่ยวกับเรื่อง
การหล่อเทียนพรรษา ประจําปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในการดําเนินการในแต่ละ
ปีที่ผ่านมา ทาง อบต. จะมีการนําแม่พิมพ์เทียนเวียนให้แต่ละวัดจัดให้ทางศรัทธา
ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เพื่อที่จะถวายวัดในวันที่ทําการนัดหมายกันเพื่อจะนํา
เทียนไปถวาย แต่ในปีนี ้ได้มีการดําเนินการหล่อเทียนพรรษา ณ อบต.ป่าก่อดํา 
และในการกําหนดวันในการถวายเทียนพรรษาในปีนี้ ก็ได้มีการมีการจัดประชุม
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีการกําหนดวันที่จะมีการถวายเทียน
พรรษา ณ วัดสันต้นม่วง คือวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. 
โดยม ีการรวมขบวนที ่สะพานบ้านต ้นม ่วง ในเรื ่องนี ้ทางรองปล ัดได ้ม ีการ
ประสานงานกับทางวัดสันต้นม่วงเรียบร้อยแล้วหรือยัง 
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รองปลัด อบต. - ได้มีการประสานกับทาง ส.อบต.ติ๋ม ธรรมขันทา ทาง ส.อบต. ได้มีการประสาน
กับทางวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะทําหนังสือประสานทางวัดอีกครั้ง 

 นายก อบต. - ในส่วนของเจ้าหน้าที ่ทางเจ้าอาวาสก็คงไม่ขัดข้อง ก็คงจะดําเนินการตาม
กําหนดการตามเดิม ก็จะมีการรวมตัวกันเพื่อเดินขบวนในวันที่ 12 กรกฎาคม 
2562 ในส่วนของโครงการตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ ่งได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกือบจะครบทุกหมู่บ้าน เหลือแค่เจาะบาดาลของหมู่ที่ 2 
ซึ่งการเจาะบาดาลจะกระทําเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้ว ต้องมีการขออนุญาตในการ
ใช้สถานที่ โดยเฉพาะของหมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นที่ดิน นสล. ถึงแม้จะเป็นสถานที่ของหมู่ที่ 
2 แต่อํานาจที ่จะให้ใช้สถานที ่ก็เป็นอํานาจของทางผู ้ว ่า ซึ ่งเราได้มีการขอใช้
สถานที่ในการเจาะบาดาลเรียบร้อย มีการทําหนังสือตอบกลับมาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ก็คงจะมีการดําเนินการก่อสร้าง ทาง อบต. ก็ได้มีการจัดส่งเอกสารไปแล้ว 
2-3 รอบ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะล่าช้า ก็คงจะแจ้งผ่านทางสภาแจ้งให้ทางพี่น้อง
ชาวบ้าน หมู ่ที ่ 2 ซึ ่งมีเสียงสะท้อนมาว่าทําไมยังไม่มีการดําเนินการ เพราะ
หมู่บ้านอื่นได้มีการดําเนินการเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกิจกรรมในรอบ
เดือนนี้ก็จะมีเฉพาะการห่อเทียนพรรษา เกี่ยวกับการเวียนทําบุญแต่ละวัด วันนั้น
ก็ได้มีการหารือในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในปีนี้ก็จะไม่มีในส่วนของธรรมะสัญจร
ต่าง ๆ เพราะหากมีการดําเนินการโครงการอาจจะกระทบกับการทํานา ก็เลยมี
การยกเลิกในส่วนของตรงนี ้ไป เกี ่ยวกับกิจกรรมโครงการของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ซึ่งมีการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ก็คงจะมีการดําเนินการในขั้นตอน
ต่อไป และการพิจารณาของสภา ได้มีการบรรจุไว้ในวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เพราะให้แต่ละท้องถิ่นต้องมีการสมัครเข้าร่วมโครงการทุกท้องถิ่น ก็ต้องมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนส่งเอกสารแนบไปในเดือนสิงหาคมนี้ ก็คงมีเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ในนามของตัวแทน หมู่ที ่ 2 ขอขอบคุณทางท่านนายกและทาง ผอ.กองช่าง 
เกี ่ยวกับการจัดการเรื ่องของเอกสารในโครงการนี ้ แจ้งเพิ ่มเติมอีกหนึ ่งเรื ่อง
เนื่องจากทาง อสม.จะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการจังหวัด ทาง อสม. จะ
ได้ทําหนังสือเชิญทางท่านนายกได้เข้าร่วม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ก็จะได้
เรียนเชิญทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วม และจะได้มีการออกบูธในเรื่องของ
สุขภาพสุขภาวะของ อสม. หนังสือเชิญก็จะตามมาส่วนทางท่าน ส.อบต.ท่านใดที่
ว่าง ก็ขอเชิญเข้าร่วมด้วยเกี่ยวกับการประเมิน อสม. มีท่านอื่นแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบหรือไม่ ที่จะมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถ้ามีก็ขอเชิญได้เลยในวาระนี้ ถ้าไม่มี
ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
ในวันพุธที่ 29  พฤษภาคม พ.ศ.2562 
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ประธานสภาฯ - เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ก็ได้มีการ
จัดส่งให้ได้มีการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ก่อนที่จะมีการ
ขอมติรับรองในที่ประชุม ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 ในวันพุธที ่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันพุธที่  29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (มติเห็นชอบ 11 
เสียง  มติเป็นเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 3.1 ขอเชิญทางท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่ 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เกี่ยวกับ
วาระที่ 3.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ขอเชิญทาง
ท่านปลัดได้อภิปรายต่อไป   

โอนลด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
             งบประมาณ          120,000.-บาท 
             โอนลด                100,000.-บาท 
             คงเหลือ                 20,000.-บาท 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  
   ประเภทค่าเช่าบ้าน  
             งบประมาณ           42,000.-บาท 
             โอนลด                 24,000.-บาท 
             คงเหลือ                18,000.-บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า 

            เป็นเงิน       124,000.-บาท 

              



๖ 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 

- เกี ่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ขอเชิญทาง ผอ.กองช่างได้อภิปรายเกี ่ยวกับ
รายละเอียดต่อไป 

ผอ.กองช่าง  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน
นางสนธยา ศรีกุลณะ ผอ.กองช่าง ขออนุญาตอธิบายระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1  

โอนลด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
             งบประมาณ          120,000.-บาท 
             โอนลด                100,000.-บาท 
             คงเหลือ                 20,000.-บาท 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  
   ประเภทค่าเช่าบ้าน  
             งบประมาณ           42,000.-บาท 
             โอนลด                 24,000.-บาท 
             คงเหลือ                18,000.-บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า 

            เป็นเงิน       124,000.-บาท 

              

โอนลด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
             งบประมาณ          120,000.-บาท 
             โอนลด                100,000.-บาท 
             คงเหลือ                 20,000.-บาท 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า 

            เป็นเงิน       124,000.-บาท 

              



๗ 

 

ประธานสภาฯ - ก็จะมีการพิจารณาเป็นหัวข้อไป ตามที่ทางท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่ได้มีการ
แถลงต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับรายละเอียดมีท่านใดจะสอบถามความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายก อบต. - ในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 ขอความเห็นชอบโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เกี่ยวกับรายละเอียดความจริงต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ ตรงนี้มีแต่การ
กําหนดรายละเอียดการโอนลด แต่ไม่ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์
อะไร และในส่วนของรายละเอียดของโคมไฟฟ้าให้กับทางสภาฯ แต่ตรงนี้มีการ
เขียนคําร้องขอเพิ่มจุดในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แต่ในส่วนของการปรับลดก็มี
การระบุให้ชัดเจนอีกส่วนหนึ่ง แต่ในตรงนี้ในความหมายก็คือมีรายละเอียดแค่การ
ปรับลดอย่างเดียว แต่ไม่เพิ่มในส่วนของรายละเอียดให้ชัดเจน  ตรงนี้ก็เป็นมุมมอง
ของทางผู้บริหาร 

ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ทางสภาร่วมกันพิจารณาด้วย ในส่วนของรายละเอียดทางเจ้าหน้าที ่มี
รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่  

ผอ.กองช่าง  - ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ทางช่างได้รับหนังสือคําร้อง  ขอขยายการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งมาจากหมู่ที่ 6 งบประมาณ 10,000.-บาท ได้ออกพื้นที่
สํารวจของ หมู่ที่ 6 ต้องมีการจัดซื้อโคมไฟฟ้าจํานวนสิบกว่าชุดหรือยี่สิบกว่าชุด 
และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้มีการหารือกันว่าไหน ๆ ก็จะมีการดําเนินการในส่วนของหมู่
ที ่ 6 แล้ว ซึ ่งการจัดซื ้ออยู ่ในหมวดของครุภัณฑ์ไม่สามารถจัดซื ้อวัสดุไฟฟ้าใน
อํานาจของนายกได้ ก็ต้องมีการของมติความเห็นชอบจากสภา และทําให้ทาง
หมู่บ้านอื่นซึ่งมีความต้องการ ได้มีการเขียนคําร้องเพื่อขอเพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ
เพ่ิมเติมและทางกองช่างก็ได้มีการลงพื้นที่สํารวจ โดยมีการสํารวจพื้นที่ทุกหมู่บ้าน
ที่เขียนคําร้องขอติดตั ้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม ทั้งหมดจะต้องมีการจัดซื้อโคม
ไฟฟ้าจํานวน 100 กว่าชุดทุกหมู่บ้าน เป็นเงินอยู่ 124,000.-บาท ทางกองช่าง
ก็ได้มีการสํารวจเกี่ยวกับงบประมาณ มีอยู่ 120,000.-บาท โอนลด 100,000.-
บาท คงเหลือ 20,000.-บาท ก็เลยต้องทําบันทึกข้อความเพื่อจะขอการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบโอนเพิ่มเพื่อเป็นรายการใหม่ และงบดําเนินการค่าตอบแทน 
ประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณ 42,000.-บาท โอนลด 24,000.-บาท ก็เลย
อยากแจ้งเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม 

   งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  
   ประเภทค่าเช่าบ้าน  
             งบประมาณ           42,000.-บาท 
             โอนลด                 24,000.-บาท 
             คงเหลือ                18,000.-บาท 



๘ 

นายก อบต.  - ขออนุญาตเพ่ิมเติม อยากสอบถามถ้าในส่วนของการโอนลดงบประมาณ ถ้าสภา
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ทางปลัดและทาง ผอ.กองช่าง ในลักษณะที่มี
การจัดซื้อโคมไฟฟ้าต้องมีการขอมติความเห็นชอบของในส่วนสภา ว่าในลักษณะ
ของการซื้อโคมไฟฟ้าจะต้องมีการขอความเห็นชอบจากทางสภา เพราะว่าตรงนี้ 
คือครุภัณฑ์ ตรงจะเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารหรืออํานาจของทางสภาในส่วนของ
ตรงนี้ 

รองปลัด  - ถ้าในการจัดซื้อทางสภาได้มีการอนุมัติก็สามารถจะซื้อได้ทันที เพราะตอนนี้จะ
ทําการจัดซื้อใช่หรือไม่ 

นายก อบต. - การขอความเห็นชอบจากสภาในการโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
ความจริงต้องมีการระบุให้ชัดเจน ว่าในส่วนของการโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งเป็น
รายการใหม่ จะซื้อจํานวนเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับอะไรละเอียด ใน
ส่วนของรายละเอียดที่ต้องมีการระบุไว้ 

ประธานสภาฯ  - ท่านใดมี ข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ผอ.กองช่าง  - ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมตอนที่ได้มีการทําบันทึกเสนอทางท่านนายก จะมีการ
ระบุว่าต้องใช้จํานวนกี่ชุด เพราะในวาระไม่ได้มีการแยกว่าจะมีการจัดซื้อจํานวนกี่
ชุด จะเป็นการโอนเงินโดยรวมทั้งหมดถ้าได้รับการเห็นชอบจากสภา ขั ้นตอน
ต่อไปก็จะมีการยื่นเอกสารและเสนอเพื่อทําการจัดซื้อไม่ทราบทาง และทางกอง
ช่างก็จะออกสํารวจ และรายงานให้กับทางท่านนายกทราบว่าจะต้องมีการจัดซื้อ
จํานวนกี่จุด เกี่ยวกับการสํารวจและการทําบันทึกข้อความทางกองช่างได้มีการ
จัดทําเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี ้ทางกองช่างไม่ได้แนบกับวาระการประชุมด้วย 
เพราะในระเบียบวาระการประชุมมีเฉพาะเกี่ยวกับการโอนลดประมาณในส่วนที่
จะต้องดําเนินการ 

ประธานสภาฯ - ตรงนี้มีรายละเอียดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

รองปลัด  - เกี ่ยวกับตรงนี ้ค ิดว ่าทางท่านผู ้บร ิหารก็อยากจะได ้ความชัดเจน เกี ่ยวกับ
รายละเอียดที่จะเพ่ิมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถ้าสมาชิกแต่ละหมู่บ้านยังไม่ทราบ
ว่าแต่ละบ้านจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมกี่จุด ในงบประมาณ 1 แสนกว่าบาท มีหมู่บ้าน
ไหนได้กี่จุดความจริงแล้วน่าจะมีรายละเอียดการมาประกอบกับวาระการประชุม
ว่าแต่ละหมู ่บ ้านต้องมีการติดตั ้งเพิ ่มกี ่จ ุด  และใช้โคมไฟฟ้าจํานวนกี ่ช ุด ซึ ่ง
รายละเอียดตอนนี้มีแค่ระบุจํานวนงบประมาณที่จะทําการจัดซื้อ แต่ไม่ได้บอก
เกี่ยวกับรายละเอียด การจัดซื้อว่ามีการจัดซื้อจํานวนเท่าไหร่ ตรงนี้ทางผอ. กอง
ช่างสามารถนําเสนอในที่ประชุมได้หรือไม่ เพราะจะต้อง แจ้งไปให้กับทางสมาชิก
ทราบว่าแต่ละหมู ่บ ้านจะต้องมีการเพิ่มการติดตั ้งกี ่จ ุด  เพื ่อที ่จะขอมติความ



๙ 

เห็นชอบจากสภา ตรงนี้ก็ขอเวลาให้ทางกองช่างเตรียมเกี่ยวกับรายละเอียดเพื่อ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - ก็รอในส่วนของเอกสารจากทางเจ้าหน้าที่ ในช่วงระหว่างรอก็สามารถอภิปราย
ได้ ท่านใดมีเรื่องอภิปลายก็สามารถอธิบายได้ ในข้อที่ 3.1 อยากมีความคิดเห็น
ต่างก็สามารถในความคิดเห็นได้เลย 

นายก อบต. - ขออนุญาตเพิ่มเติมในที่ประชุมอีกครั ้งหนึ ่ง เกี ่ยวกับโคมไฟฟ้าและการติดตั ้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ตรงจุดที่เป็นจุดใหญ่ อยู่ตรงทางขึ้นอําเภอมีบางจุดที่ยังไม่ได้มี
การขยายจุดไฟฟ้าสาธารณะ ทางกระผมก็ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนตลอดมีเสียง
สะท้อนมาจากส่วนราชการ และในส่วนของพี่น้องชาวบ้านในจุดที่จะมีการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ จะมีผลในส่วนของในภาพรวมของในเขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดํา 
ซึ่งบางหมู่บ้านกระแสไฟฟ้าอาจจะไม่พอ ตรงนี้ก็ถือว่ามีผลเกี่ยวกับการขยายไฟฟ้า
เพราะตัวนี้มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าทําให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในบางจุดที่ไม่มีความ
สว่างทางชาวบ้านก็ไม่ได้มีการขอติดเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะ ถ้าจะมีการถกเถียงใน
ส่วนของพี่น้องชาวบ้าน ว่าหมู่บ้านนั้นได้แต่ทําไมหมู่บ้านของตนเองมีได้ แต่ผมก็
อยากจะให้ทางสมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาในส่วนหนึ่ง จริง ๆ แล้วกับผมก็
อยากจะการดําเนินการแบบภาพรวม ตรงนี ้ก็ต้องดูเกี ่ยวกับงบประมาณว่ามี
เพียงพอหรือไม่ ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 1 - 2 เดือนจะสิ้นปีงบประมาณก็เลย
ชะลอเรื่องไว้ก่อน 

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนจะอภิปลายเพ่ิมเติมหรือไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ 4 อยากจะสอบถามว่าเวลาประชุม
สภาถ้ามีการขอโอนงบประมาณทางท่านนายกกับทาง ผอ. กองช่าง ทําไมไม่มีการ
หารือกันมาก่อน ตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาทําให้ทางสภามีความสงสัยและงง ก็ควร
จะมีการหารือกันมาก่อน แต่กลับมามีการขัดแย้งในสภาเหมือนกับบางท่านไม่ได้มี
การหารือกันมาก่อน 

นายก อบต. -  ขออนุญาตทางท่านประธาน อีกครั้งคําว่าคุยกันหรือหารือกันไม่รู้เรื่อง อยากให้
ทางท่านสมาชิกที่ได้มีการกล่าวเมื่อสักครู่กระผมอยากให้ถอนคําพูดด้วย กระผม
อยากให้ชี้ให้เห็นว่าตามที่ทาง ผอ. กองช่าง มีการหารือในที่ประชุมเพราะอยากให้
ที่ประชุมเห็นถึงรายละเอียด การโอนลดงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่แต่กลับไม่
มีรายละเอียด ในการโอนลดงบประมาณทุกท่านจะให้ความเห็นชอบโดยที่ไม่
ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเลยใช่หรือไม่ กระผมในฐานะของผู้บริหารก็ยังคงมีข้อ
สงสัยดังนั ้น ในส่วนของเจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบก็ต้องนําเสนอในที ่ประชุมสภา 
เพราะในตรงนี้ขั้นตอนในการนําเสนอต่อสภาและให้สภาให้ความเห็นชอบ ส่วน
ไหนที่ไม่เข้าใจก็ขอให้มีการซักถาม แต่ทางสภาไม่มีการซักถาม ในเมื่อกระผมเป็น
ฝ่ายบร ิหาร แต่ขั ้นตอนตรงนี ้ ย ังไม ่ถ ึงขั ้นตอนการจ ัดซื ้อจ ัดจ้างก ็ต ้องมีการ



๑๐ 

สอบถามทางสภาไปยังท่านประธานสภาว่าในส่วนของในการปรับลดงบประมาณ
เพื่อตั ้งเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียดอะไรบ้างเพื่อที ่จะนํามาประกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบของทางสภา กระผมขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านอื่นมีความคิดเห็นต่างหรือไม่ถ้ามี ก็ขออภิปรายเพิ่มเติมได้ ถ้าหากเอกสาร
พร้อมก็จะได้ให้ ทางสภาและให้ทาง ผอ. กองช่างได้มีการชี้แจง ในตอนนี้ทางผอ. 
กองช่าง พร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ 

ผอ.กองช่าง   - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจง
เกี่ยวกับสถานที่ที่มีการขอจุดที่ขอสํารวจไฟฟ้าสาธารณะ 

***ตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

ซึ่งการกําหนดจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทาง อบต. ก็ได้ไปชี้จุดสํารวจ ก็อยากจะ
สอบถาม ทางช่างของกองช่างว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ก็ได ้มีการ
พิจารณาร่วมกันทั้งหมดแล้วรวมทั้ง ส.อบต. ด้วย โดยทางของช่างโดยทางกองช่าง
ได้มีการสรุปจํานวนความต้องการทั้งหมด มีอยู่ทั้งหมด 70 กว่าจุด ก็เลยมีการ
นํามารวมเพื่อที่จะทําการติดตั้งก็สามารถดําเนินการได้ ในเรื่องของการให้ความ
เห็นชอบจะเหมาะสมหรือไม่ก็อยู่ที่ทางสภาจะทําการอนุมัติและพิจารณา 

ประธานสภาฯ - ตามเอกสารที่ทางผอ. กองช่าง ได้มีการชี้แจงไป ท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างก็
สามารถสอบถามได้ 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ทางนายกได้มีการ 
ชี้แจงมีการโอนงบประมาณน่าจะมีการดําเนินการ หรือจัดทําเป็นตารางเพื่อที่ง่าย
ต่อการทําความเข้าใจเพื่อพิจารณาในสภาโดยเฉพาะเรื่องคุณลักษณะของครุภัณฑ์
ที่จะมีการใช้กระผมได้มีการบอกแล้ว เกี่ยวกับเอกสารแนบก็ได้มีการท้วงติงก่อนที่
จะนําเข้าสภา ถ้าจะให้สภาคมพิจารณาต้องมีคนลักษณะ ก็เหมือนกับตัวอาคาร 
ต้องมีการวัดความกว้างความยาวของอาคาร กรณีสอบถามเกี่ยวกับการไฟฟ้าว่ามี
การใช้โคมไฟฟ้าประเภทไหน ก็น่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ถ้ามีสเปค
หรือมาตรฐานคร ุภ ัณฑ์แนบท้าย ในเรื ่องของไฟฟ้าเป ็นโคมไฟฟ้าประเภท
ไหน  ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์มีการควบคุมไฟฟ้ากี่วัตต์ไม่ใช่มาอธิบายหรือ
ชี ้แจงเกี ่ยวกับเรื ่องจุดที ่จะต ้องติดตั ้งเพิ ่มเติม เพราะฉะนั ้นสภาต้องร่วมกัน
พิจารณาตรงนี้ด้วย กระผมอยากให้ทราบร่วมกัน เพราะรายการชี ้แจงเกี่ยวกับ
อะไรอีกยังไม่ชัดเจน เพราะหากมีการจัดซื้อหรือติดตั้งครุภัณฑ์ต้องมีการทราบถึง
ขนาดลักษณะของครุภัณฑ์นั้นหรือประเภทไหน ตรงนี้ไม่มีรูปแบบที่ทําให้เห็นได้
ชัดเจน ว ่ามีการซื ้อครุภ ัณฑ์แบบไหน ก็อยากจะให้ดูในส่วนของคุณลักษณะ
ปริมาตรปริมาณ เกี่ยวกับลักษณะครุภัณฑ์ที่จะมีการจัดซื้อแนะนํามาดําเนินการ 
เป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ และต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานครุภัณฑ์ก็อยากจะ
เรียนให้ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ -  คุณมีความคิดเห็นต่างหรือไม่ ก็สามารถอภิปรายได้เลย ถ้าผ่านการะพิจารณา
จากทางสภาและสภามีมติเห็นชอบก็สามารถดําเนินการได้ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 - กระผมก็อยากนําเรียนเสนอตามที่ทางท่านนายกบอกให้กระผมถอนคําพูดแต่
กระผมไม่ขอถอนคําพูด กระผมก็อยากจะทิ้งท้ายว่าหากใช้ปริมาณไฟฟ้าจํานวน
มากจะเพียงพอหรือไม่ ในส่วนที่ทางสภาจะร่วมกันพิจารณาว่าการติดตั ้งไฟมี
จํานวนที่เกินหรือไม่ หรือเหมาะสมหรือไม่ อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าทางกองช่างและ
ทางผู ้บร ิหารต้องม ีการหาร ือและมีการใช ้มาตรฐานไฟฟ้า  ว ่าจะใช ้งบของ 
สํานักงานจะซื้อไม่ใช่แค่เพียงว่าจะสามารถจัดซื้อตามท้องตลาดได้หรือไม่ ตรงนี้
ต้องมีการขอมาตรฐานจากการไฟฟ้า เพราะตรงนี ้เป็นการจัดซื ้อครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานไม่ได้เหมือนกับทางชาวบ้านที่ซื ้อไฟฟ้าแต่ละชุดมาติดตั้ง คิดว่าต้องมี



๑๒ 

การวางแผนการดําเนินการมาก่อนแล้ว ตอนนี้คือในส่วนกระผมทราบรายละเอียด
เพียงเล็กน้อยกระผม ก็ขอเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ แต่ถ้าจะให้มีการพิจารณาเพิ่มจุดก็
ต้องมีการพิจารณาว่าจุดไหนสมควรเพิ่มหรือจุดไหนไม่สมควรเพิ่มก็ควรจะร่วมกัน
พิจารณาก่อน เพราะตอนนี้ถือว่าเป็นการโอนงบประมาณใหม่ หากสมมติว่าทาง
บ้านหมู่ที่ 4 จะมีการเพิ่มจุดทั้งหมด 4 จุด เขาอาจจะมีการพิจารณาว่ามีการจุด
เพียง 1 - 2 จุดก่อน แค่ในส่วนของการดําเนินการการจัดซื้อ ในการใช้ซื้อครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ก็จะมอบหมายทางผู้บริหารและทาง ผอ. กองช่างได้ดําเนินการ เพราะทาง 
ส.อบต. ทุกท่าน ก็คงไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานในการจัดซื้อ ก็ขอให้ดูในกรอบ
และหลักเกณฑ์ที่สามารถจะซื้อได้ เพราะฉะนั้นกระผมขอฝากทางผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างด้วย กระผมก็มีเพียงเท่านี้ 

นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับในส่วนของการดําเนินการ ถ้าทาง
สภาให้ความเห็นชอบก็คงจะสามารถดําเนินการได้ แต่ในมุมมองของกระผมอยาก
จะแจ้งให้ในที่ประชุมทราบ กระผมก็จะคงใช้ในส่วนของดุลย์พินิจประกอบด้วย ก็
คงไม่ถึงขั ้นที ่จะต้องติดตั ้งทุกจํานวนสํารวจมา เพราะว่าหนึ ่งจะทําให้เกิดผล
กระทบ ในส่วนของการใช้กระแสไฟฟ้า สองจะเกิดผลกระทบในเชิงของการ
เลียนแบบทุกจุดในเขตพื้นที่จะต้องมีแสงสว่างก็คงไม่ได้มีแค่ 70 กว่าจุดก็คิดว่า
น่าจะมีการเพิ่มจุดเรื ่อย ๆ เพราะแต่ละบ้านก็อย่าได้ความสว่างของบ้านตัวเอง 
ไฟฟ้าสาธารณะหรือโคมไฟส่องแสงสว่างก็อยากจะให้ติดตั้ง เน้นในส่วนของทาง
แยกทางโค้งทางที่มีความสุ่มเสี่ยงมากกว่า ซึ่งไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการติดตั้ง
ไฟฟ้าสถานะให้สว่างทุกบ้าน แต่ผมก็อย่าจะเอาใจชาวบ้านหรือยังหาเสี่ยงเกี่ยวกับ
การติดตั้งให้กับชาวบ้านทุกบ้าน แต่ก็ต้องมาดูในส่วนของจํานวนจุดและส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วยและดูในงบประมาณของเราด้วย เพราะเราต้องมองถึงความจําเป็น
ในการจะเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ต้องดูประกอบในส่วนของหน่วยงานหลัก
ด้วย 

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู ้บริหาร ตลอดจนสมาชิก ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายสมบัติ รัดเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ 6 กระผมขอแจ้งเกี่ยวกับการเพิ่มจุดไฟฟ้า
อีกครั้งหนึ่ง คือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้าทางบ้าน หมู่ที่ 6 ได้มีการยื่นคําร้องมาก่อนทุก
หมู่บ้านทาง หมู่ 6 มีหมู่บ้านตั้งใหม่ซึ่งไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่างถ้าชาวบ้านได้ขอเพิ่ม
จุดไฟฟ้าสาธารณะทางหมู่ 6 ก็จะนําไปติดตามจุดสําคัญ เพราะจะติดตั ้งให้กับ
ชาวบ้านที่อยู่บนดอยได้มีการให้ทางกองช่างออกสํารวจ และทางชาวบ้านมีความ
เดือดร้อน มานานแล้วซึ่งไม่ได้รับความอนุเคราะห์ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ก็มี
การสอบถามมาตลอดว่าจะมาติดตั้งให้เมื่อไหร่และทางหมู่ที่ 6 ก็ได้มีการแจ้งใน
การเข ียนคําร ้อง เพื ่อที ่จะสามารถอํานวยความสะดวกและแสงสว ่างให ้ก ับ 
ชาวบ้านสําหรับหมู่ 6 ก็ขอแจ้งเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ 



๑๓ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใด แจ้งหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็คงจะเข้าสู่การขอมติความเห็นชอบ
จากที่ประชุม ตอนนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของสภาในข้อ 3.1 ถ้ามีเพ่ิมเติมก็ขอเชิญ 

ส.อบต. หมู่ที่ 4  - ตอนนี้ยังไม่ได้ให้ทางสมาชิกได้พิจารณาก่อนว่าจะมีการพิจารณา ในการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ว่าในแต่ละจุดเห็นควรที่จะติดตั้งหรือไม่ หรือจะมีการพิจารณาไป
ก่อนเป็นภาพรวม 

ประธานสภาฯ - ก็อยู่ที่ทางสภาใช้ร่วมกันพิจารณา ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรสุดท้ายและผมก็จะ
ดําเนินการขอมติเป็นลําดับต่อไป ตอนนี้ก็สามารถอภิปรายได้เลย 

ส.อบต หมู่ที่ 6  - กระผมนายสมบัติ รัดเร็ว มีความคิดเห็นว่าควรมีการติดตั้งจุดที่สําคัญก่อน หรือ
จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบภาพรวม ถ้าพิจารณาภาพรวมแต่ละบ้านก็มี
การเพ่ิมจํานวนจุดที่ติดตั้งไม่เท่ากันตอนนี้จะเป็นปัญหาหรือไม่ 

ประธานสภาฯ - ตามที่ทางท่าน ผู ้บริหารได้มีการชี ้แจง ถ้ามีการติดตั้งหรือดําเนินการจะเป็น
อํานาจของทางผู ้บริหารที ่จะมีการพิจารณาว่า การใช้ไฟฟ้าเกิน 5% หรือไม่ 
เพราะเป็นภาพรวมในส่วนของตําบลตามที่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก ได้มีการ
นําเสนอว่าถ้าหากมีการติดตั้งตามจุดที่มีการกําหนดทั้งหมดจะเยอะไป หรือไม่ 
ทางผู้บริหาร ถามผู้บริหารจะมีการ จํากัดจุดติดตั้งก็ได้ 

ส อบต. หมู่ที่ 4  - ก็ให้ทางสภาร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบส่วนของภาพรวมในการติดตั ้ง
ก่อน ในเรื่องจุดการติดตั้งหรือการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้นก็ขอให้เป็นอํานาจ
ของทางผู้บริหาร 

นายก อบต. - ท่านประธานและขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมให้กับทางสมาชิกสภา เข้าใจเพิ่มเติม
เพราะตอนนี ้ ในส ่วนของไม ่กระทบกับงบประมาณด้านอื ่น ตอนนี ้โอนจาก
งบประมาณของกองช่างโดยตรง ทั้งหมดประการที่ 2 ถ้าให้ความเห็นชอบกระผม
ก็คงจะมาหารือกันอีกครั้งในส่วนของการเขียนคําร้องมา ก็เพื่อยื่นเพื่อแก้ไขปัญหา 
ถ้ามีการดําเนินการอาจจะให้มีการหารือกันนอกรอบว่าอยากจะให้สมาชิกร่วมกัน
พิจารณาว่าจุดไหนเป็นจุดที่สําคัญจริง ๆ และค่อยมีการดําเนินการของบประมาณ 
ตรงนี้ถ้าหากทางสภาไม่ให้ความเห็นชอบก็ไม่สามารถดําเนินการได้ แต่ในส่วนของ
ดําเน ินการจะมีการดําเนินการทั ้งหมดของงบประมาณเลยก็ได ้ หร ือมีการ
ดําเนินการเท่าที่จําเป็น และถ้าหากงบเหลือก็สามารถโอนหรือนําไปใช้ส่วนอื่นได้
ในครั้งต่อไป และประกอบกับในส่วนของการใช้ไฟฟ้าทางพื้นที่เพราะตอนนี้ทาง
ผอ. กองช่าง ก็ไม่ได้นําข้อมูลว่าในส่วนของไฟฟ้าที่ไม่ต้องได้เสียค่าไฟฟ้า เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าสาธารณะตอนนี้มีการใช้ไฟฟ้ากี ่เปอร์เซ็นต์แล้วและยังสามารถใช้ได้อีกกี่
เปอร์เซ็นต์ พอจะมีผลยิ่งติดตั้งจํานวนมากซึ่งจุดเดิมก็มีการติดตั้งเป็นจํานวนมาก
อยู่แล้ว หากมีการติดตั้งเพิ่มก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณขึ้นอีกในการปรับโอนลดตั้ง
เป็นรายการใหม่ ตอนนี้ต้องมีการขอให้ทางทางสภาได้มีการพิจารณาให้ความ
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เห็นชอบตรงนี ้ก็อยากจะให้ทางสภาให้ความเห็นชอบให้ก่อนในเรื ่องของการ
ดําเนินการก็มาร่วมกันพิจารณา นอกรอบกันอีกครั้งว่าจะมีการติดตั้งหมู่ไหนและ
เพ่ิมจุดติดตั้งอย่างไร กระผมก็ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างอื่นหรือไม่ ก็คงจะเข้าสู่ในเรื่องของการขอ
มติความเห็นชอบ 

ส.อบต หมู่ที่ 4  - กระผมอยากให้ทาง ผอ. กองช่าง ได้มีการแจกเอกสารที่เกี ่ยวข้องให้กับทาง
สมาชิก แต่ละหมู ่บ ้านทราบอีกครั ้งว ่าหมู ่ไหนมีกี ่จ ุด เพื ่ออนาคตข้างหน้าจะ
สามารถสํารวจได้ 

ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเอกสารให้กับทางสภาทราบอีกครั้งตอนนี้ขอให้
ทุกท่านร่วมกันพิจารณาเห็นชอบในการโอนลดประมาณตามที่ ถามผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที ่ ได้มีการนําเสนอเข้ามา ก็ถือว่าได้จํานวนนี ้และในการดําเนินการก็
ตามที่ทางผู้บริหารได้ชี ้แจงและมีการหารือกันนอกรอบกันอีกครั้ง หากมีการใช้
ไฟฟ้าเกิน 5% ก็ให้ทางช่างแจ้งกับทางสภาทราบอีกครั้ง ขอมติความเห็นชอบใน
ข้อ 3.1 ถ้าเห็นชอบของมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 
เสียง) 

3.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเพิ่มแผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
             งบประมาณ          100,000.-บาท 
             คงเหลือ                 17,850.-บาท 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
              งบประมาณ        450,000.-บาท 
             โอนลด              135,850.-บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
             เป็นเงิน            135,850.-บาท 
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ประธานสภาฯ - มาต่อในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 การพิจารณา ขอเชิญทางท่านนายกได้ทํา
การชี้แจง 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระที่ 3.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเพ่ิมแผนงานเคหะและชุมชน 

 

              คงเหลือ            242,170.-บาท 
              
 
 

โอนลด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
             งบประมาณ          100,000.-บาท 
             คงเหลือ                 17,850.-บาท 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
              งบประมาณ        450,000.-บาท 
             โอนลด              135,850.-บาท 
              คงเหลือ            242,170.-บาท 
              
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
             เป็นเงิน            135,850.-บาท 
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ผอ. กองช่าง  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน อภิปรายระเบียบ
วาระที ่ 3.3 ส ืบ เนื ่องจากช ่วงระยะเวลาที ่เ ราต ้องม ีการจ ัดทําข ้อบ ัญญ ัติ 
ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในการเขียนแบบยื่นเอกสารต้องมีการออกแบบ ได้เขียน
แบบและต้องมีการเซ็นรับรองจากวิศวกร ไปกับโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. จัด
ระเบียบตามที่ได้มีการปฏิบัติมาปกติ เราจะนําโครงการที่ได้รับการสํารวจโดยช่าง
ของแต่ละแห่ง นําเข้าที่ประชุมและมีการจัดทําข้อบัญญัติพร้อมมีการพิจารณาให้
ความเห็นชอบข้อบัญญัติแล้วก็จะมีการจ้างวิศวกรออกแบบ ซึ่งในบางครั้งแบบ
อาคารและถนนแต่ละโครงการมีการเปลี ่ยนแปลง จากการที่กองช่างได้มีการ
สํารวจและตามที ่ทางวิศวกรเซ็นรับรอง วิศวกรส่วนมากจะมีการคิดคํานวณ
มากกว่าของของช่างที่ได้มีการดําเนินการ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งจะต้อง
ให้ทางสภามีการเปิดการประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงตรงนี้ก็เกิดแนวคิดขึ้นมาว่า ปีนี ้เราขอเปลี่ยนการดําเนินการโดยที่มีการ
จ้างวิศวกรออกแบบสํารวจออกแบบเขียนแบบเพื่อให้ได้ขนาดที่ชัดเจนถูกต้องและ
งบประมาณที ่ถูกต้อง ถ้ามีความถูกต้องก่อนที ่จะมีการนําเข้าสู ่ที ่ประชุมสภา 
ก่อนที่จะมีการจัดประชุมในห้วงเวลา วันที่ 1 - 15 สิงหาคม นี้ หน่วยทางช่างก็ได้
มีการตรวจดูงบประมาณว่ามีงบประมาณที่ต้องดําเนินการจ้างวิศวกร ได้มาดูแล้ว
มีเงินเหลือประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาท ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้และโครงการที่
ได้มีการสํารวจมาว่ารายละเอียดที่จะนําเข้าที่ประชุมจะมีอยู่ 10 กว่าโครงการ ดู
จากตามแผนแล้วจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแนบให้ทางสภาทราบ ก็จะมี
โครงการทั้งหมด 10 โครงการ  

***เอกสารแนบ*** 
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 - ตามเอกสารแนบแต่ละโครงการก็จะมีการบรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง
สมาชิกสภาได้มีการคัดเลือกโครงการเข้ามา และทางนักวิเคราะห์ได้มีการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดกับทางกองช่าง และทางกองช่างก็ได้นํามารวบรวมว่ามีโครงการ
ใดบ ้าง ก ็ต ้องม ีการของโอนลดงบประมาณ ซึ ่งงบประมาณคงเหล ือเพ ียง 
17,850.-บาท ก็ต้องมีการโอนเพ่ิมเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ  - ตามที่ทาง ผอ.กองช่าง ได้มีการนําเสนอ ในการขอความเห็นชอบ ในข้อ 3.2 มี
ข้อสงสัย แล้วก็อภิปรายตรงไหนบ้าง ท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมหรือไม่ก่อนที่จะมี
การขอมติเห็นชอบ 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะขอมติขอ
ความเห็นชอบ ในการขออนุมัติในการจ้างวิศวกรออกแบบ เกี่ยวกับรายละเอียด
การประมาณราคากลางเกี่ยวกับการดําเนินการก่อสร้าง ควรมีการระบุเกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ และควรมีการ
ขอมติความเห็นชอบแต่ละโครงการ ทาง ผอ.กองช่าง ก็ต้องอภิปรายเกี ่ยวกับ
รายละเอียดให้มีความถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละโครงการด้วย  

ผอ.กองช่าง - เกี ่ยวกับรายละเอียดเกี ่ยวกับมาตรฐานการสร้างเกี ่ยวกับข้อมูล งบประมาณ 
และรายละเอียดของโครงสร้างตรงนี้ต้องรอทางวิศวกรได้มีการออกแบบ และเซ็น
รับรองแบบให้กับทาง  อบต. ก่อน เพราะตรงนี้เราได้มีการจ้างให้กับทางวิศวกร
ออกแบบ เกี่ยวกับราคาในแผนกับการสํารวจจริงจะมีงบประมาณที่จะไม่ตรงกัน 
และการประมาณจริงบางครั้งอาจจะไม่ได้เต็มทั้งจํานวน และตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการ
จ้างทางวิศวกร เพราะตรงนี ้ต้องมีการขอมติความเห็นชอบจากสภาก่อนที่จะ
สามารถดําเนินการได้ 

ส.อบต. หมู่ที่ 4  - ขอถามทาง ผอ. กองช่าง ในแต่ละโครงการที่ต้องมีการจ้างทําวิศวกร ในการ
ออกแบบโครงสร้างคิดเป็นโครงการใช่หรือไม่ หรือคิดตามงบประมาณ 

 ผอ. กองช่าง  - ตรงนี้คิดตามเงินงบประมาณแต่ละโครงการ 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ถ้าสมมุติว่ามีแต่ใช้งบประมาณ 450,000 บาท 
ความยาว 150 ตารางเมตร ตรงนี้คิดเป็นตามตารางเมตรใช่หรือไม่ถ้าคิดตาม
ความยาวกว้างคูณยาว ในงบประมาณ 450,000 ให้ทางวิศวกรเป็นคนกําหนด
ใช่หรือไม่ เพราะตอนนี้ถือว่างงในส่วนของรายละเอียด 

ปลัด อบต. - เกี ่ยวกับงบประมาณในการจ้างวิศวกรออกแบบและการก่อสร้างตรงนี ้ ใช้
งบประมาณคนละส่วนกัน ตรงนี้งบประมาณแต่ละโครงการแต่เป็นการอ้างถึงว่า
ต้องใช้งบประมาณในการจ้างวิศวกรจํานวนเท่าไหร่ ตรงนี ้ก็อยากจะให้เพิ ่ม
เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้การออกแบบโครงสร้างเห็นความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ส.อบต หมู่ที่ 4  - ตรงนี้ก็จะเหมือนกับการสร้างประตูระบายน้ํางบประมาณเท่าเดิมแต่ความกว้าง
มีการขยายออก ตรงนี้ถ้ามีการจ้างวิศวกรงบประมาณเท่าเดิม ที่มีการพิจารณาไป
แล้วสภามีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ 450,000 บาท และมีการประชุม
สภามีการขอขยายพื้นที่ออกและมีการใช้งบประมาณเท่าเดิมในการจ้างวิศวกร
ออกแบบต้องเสียงบประมาณเท่าไหร่ 

 ปลัด อบต. - ในการจ้างวิศวกรออกแบบตรงนี ้ก็จะมีขนาดเนื ้องานตามที่ทางวิศวกรมีการ
ออกแบบ และมีการเพิ ่มพื้นที ่ เพราะเมื ่อก่อนทางกองช่างได้มีการออกแบบ
โครงการก่อน และให้ทางวิศวกรเซ็นรับรองแบบทีหลัง แต่ตรงนี้เป็นการออกแบบ
โครงการ รายการจ้างวิศวกรออกแบบโดยมีการจ้างโดยคนละหมวดตรงนี้จ้างใน
การออกแบบไม่ได้มีการนํามาเพิ่มในโครงสร้างแต่ละโครงการให้ทางวิศวกร เป็น
ผู้ออกแบบ เกี่ยวกับเนื้องานก็จะเพ่ิมมากขึ้น 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญท่านนายก 

นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธาน เกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ทุกท่านจะมีความสับสน คือการจ้าง
ออกแบบถ้าจะมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ 
เกี่ยวกับเรื่องของถนนตามที่ทางท่านปลัดได้มีการท้วงติง ในส่วนของการกําหนด
รายละเอียดในโครงการ ในส่วนของงบประมาณที่จะดําเนินการต้องมีการตั ้ง
ประมาณไว้ไม่เกิน 500,000  บาท ถามว่าทางวิศวกรมีการคิดคํานวณอย่างไร 
กรณีประเภทของทางหลวง ตรงนี้ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ของประมาณตามที่ท่านได้
ท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก มีการสอบถามว่าตรงนี้มีการรวมในส่วนของการ
เขียนแบบไว้หรือไม่แต่ ตรงนี้คือมีการจ้างต่างหากในส่วนงบประมาณที่ดําเนินตาม
โครงการ ข้าวต้มมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติก็คือในลําดับต่อไป แต่ตอนนี้เราต้อง
มาร่วมกันพิจารณาความเห็นชอบเพื่อนํางบประมาณตรงนี้ไปจ้างวิศวกรออกแบบ 
ในส่วนของอาคาร รายละเอียดก็คงจะระบุไว้คร่าว ๆ ตามที่ทํา ผอ.กองช่าง บอก
เกี่ยวกับตัวอาคารหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 รายการก่อสร้างแบบโครงสร้างแบบ
แปลนก็จะไม่เหมือนกัน แต่ทางด้านของบประมาณก็จะมีระบุไว้เท่ากันคือ ไม่เกิน 
500,000 บาท การคิดคํานวณ กรณีงบประมาณในการดําเนินการ 500,000 
บาท งบประมาณในการจ้างวิศวกรไม่เกิน 4.5 % แต่ถ้ามีการกําหนดเกิน 4.5 % 
ก็ไม่สามารถดําเนินการจ้างได้ก็นํา 500,000 บาทตั้งและคิดคํานวณแต่ถ้าหากมี
การออกแบบงบประมาณน้อยกว่านั้นก็คงไม่สามารถจะได้อยู่แล้ว เพราะตอนนี้จะ
ได้แค่ 4.5 % เพราะอาจผิดระเบียบหากมีการจารึกในด้านของรายละเอียด ทาง 
ผอ.กองช่าง ก็คงจะลงเกี ่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ แต่ตอนนี้
กระผมว่าทุกท่านก็คงทราบยอดจํานวนเงิน ในการจ้างวิศวกรออกแบบแต่หาก
จํานวนเงินไม่ถึงก็อาจจะมีการโอนงบประมาณเพิ่ม แต่ถ้าหากมีการจ้างวิศวกร
ออกแบบเกินจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการก็ควรจะเป็นการผิดระเบียบ ถ้า
เจาะลึกเกี่ยวกับละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับขนาดของถนนทั้งหมด ตรงนี้ทาง ผอ. 
กองช่าง และมีการชี ้แจงเกี ่ยวกับความยาวตัวนี ้ค ือนํามาจากแผน ถ้าคิดว ่า 
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450,000 บาท โดยหล ักแล ้ว ก ็ม ีคนตั ้งตามงบประมาณจร ิงแต่ตรงนี ้ด ึง
งบประมาณจะไปแผนพัฒนา 

ส.อบต. หมู่ที่ 4  - ถ้าหากเป็นตัวอาคารคูณด้วย 4.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นในส่วนของทางหลวง
หรือถนนคูณด้วย 3 เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ถ้ามีการจ้างวิศวกรออกแบบก็จะมีความ
ต่างกัน ก็ค ิดตามราคาเป็นเปอร์เซ ็น รายการจ ้างว ิศวกรออกแบบ คิดจาก
งบประมาณ ที่จะดําเนินการก่อสร้างทั้งหมด 

นายก อบต  - ตรงนี้ก็มีการคํานวณตามมาตรฐานของช่างโดยไม่เกิน 4.5 เปอร์เซ็นต์ที่มีการ
กําหนดไว้ เกี่ยวกับการดําเนินการก่อสร้างประเภทอาคารและการก่อสร้างถนน 
แต่ส่วนนี้ มีการพิจารณาจากงบประมาณที่จะต้องจ้างวิศวกรออกแบบ ก็คง เกิน
จากนี ้เป ็นไปไม่ได ้ เหมือนตัวอย ่างของหมู ่ที ่ 4 จะมีการก่อส ร้างตัวอาคาร
งบประมาณ 600,000กว่าบาท จะกระทบกับงบประมาณของหมู ่บ้านอื่นที่
จะต้องดําเนินการ กระผมได้อภิปรายแบบนี้ไม่ทราบว่าทางสมาชิกสภาทุกท่านจะ
เข้าใจหรือไม่ เพราะตอนนี้ก็ถือว่าง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องเจาะลึกข้อมูลขนาดนั้น
เพราะตอนนี้ละเอียดจะคํานวณในการจ้างวิศวกรออกแบบ 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - ก็ให้ทาง ผอ. กองช่าง รวมยอดงบประมาณเกี่ยวกับโครงการที่จะดําเนินการ
ทั้งหมดคูณด้วย 4.5 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของการก่อสร้างอาคารและในส่วนของ
ถนน นํามาคูณ ด้วย 3 เปอร์เซ็นต์ 

นายก อบต  - เกี่ยวกับรายละเอียดการคํานวณค่าออกแบบโดยช่างวิศวกร ก็มีระบุไว้แล้วว่า
ต้องมีการใช้งบประมาณเท่าไร โดยสรุปคือจ้างวิศวกรตามงบประมาณแต่ละ
โครงการ กระผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการขอมติให้แต่ละข้อทีละข้อพิจารณาที
ละข้อ เพราะตรงนี้เป็นการโอนงบประมาณเพื่อจ้างทางวิศวกรออกแบบ แต่ละ
โครงการมาตอนนี้ไม่สามารถนําเงินไปใช้ส่วนตัวได้ เพราะถ้าหากมีเงินเหลือก็จะ
ตกเป็นเงินของแผ่นดิน เพราะตรงนี้ทาง อบต. ได้มีการกําหนดงบประมาณไม่เกิน 
500,000 บาทในการจะจ้างวิศวกรก็คงไม่เกินงบประมาณนี้ กระผมคิดว่าถ้ามี
การให้ความเห็นชอบตามยอดรวม ตามจํานวนเงินที่ต้องดําเนินการตามโครงการนี้ 
ก็น่าจะมีความเหมาะสมและมีการแนบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ตอนนี้คือมี
การประมาณการเกี่ยวกับการจ้างวิศวกรตรงนี้ 

ผอ.กองช่าง - เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณตรงนี้ยังไม่สามารถประมาณการได้ เพราะต้องให้ทาง
วิศวกรได้มีการออกแบบโครงสร้างแต่ละโครงการ ในส่วนของรายละเอียดก็ยึด
งบประมาณตามแผนพัฒนาของทาง อบต. ก่อน ในส่วนของรายละเอียดก็จะมีการ
เพ่ิมเติมให้ เกี่ยวกับในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะในการกําหนดเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการคงไม่เกินจากนี้ 
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นายก อบต. - โดยสรุปรวมทั้งหมด จํานวน 10 โครงการ ที ่คาดว่าจะมีการจ้างทางวิศวกร
ออกแบบคือยอดรวมทั้งหมด 135,850 บาท ตรงนี ้จะต้องใช้เท่าไหร่แต่ละ
โครงการก็ยังไม่ทราบว่าอาคารแต่ละประเภท จะต้องใช้งบประมาณ 500,00 
บาทเลยหรือไม่  

ผอ.กองช่าง - ตอนนี้กําลังมีการรวบรวมเกี่ยวกับรายละเอียดอยู่ เพราะตรงนี้ยังไม่ได้มีการทํา
สัญญาในการจ้างทางวิศวกรในการออกแบบ ตรงนี้ก็ยังเป็นการประมาณการคร่าว 
ๆ แต่เกี่ยวกับตัวเลขของงบประมาณก็คงจะไม่เปลี่ยนจากงบประมาณนี้ ก็คงไม่
หนีในส่วนของงบประมาณที่มีการกําหนดไว้ในแผน ก็อาจจะมีการเหลื่อมล้ํากัน
หน่อย ก็อยากให้มีการอนุมัติให้ความเห็นชอบเป็นภาพรวมทั้ง 10 โครงการเลย  

ประธานสภาฯ - ท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ แต่ละโครงการก็คงจะเป็นไปตามนี้  

ผอ.กองช่าง  - ก็ขอให้ทางสภาได้มีการพิจารณาในส่วนของรายละเอียดทั้งหมด 10 โครงการ
และเกี ่ยวกับรายละเอียดหากทางสภาคิดว ่ายังไม ่ม ีความชัดเจน ก็จะมีการ
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเกี่ยวกับรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อตามงบประมาณที่มีการ
กําหนดไว้ในแผน ก็คงไม่เกินไปจากงบประมาณจากแผน 

ประธานสภาฯ - กระผมขออนุญาตวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอมติความเห็นชอบในข้อ 3.2 โดยมีการ
ขอมติความเห็นชอบรวม จากการชี้แจงในข้อ 3.2 มีท่านใดสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบในข้อ 3.2 ตามที่เจ้าหน้าที่และท่านนายกได้มีการ
ชี้แจงให้กับที่ประชุมทราบ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน(มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 
เสียง) 

 

โอนลด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
             งบประมาณ          100,000.-บาท 
             คงเหลือ                 17,850.-บาท 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
             เป็นเงิน            135,850.-บาท 
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3.3 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธานสภาฯ  - ในข้อ 3.3 ขอเส้นทางท่านนายกได้ดําเนินการต่อ 

นายก อบต. - ในส่วนของรายละเอียดข้อ 3.2 กับผมก็ขอให้ทาง ผอ. กองช่าง เพราะว่าในส่วน
ของการโอนงบประมาณการตั้ง เป็นรายการใหม่ เกี่ยวกับรายละเอียดจะให้ทาง
ผอ. กองช่าง แล้วมีการชี้แจง เกี่ยวกับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ผอ. กองช่าง  - เรียนท่านประธานสภาผู้บริหารสมาชิกสภาทุกท่าน ถ้ามีภาระข้อ 3.2 การโอน
รถตั้งเป็นรายการใหม่  

***เอกสารแนบ*** 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
              งบประมาณ        450,000.-บาท 
             โอนลด              135,850.-บาท 
              คงเหลือ            242,170.-บาท 
              
 
 

โอนลด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     งบด าเนินงาน  
     หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
             งบประมาณ        80,000.-บาท 
             โอนลด              30,000.-บาท 
             คงเหลือ             50,000.-บาท 
              
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
      ประเภทคอมพิวเตอร์ 
       จ ัดซื ้อ เค รื ่อ งคอมพ ิว เตอร ์ส าหร ับ งาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  
             เป็นเงิน          30,000.-บาท 
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- เกี่ยวกับความจําเป็นคือทางของฉันตอนนี้ได้มีการทํางาน รายงานทํางานประจํา 
งานนอกซึ่งช่วงนี้มีงานเข้ามาในกองช่าง ซึ่งทางกองช่างมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่อง
เดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการทํางาน ในส่วนของงานโครงการเกี่ยวกับงานประมาณ
การ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและจะมีนายช่างเข้ามาอีกท่าน
หนึ่ง ซึ ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการทํางานได้ ซึ่งได้นําเอาเครื ่องเก่ามา 
ประกอบใหม่ก็ไม่สามารถใช้ได้ ก็เลยอยากขอพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดซื ้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้กําหนดมาตรฐานมาจากมาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล มีการกําหนดตามมาตรฐานทุกอย่าง ตรงนี้ก็จะเป็นไปตาม
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตรงนี้เป็นฉบับในเดือนมีนาคม 2562 
ซึ่งทางเราก็สอบถามแล้ว เป็นเครื่องที่สามารถใช้ในการเขียนแบบออกแบบแบบ
ได้ หาข้อมูลเกี ่ยวกับรายงานข้อมูลต่างๆได้ มีการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน
เรียบร้อยแล้วและขออนุมัติทางสภาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 

ประธานสภาฯ - มีอะไรจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ตามเอกสารที่ทางผอ. กองช่าง  ได้มี
การอภิปราย ในหัวข้อ 3.3 ถ้ามีก็ขอเชิญ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบในข้อ 3.3 
ตามที ่ทางเจ้าหน้าที ่ได้มีการชี ้แจงรายละเอียด เร ียบร้อยแล้วถ้าหากมีความ
เห็นชอบของมติยกมือ 

มติทีป่ระชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.3 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 
เสียง) 

3.4 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  

 

 

โอนลด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไป 
     หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน 
     (ข้อบัญญัติงบฯ 2562 หน้า 28/64) 
     งบประมาณคงเหลือ (มิ.ย.62)518,370 บาท 
     โอนลด                               32,000 บาท 
     คงเหลือ                            486,370 บาท 
              
 

แผนงานการศึกษา 
งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์ 
    ครุภัณฑ์อ่ืน 
      ติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อด า 
             เป็นเงิน                     32,000 บาท 
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ประธานสภาฯ  - ต่อไปข้อ 3.4 การขอ พิจารณาความเห็นชอบ โอนตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จํานวน 1 รายการ 

นายก อบต. - กราบเรียนท่านประธาน สภาสมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้อ 
3.4 กับผมขอนําเสนอ เพ่ือที่จะให้เวลากระชับในส่วนของการตั้งเป็นรายการใหม่ 

3.4 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  

 

- สืบเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารหลังใหม่ ยังไม่มีมุ้งลวดหน้าต่างและประตู
ในปีนี้สืบเนื่องจากประชุมหัวหน้าส่วนในเดือนที่ผ่านมาอําเภอแม่ลาว พบผู้ป่วยที่
เป็นโรคไข้เลือดออก อยู่ 5 ราย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือว่ามีความเสี่ยง ในกรณี
ในส่วนของกลางวัน ส่วนใหญ่จะเป็นยุงนําพาหะมาสู่เด็ก เพื่อการดูแลลูกหลาน
ของพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดํา และตามมาตรฐานหากมีการมา
ตรวจในพ้ืนที่ ก็มีความพร้อมเกือบทุกด้านแต่ยังคงเหลือในส่วนของหน้าต่างประตู
ยังไม่ได้มีการติดมุ้งลวด เพ่ือป้องกันพาหะนําโรคไข้เลือดออก เพราะยังไม่มีในส่วน
ของป้องกันของยุงลายในส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการขอพิจารณาการติดตั้งมุ้งลวดซึ่ง
งบประมาณของเราก็ยังคงมีอยู่ ก็มีการโอนลดงบประมาณในส่วนของเงินเดือน
ของพนักงานส่วนตําบล ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบในส่วนของงบประมาณของด้านอื่น 
ๆ กระผมก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นมีข้อซักถาม ในที่ประชุมหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญในข้อ 3.4 ตามที่ทาง
นายกได้มีการชี้แจง ถ้าไม่มีข้อสอบถามก็จะขอมติที่ประชุม ขอความเห็นชอบ ข้อ 
3.4 ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ 

โอนลด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไป 
     หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน 
     (ข้อบัญญัติงบฯ 2562 หน้า 28/64) 
     งบประมาณคงเหลือ (มิ.ย.62)518,370 บาท 
     โอนลด                               32,000 บาท 
     คงเหลือ                            486,370 บาท 
              
 

แผนงานการศึกษา 
งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์ 
    ครุภัณฑ์อ่ืน 
      ติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อด า 
             เป็นเงิน                     32,000 บาท 
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มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.3 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 
เสียง) 

 3.5 การพิจารณาขอความเห็นชอบ การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประธานสภาฯ - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบข้อ 3.5 ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระที่ 3.5 การพิจารณาขอความเห็นชอบการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ก็ยังใช้ของการเดิมอยู่เพราะที่จริงแล้วก็มีการซักถามในที่
ประชุมจะต้องมีการเปลี ่ยนชื่อพระนามตามที่มีการติดตั้งพระยศ ตามที่แต่งตั ้ง
หรือไม่สรุปก็คือยังใช้พระนามเดิมโครงการเดิมแต่ขั้นตอนกระบวนการ ต้องการ
ให้ทุกท้องถิ ่นเข้าร่วมโครงการ ในวันนั ้นกับผมได้ให้ทางท่านปลัด ไปประชุม 
เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนมีการดําเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งต้องมีการประชาคมใน
ส่วนของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ซึ่งในวันนั้นและมีการประชุมประชาคมที่ผ่านมาแล้ว
ซึ่งประชาชนก็ได้ให้ความเห็นชอบในที่ประชุมก็ให้ ในส่วนของทางสภาร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ท้องอื่นก็ยังอยู ่ในส่วนของการทําประชาคมของ
หมู่บ้านในการเข้าร่วมโครงการนี้ ตรงเกี่ยวกับรายละเอียดให้ทางปลัดชี้แจงสําต่อ
ทางสภาได้ให้ความเห็นชอบเพราะต้องเข้าสู ่กระบวนการขั ้นตอนต่อไป ต้อง
ดําเนินการอย่างไรก็ให้ทางท่านประหยัดได้มีการชี้แจง 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน เรื่องของเรื่องในส่วนโครงการนี้ตามที่ทางท่านนายกได้มอบหมายให้กระผม
เข้าร่วมประชุม และดําเนินการในการขับเคลื่อนโครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชของสมเด็จพระเทพฯซึ่งดําเนินการตาม ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในส่วนของการ
ดําเนินการในการขับเคลื่อน ณ สวนจิตรลดา เป็นที่ดําเนินการของประเทศไทย 
ในการดําเนินการในการขับเคลื่อน ก็จะให้ท้องถิ่นได้มีการสมัครท้องถิ่นจะต้องมี
ความสมัครใจและต้องมีการผ่านขั้นตอนของการประชาคม ซึ่งในครั้งนี้คือต้องมี
การเข้าร่วม ได้มีการบังคับให้ทุก อปท. เข้าร่วมโครงการ โดยขั้นตอนแรกก็คือต้อง
มีการประชาคมประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิก 
และผู้นําชุมชนเป็นอย่างน้อย และพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง ในวันนั้นก็ได้มี
การประชุมประชาคม ขั ้นตอนแรกที ่ต้องมีการสมัครและผ่านขั ้นตอนนี ้แล้วก็
นําเข้าสู่วาระการประชุมของสภา แนะนําในส่วนของประชาคมแนบ ก่อนที่ผ่านมา
ในการประชุมระดับอําเภอ ก็ได้มีการระบุต้องขอมติความเห็นชอบจากสภา หรือ
จะไม่นําเข้าสู่สภาก็ได้แต่ถ้านําเข้าสู่ที่ประชุมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่า
ทางเราได้มีการดำเนินการ ตรงนี ้ก็ถือเป็นการประชาคมทั้งตําบลก็เลยนําเข้าสู่



๒๕ 

วาระการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เป็นการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีการหายาก และเริ่มสูญหายจากประเทศไทยของเรา ตรงนี้จะมี
การดําเนินการปกป้องเพื่อไม่ให้สูญหาย ต้องมีการอนุรักษ์และทําการขยายพันธุ์
พืชและเข้าสู่ขั้นตอนการแปรรูป  แต่เราต้องทําการแนบเกี่ยวกับวาระการประชุม
การทําประชาคม และบันทึกประชุมสภาและนําใบสมัครส่งต้องไม่เกินวันที่ 20 
สิงหาคม 2562 ก็จะมีวันที่ 9 สิงหาคม , 18 สิงหาคม , 5 สิงหาคม , และวันที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ.2562 อย่างช้าที่สุด และหากมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้วแนบกับใบสมัคร จากนั้นก็จะทําการหารือกันอีกครั้งแต่ต้องมีการ
จัดส่งเอกสารสมัครไปก่อน ถ้าผ่านในระดับอําเภอทางอําเภอก็เสนอให้กับผู้ว ่า
ราชการจังหวัด และทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะทําการเสนอต่อสํานักพระราชวัง 
ว่าจะต้องมีการดําเนินการอย่างไร และจะได้รับรหัสของหน่วยงานเพื่อที ่จะได้
ดําเนินการขั้นตอนต่อไป และทางสภาต้องพิจารณาให้มติความเห็นชอบเป็นมติ
เป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในข้อ 3.5 การพิจารณาขอความเห็นชอบ 
การขับเคลื ่อนการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธ ุกรรมพืชอันเนื ่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ขอมติความ
เห็นชอบจากที่ประชุม 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.5 การพิจารณาขอความเห็นชอบ การ
ขับเคลื ่อนการด าเน ินงานโครงการอนุร ักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(มติเห็นชอบ 
11 เสียง มติเป็นเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

ผอ.กองช่าง  - ขออนุญาตทางสภา พอดีมีเรื ่องที่ได้ทําการหารือกับทางท่านนายก ท่านปลัด 
และท่านประธานสภาไว้ มีเรื่องของการเขียนคําร้องเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนมา 
ทางกองช่างได้สํารวจมีอยู่ 3 จุดด้วยกัน ก็จะมีทางเข้าฌาปณกิจสถานหนองกวาง 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 อยากจะหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการซ่อมแซม
ถนน ถ้าจะทําการจัดซื้อวัสดุ อย่างเช่น คอนกรีต ตะแกรงเหล็กไวร์เมชและเหล็ก
เสริม และจะมีการนํามาใช้ในพื้นที่ อยากจะสอบถามทาง ส.อบต.ที่ทําการยื่นคํา
ร้องเข้ามาว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ เพราะจะติดปัญหาเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาบริการ ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการจ้างทางวิศวกรออกแบบอีกครั้ง ในเรื่องของ
การตั้งเก่ียวกับงบประมาณก็ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณเผื่อไว้ส่วนของตรงนี้ ตรงนี้ใน
การดําเนินการต้องดําเนินการในส่วนของการจ้างเหมา ตรงนี้ก็ต้องทําการจ้างทาง
วิศวกรเซ็นรับรองแบบ ถ้าเป็นทางออกที่ดีดําเนินการจัดซื้อวัสดุและทําการรายงาน 

https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/
https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/
https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/
https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/
https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/
https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/
https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/


๒๖ 

ทางท่านนายก และทางท่านปลัด อยากจะให้สอบถามทางสมาชิกที่ได้มีการเขียนคํา
ร้องเข้ามาว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ก็อยากจะหารือในที่ประชุมสภาแห่งนี้ 

ประธานสภาฯ - มีทั้งหมดอยู่ 3 คําร้องท่านใดเป็นผู้เขียนคําร้องเข้ามา ของหมู่ที่ 1  

ส.อบต. หมู่ที่ 1 - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
อรนงค์ แสนใส ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้มีการเขียนคําร้องเข้ามาและได้ออกสํารวจกับทาง 
ผอ.กองช่าง ถนนก็เกิดความเสียหายจริง เพราะถนนทางเข้าฌาปณกิจสถานของ 
หมู่ที่ 1 ใช้ร่วมกันกับ หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 4  

ประธานสภาฯ - ตอนนี้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ทําการหารือในที่ประชุมสภาจะทําการจัดซื้อวัสดุและ
ขอแรงจากพ่ีน้องชาวบ้านร่วมกันดําเนินการ เพราะถ้ามีการจ้างเหมาต้องมีการจ้าง
ทางวิศวกรออกแบบก็ทําให้ยุ่งยาก และขอทางชาวบ้านเพื่อจะดําเนินการ 

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธาน ตรงนี้เพ่ือเป็นการหาทางออกที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหา
ให้กับทางพ่ีน้องชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน ตามแบบคําร้องที่เสนอเข้ามาตั้งแต่สมัย
นายช่างโยธาคนก่อนแล้ว ดูเกี่ยวกับระเบียบแล้วหากให้ทาง อบต. ดําเนินการต้อง
มีการจ้างทางวิศวกรเพ่ือออกแบบ ถ้ามีการจ้างผู้รับจ้างมาดําเนินการในส่วนของที่
อื ่นก็ได้มีการจัดซื ้อว ัสดุและให้ทางพี ่น้องชาวบ้านร่วมกันดําเนินการในพื้นที่  
ตอนนี ้มีอยู ่ 3 จุด ของหมู ่ที ่ 1 หมู ่ที ่ 4 และหมู ่ที ่ 6 ก็คงไม่มีปัญหาหากทาง
สมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านก็ดําเนินการ และทางสมาชิกสภาก็ประสานกับทาง
ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านด้วย เพ่ือที่จะดําเนินการร่วมกัน 

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสถิต เสียงแขก อยากจะสอบถามถ้ามีการ
เจาะถนน อยากจะดําเนินการเจาะถนนนําหน้าถนนเดิมออก เพื่อที ่จะมีการ
ซ่อมแซมใหม่ เกี่ยวกับอุปกรณ์ต้องใช้เครื่องมือใดในการเจาะ  

ผอ.กองช่าง - ตรงนี้ก็คือปัญหาที่จะหารือในที่ประชุมสภา ทาง อบต. ก็จะช่วยในการจัดหา
เครื ่องมือและอุปกรณ์ ก ็ต ้องมีการดูหน้างานว ่าม ีไฟฟ้าหร ือไม ่ สามารถดึง
สายไฟฟ้าได้หรือไม่ ต้องไปพิจารณาหน้างานอีกครั้งก่อนที่จะมีการดำเนินการ 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - หากมีการเจาะคอนกรีตต้องมีการใช้เครื่องจักร หากมีการใช้แมคโครเจาะทาง 
อบต. ก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าแรงให้ใช่หรือไม่ 

ผอ.กองช่าง - ตรงนี้ก็ต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจหน้างานก่อน  

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - เพราะในการดําเนินการทาง ส.อบต. แต่ละหมู่บ้านไม่มีแมคโครที่จะทําการขุด
เจาะ ก็อยากให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย 

https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/
https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/
https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/
https://www.ไวร์เมช.net/2017/03/30/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81/


๒๗ 

นายก อบต. - ตรงนี ้ก็อยากนําเรียนเกี่ยวกับระเบียบเพราะต้องมีการดูเกี่ยวกับระเบียบเพื่อ
ความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการดําเนินการจุดไหนที่สามารถดําเนินการได้ ก็
สามารถดําเนินการได้เลย แต่กรณีนําคอนกรีตมาตอนที่จะทําการเทคอนกรีตให้
ทางพี่น้องชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการปรับเพื่อที่จะให้ได้ระดับ เพราะ
ตรงนี้ทางชาวบ้านก็สามารถดําเนินการได้อยู่แล้ว แต่ในส่วนของการเจาะคอนกรีต
ถ้าจะต้องได้จ้างเกี่ยวกับรถแมคโครมาดําเนินการเจาะ ก็คงจะมีการดําเนินการ
พร้อมกัน เพราะทุกที่ก็คงต้องมีการทําการรื้อเกี่ยวกับหน้าถนนออก เพราะจะให้
ทางชาวบ้านมาช่วยกันทุบซีเมนต์ออกคงจะดำเนินการไม่ได้  

ปลัด อบต. - ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างในส่วนของเรื่องแรงงานหรือไม่ เพราะจะได้
ไปอธิบายให้กับชาวบ้านได้ถูกต้อง ใช้แรงงานแต่เป็นแรงงานสมทบหรือว่าเป็น
เรื่องของการจ้าง ของบ้านหมู่ที่ 4 ความจริงได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามหลัก
วิชาช่างและวิชาของทางชาวบ้านในการซ่อมแซมถนนจึงมีรอยแตก และนูนทําให้
มีรอยสะดุด ความจริงตรงนั้นสามารถดําเนินการแก้ไขได้ แต่ทางชาวบ้านได้ทํา
การแก้ไขปัญหาเอง แต่พอได้มีการดําเนินการเองแล้วมาตรฐานไม่เท่ากับคอนกรีต
เนื้อที่ที่แท้จริง แต่ไม่ได้ใช้หลักของทางช่างและมีร่องของการวางท่อประปาขวาง
ถนนอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการของชาวบ้าน ก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยถ้ามีการ
ดำเนินการต้องดําเนินการตามมาตรฐานของทางช่าง 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญทางท่านส.อบต. สถิตย์ เสียงแขก 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - ตอนนี้งบประมาณสําหรับการดำเนินการมีพร้อมที่จะดําเนินการแล้วใช่หรือไม่ 
เพราะจะได้ทําการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านในการดําเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สําหรับในการหารือในที่ประชุมนี้แล้ว ก็สามารถดําเนินการเกี่ยวกับซ่อมแซมได้
เลย ทุกท่านก็ทําการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านให้เรียบร้อย ในการประชุมใน
วันนี้ก็ถือว่าทําการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทางสมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตําบล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในวันนี้คงจะมีเรื่องหารือและพิจารณาเพียงเท่านี้ ก็ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
ด้วย 

 

 

 

 

 



๒๘ 

ประธานกล่าวปิดประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ……..........……. น. 

                          (ลงชื่อ)                         ผู้บันทึกประชุม 
                                      (นายจํานง  วรรณราช) 
                                             เลขานุการสภาฯ  อบต.ป่าก่อดํา 
 
รายงานการประชุมสภาประจําปี  2562             คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ได้มีการรับรองในการประชุม    การประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา      องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําแล้ว  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1                                         สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เหน็ว่า  ถูกต้องทุกประการ
                                                                                    
 
(ลงชื่อ)                                ผู้รับรอง                         (ลงชื่อ)                         ตรวจแล้วถกูต้อง 
          (นายสานิต   ศรีจุมปา)                                               (นายสถิตย์   เสียงแขก) 
       ประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา                                     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)             ตรวจแล้วถูกต้อง                                                  
(นางอรนงค์ แสนใส)  

        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

       

      (ลงชื่อ)        ตรวจแลว้ถูกต้อง 
                               (นางเสาวนีย์ คําจ้อย) 

                                            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

   

 

 




