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เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจําที่ 

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อดํา 

 -  เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2 ประจําปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมี
การประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป  

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ขออนุญาตทําหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมใน
วันนี้ เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน  
ประจําปี พ.ศ.2562 วันนี้ก็จะให้ทางสภาได้ร่วมกันพิจารณาในหัวข้อวาระการ
ประชุม ซึ่งมีอยู่หลายหัวข้อด้วยกันเพ่ือที่ให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาใน
หัวข้อที่มีการยื่นญัตติเข้ามาในวันนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภา  - ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ได้มีทางสมาชิกสภาฯ ได้มีการยื่นหนังสือลาเข้ามา คือ ส.
อบต. หมู่ที่ 4 นายจํารอง โนปัน ได้มีการลากิจส่วนตัวซึ่งก็ได้ทําการอนุญาต
เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําในวันนี้ ก็มี
ทั้งหมด 11 ท่าน ก็มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ 1 เรื่อง ต่อไปขอเชิญทาง
ผู้บริหารได้แจ้งเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา มีเรื ่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบอยู่ 2 -3 เรื่อง เรื่องแรกที่จะมีการแจ้งคือเรื่องที่ทางเขตพื้นที่ อบต.
ป่าก่อดํา ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการจัดอบรมทุก
หมู่บ้านก็น่าจะมีการหมุนเวียนกันไป วันนี้ก็คือกลุ่มผู ้สูงอายุของบ้านต้นม่วง ใน
ส่วนของ 2-3 วันก่อนจะเป็นของบ้านหนองบัว ก็ถือว่าเป็นสิ ่งที ่ดีที ่ทางชมรม
ผู้สูงอายุระดับตําบล รับการสนับสนุนประมาณในการจัดอบรมตรงนี้มาซึ่งไม่ได้
เกี่ยวกับทาง อบต. ของเรา เรื่องที่ 2 ขอเชิญร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีของกรม
ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี พ.ศ. 2562 ใครสนใจก็สามารถร่วมบริจาค 
ที่นักจัดการงานทั่วไปกระผมก็คงจะฝากเรื ่องไว้ตรงนั้น มีเรื ่องที่ 3 ในส่วนของ
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อากาศในช่วงนี้มีอากาศเย็นลงก็คงจะแจ้งผ่านประชาสัมพันธ์ไปยังความสมาชิก
แต่ละหมู่บ้าน ช่วงนี้อากาศก็จะมีหลายลักษณะ ในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นและช่วง
กลางวันจะมีอากาศร้อน ก็กลัวจะเป็นอะไรอันตรายต่อสุขภาพ อีกเรื่องหนึ่งการ
ปฏิบัติของโรคอหิวาต์ในสุกร ซึ ่งในวันนั ้นทางประสานได้มีการประชุมชี ้แจง
เกี ่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายของผู้ว ่าราชการจังหวัดเชียงรายจะมีการ
ดําเนินการสกัดกั้นไม่ให้โรคแพร่กระจายไปในจังหวัดอื่น  ๆ หรือไปในส่วนกลาง 
ซึ่งมีการควบคุมและดูแลในการขนย้าย ถ้าหากไม่มีการควบคุมก็ทําให้ โรคแพร่
ระบาดฉะนั้นก็ขอฝากและประชาสัมพันธ์ในส่วนของหมู่บ้านและทางสมาชิก ถ้าพ่ี
น้องชาวบ้านทาง อบต. ไม่มีการเลี ้ยงสุกร ถ้ากรณีที ่มีการเสียชีวิตโดยไม่ทราบ
สาเหตุควรมีการแจ้งให้กับทางปศุสัตว์ทราบ เพื่อให้ทางปศุสัตว์อําเภอของเรา
ตรวจสอบโดยด่วน เพราะโรคดังกล่าวสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายมาก ก็อยากจะ
ฝาก กระผมก็ขอนําเรียนเพียงเท่านี้ และอีกเรื ่องหนึ่ง ก็จะมีทางข้าราชการเป็น
เจ้าหน้าที ่ป ้องกันและบรรเทาสารภัยก็จะมีการย้ายมาดํารงตําแหน่งว ันที ่ 1 
พฤศจิกายน 2562 โดยภูมิลําเนาเจ้าพนักงานป้องกันอยู่ที่ ตําบลป่าอ้อดอนชัยก็
คงจะมาขับเคลื่อนในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับพี่น้อง
ชาวบ้าน ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแจ้งให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้าก็คงจะมีเรื่องนําเรียน
อยู่ที่ประชุมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านนายก ใกล้หมดปีงบประมาณก็เหลืออีกไม่กี่วัน เมื่อช่วงวันที่ผ่าน
มา ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับท่านนายกท่านปลัด ประชุมการรวมทั้งจังหวัดก็มีการ
ดูระเบียบมีความเกี่ยวข้องการขอใช้เงินสะสมสิ้นปีหน้าเริ่มเข้าสู่งบประมาณ พ.ศ. 
2563 แจ้งเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมว่าสามารถใช้ได้ แต่งบประมาณในส่วน
ของปี 2563 ก็อาจจะเข้าช้าก็น่าจะประมาณไตรมาสที่ 3 หรือไตรมาสที่ 4 ใน
เรื่องนี้ทางท่านนายกจะมีเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วน
ของงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของทางสภารัฐบาลตรงนั้นก็ถือเป็นการแจ้ง
เบื้องต้นคิดว่าทางรัฐบาลก็คงจะมีทางออกอยู่แล้ว เพราะกระผมไม่เชื่อว่าจะเป็น
แค่ท้องถิ ่น ในส่วนของประเทศไทยเรามีเกือบ 20 กระทรวง เพราะถ้าส่วน
ราชการถ้างบประมาณในส่วนของทางรัฐบาลอุดหนุน หรือว่าแต่ละกระทรวงมี
การหยุดชะงักการขับเคลื ่อนของประเทศไทยก็คงจะมีการหยุดชะงักทั ้งหมด 
กระผมเชื่อว่าทางรัฐบาลมีแนวทางแก้ไขและหาทางออกไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งกังวลว่าในส่วนของการใช้เงินสะสมของท้องถิ่นหลาย ๆ ท้องถิ่น ที่นําเงิน
สะสมไปดําเนินการโดยไม่เหลือเลย เพราะบางท้องถิ ่นเง ินสะสมไม่เหลือให้
ดําเนินการเลย แต่เงินทุนสํารองของเงินสะสมของทาง อบต. ก็มีเกือบ 7 ล้าน
บาท การตัดสินใจในการยื่นญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ ก็คงจะไม่
มีผลกระทบต่องบประมาณในการใช้จ่ายของงบประมาณของทาง อบต. ซึ ่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก็เหลือไม่กี่วันแล้วที่จะหมดสิ้นปีงบประมาณ กระผม
ได้นําเร ียนไปว ่าสิ ่งที ่กระผมได้ม ีการนําเร ียนล ่วงหน้าว ่าทําไมจะต้องเข ้าสู่
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กระบวนการจ้างทางวิศวกรออกแบบ ทั ้ง 3 โครงการ ทั ้ง 3 หมู่บ้าน เพราะ
กระบวนการขั้นตอนแรกก็ต้องมีการจ้างทางวิศวกรในการออกแบบ ไม่ใช่ว่าหากมี
เงินเหลือถึงจะต้องมีการจ้าง เพราะปัจจุบันนี้กระบวนการขั้นตอนหรือระเบียบ
ต้องให้ทางวิศวกรรับรองหรือว่าจ้างออกแบบ บางท่านที่ได้มีการรับทราบมากลับ
มีการกังวลในเมื่อเงินไม่เข้า และทางนายกได้มีการบอกว่าเมื่อการประชุมสภาครั้ง
ที่ผ่านมา หากไม่มีเงินแต่ทําไมให้ทางนายกจ้างทางวิศวกรออกแบบ กระผมได้มี
การนําเรียนแล้วว่าในส่วนของการออกแบบ ก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่จะต้อง
มีการจ้างทางวิศวกรออกแบบอยู่แล้ว และแบบก็ไม่ได้มีการกําหนดเวลาอย่าง 3 
โครงการถ้าไม่ทําการยื่นต่อสภาในวันนี้ ก็ยังสามารถนําไปใช้ได้แต่กระบวนการก็
คือในปีหน้าหากจะมีการดําเนินการ แต่โครงการไม่ได้มีการกําหนดไว้ในแผน ถ้า
หากจะมีการดําเนินการก็ต้องไปเริ่มที่กระบวนการปรับแผน แต่ในสิ่งที่กระผมได้มี
การดําเนินการเพราะกระผมได้ทราบถึงขั้นตอนว่าสามารถดําเนินการได้ จึงได้มี
การขอทางสภาพิจารณาในการโอนงบประมาณในการตั้งจ่ายในส่วนของการจ้าง
ออกแบบ ซึ่งไม่ได้เป็นอํานาจของทางผู้บริหารจึงได้ดําเนินการขอทางสภาโอน
งบประมาณตั้งแต่แรก ซึ่งในวันนี้กระผมก็ได้มีการแจ้งให้กับทางสมาชิกเบื้องต้นไป
หลายท่านแล้วว่าจะขอจ่ายในส่วนของเงินสะสมก่อน และงบประมาณที่เข้ามา
ภายหลังก ็ปล่อยให้ตกเป็นเง ินสะสมก็ถือว ่าเป็นเง ินในกระเป๋าเด ียวกัน แต่
กระบวนการถ้าหากคุณไม่ดําเนินการทั้ง 3 โครงการนี้ ถ้าจะมีการแก้ไขปัญหาพ่ี
น้องชาวบ้านทุกท่านต้องทําการปรับแผน ในส่วนของ 3 โครงการของ 3 หมู่บ้าน 
กระผมก็ถือว่ากระผมก็ได้ทําตามหน้าที ่ของผู ้บริหารแล้ว ซึ ่งยอดเงินต่าง ๆ 
สถานะเงิน การคลัง ในส่วนของกองคลังก็ได้จัดทํามาเรียบร้อยแล้ว สรุปยอด
คงเหลือหนึ ่งล้านสองแสนกว่าบาท แต่สาเหตุที่จะต้องมีการจ่ายขาดเงินสะสม
เพราะทาง อบต. จะต้องมีการจัดส่งวาระให้ทางอําเภอเพื่อที่จะขอเปิดการประชุม
สภาสมัยว ิสามัญ แต่เง ินจํานวนนั ้นถ ้าจะโอนจากงบประมาณอื่นก็สามารถ
ดําเน ินการได ้ แต ่กระผมไม่อยากให้สล ับซับซ้อนก็เลยต้องมีการขอให้ทาง
นายอําเภออนุมัติ เพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน ก็
คงจะขอจ่ายขาดเงินสะสมตามนโยบายของทางรัฐบาล ไม่ใช่เฉพาะทาง อบต.ป่า
ก่อดํา ที่มีการดําเนินการทุกท้องถิ่นก็ได้มีการดําเนินการเหมือนกัน กระผมก็คงจะ
มีเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านนายก อีกเรื่องก็คงจะต้องมีการหารือกันภายหลัง ตรงนี้ทาง
เจ้าหน้าที่ของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการแจ้งว่าท้องถิ่นใดที่ยังคง
เป็น อบต. อยู่ ก็เตรียมตัวยกฐานะเป็นเทศบาลก็ไม่ทราบเกี่ยวกับความเป็นมา
เป็นอย่างไร มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญใน
วาระนี้ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2   
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22  สิงหาคม พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ - เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจําปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.
2562 ก็ได้มีการจัดส่งให้ได้มีการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีแก้ไขเพิ่มเติมขอให้
เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภา มีท่านใดที ่จะทําการแก้ไขเปลี ่ยนแปลง
เพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที ่จะมีการขอมติรับรองในที ่ประชุม ถ้าไม่ม ีขอมติความ
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 
พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่  22 สิงหาคม พ.ศ.2562 (มติ
เห็นชอบ 11 เสียง  มติเป็นเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 

ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ถ้าทางผู้ที่ได้ทําการนําเสนอเป็นที่เรียบ
   ร้อยแล้ว ถ้าหากจะมีการอภิปรายซักถามก็ขอให้อยู่ในประเด็น ก็จะให้อภิปราย
   ท่านละหนึ่งครั้งในการอภิปรายข้อสงสัย ถ้ามีข้อซักถามก็ให้รวบรวมสําหรับซัก
   ถามท่านละ 1 ครั้ง ก็ไม่เกิน 30 นาทีในการอภิปรายแต่ละท่านข้อ 3.1 การ 
   พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
   1/2562 

นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ในส่วนเบื้องต้นหากมีการยื่นญัตติเร่งด่วน
   ต้องมีการยื่นญัตติตอนนี้เลยหรือไม่ ถ้าอย่างไรก็ขอนําเรียนแจ้งทางท่านประธาน
   สภาฯ ด้วย  

ประธานสภาฯ  - พอดีมีเรื่องที่จะต้องยื่นญัตติด่วน ถ้ามีก็ขอทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้ทําการ
   บรรจุในระเบียบวาระการประชุมไว้  

นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมก็ยังมีความสับสนกับทางพนักงาน
   ส่วนตําบลของ อบต.ป่าก่อดํา จริง  ๆ แล้ว กระผมบอกแล้วว่ายังคงค้างมาจาก
   การประชุมครั้งก่อน ในส่วนของญัตติที่จะต้องยื่นในวันนี้เกี่ยวกับการขออนุมัติใน
   การดําเนินการขุดสระห้วยป่าโอ้ม กับการซ่อมแซมถนน เพราะในการประชุมครั้ง
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   ที่ผ่านมามีการขอยื่นการขอในการขอตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจ้างทางวิศวกรออก
   แบบ แต่ไม่ได้ให้ทางสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการตั้งโอนเป็นราย
   การใหม่ กระผมก็ได้มีการแจ้งไม่รู ้สักกี่รอบแล้ว ก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้ก็
   ต้องมีการยื่นเกี่ยวกับญัตติด่วนขึ้นมาก็เงียบไป ถ้ายังไงก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยว
   ข้องดําเนินการ  

ประธานสภาฯ  -  ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็ขอให้ดําเนินการได้เลย สามารถยื่นญัตติเข้ามาได้เลยเพื่อที่
   ทางสภาจะได้ร่วมกันพิจารณา 

นายก อบต.   - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ขอยื่นญัตติวาระเร่งด่วน เกี่ยวกับการโอนตั้ง
   เป็นรายการใหม่เกี่ยวกับงบประมาณในการดําเนินการห้วยป่าโอ้ม เพราะถ้าหาก
   ไม่ยื่นตอนนี้ก็จะเกี่ยวพันในส่วนของการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งในการ
   พิจารณา ทางสภาต้องให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตั้งโอนเป็นรายการ
   ใหม่ก่อน เพราะไม่อย่างนั้นที่ไปที่มาในเมื่อทางสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบใน
   การโอนตั้งเป็นรายการใหม่ และทําการขออนุมัติในการดําเนินการในการกันเงินไว้
   ก็จะไม่สอดคล้องกัน  

ประธานสภาฯ  - อย่างไรก็ขอให้มีการดําเนินการยื่นมาได้เลยเพื่อที่จะได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระ 
   ก็ขอเชิญในข้อ 3.1 เพ่ือที่จะได้ทําการนําเสนอ 

นายก อบต.  - ในส่วนระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
   2561  – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 สืบเนื่องหลาย ๆ หมู่บ้านที่ได้ทํา
   การเขียนคําร้องมาในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวบ้าน ซึ่งสืบเนื ่องในการดํา
   เนินการเพื่อที่จะนําเข้าสู ่ระเบียบวาระในการพิจารณาตาม 3 โครงการ ในการ
   พัฒนากระผมบอกแล้วว่าตั้งแต่กระผมเข้ามารับตําแหน่งในส่วนของนายกองค์การ
   บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา กระผมก็อยากให้ทุกหมู่บ้านได้รับการพัฒนาไปพร้อม  
   กัน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน ซึ่ งดูในแผนแล้วในส่วน
   ของ 3 โครงการ ที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้มีการบรรจุไว้ในแผนของปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2562 ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที แต่ตามที่กระผมได้ทําการชี้แจงแล้วว่า
   จะต้องมีการดําเนินการตามขั้นตอน ตอนนี้ก็ได้มีการออกแบบแปลนซึ่งทางวิศวกร
   ก็ได้มีการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของการปรับแผนครั้งนี้ก็สืบ 
   เนื่องอีก 4 หมู่บ้าน ก็มีความต้องการที่จะพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความเดือด
   ร้อนของพี่น้องชาวบ้านเหมือนกัน แต่ดูในแผนแล้วอยู่ในปีงบประมาณ 2563 
   ปรากฏว่าทางสภาได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในส่วนของโครงการที่มีการ
   ปรับแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ได้ไปดูในส่วนอื่นปรากฏว่าไม่มี จึงได้ขอทางคณะ
   กรรมการพิจารณาตลอดจนการดําเนินการผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําการปรับแผน เพื่อ
   ที่จะให้สอดคล้องและสามารถดําเนินการได้ ซึ่งในการปรับแผนครั้งนี้ก็คงจะ เป็น
   ประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ อบต. ซึ่งทางคณะกรรมการแผนระดับ
   ตําบลก็ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ก็คงจะนําเสนอในส่วนที่ขอความเห็นชอบจาก
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   สภา ถ้าผ่านทางสภาแล้วกระผมขอบอกผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ จะมีการขอ
   เปิดการประชุมสมัยวิสามัญอีกครั้งหนึ่งก็คงจะห้วงวันที่ 16 – 30 ตุลาคม พ.ศ.
   2562 ถ้าจะมีการดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสมรอบสอง ซึ่งกระผมบอกเบื้องต้น
   ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก็จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งตอนนี้
   งบประมาณจากส่วนกลางก็เริ่มทยอยมาแล้ว ตอนนี้ได้มีการเช็คงบประมาณที่  
   เหลือจ่ายหนึ่งล้านสองแสนกว่าบาท ก็คิดว่าจากนี ้ไปจนถึงวันที ่ 30 กันยายน 
   2562 เงินงบประมาณก็เข้ามาเพิ่มเติมอีกโดยดูจากงบประมาณที่ผ่านมาประ
   กอบ เงินงบประมาณนี้ก็คงจะปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมทั้งหมดเลย แล้วก็คง 
   จะมีการพิจารณาว่าในการปรับแผนในวันนี ้เหลืออีก 4 หมู่บ้าน ถ้าทางสภาให้
   ความเห็นชอบกระผมก็จะมีการนําเสนอการพิจารณาของสภา ลําดับต่อไปในส่วน
   ของรายละเอียดในการปรับแผนตรงนี้ก็คงจะเป็นการปรับแผนครั้งที่ 1 ซึ่งการที่
   ผมได้มีการแจ้ง การปรับในครั้งนี้ยังอยู่ในของแผน 5 ปี ซึ่งการปรับก็ยังไม่ได้อยู่ใน
   กระบวนการปรับ ถ้าเป็นอันดับที่ 1 ก็จะเป็น ไปตามแผนพัฒนา 5 ปีเริ่มแรกก็
   ต้องมีการให้ทางพ่ีน้องชาวบ้าน ที่จะต้องนําเสนอเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
   โครงการที่จะขอความเห็นชอบจากสภาในวันนี้อยู่ในแผน 5 ปีอยู่แล้ว ก็เป็น 
   อํานาจของผู้บริหารที่จะดําเนินการย้ายโครงการไปปีใดปีหนึ่งได้ แต่ก็ต้องขอความ
   เห็นชอบจากทางคณะกรรมการแผนระดับตําบลก่อน ซึ่งคณะทางคณะกรรมการก็
   ได้ให้ความเห็นชอบแล้วตามโครงการตรงนี้ก็จะมี 3 โครงการก่อนที่จะมีการ 
   นําเสนอ ทางนักวิเคราะห์มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ในการปรับแผน 

นักวิเคราะห์ฯ  - ได้มีการแจ้งให้กับทางสมาชิกทราบนอกรอบแล้ว 

นายก อบต.  -  เมื่อวานกระผมได้หารือกับทางหัวหน้าสํานักปลัดว่าถ้าหากมีการโยกในส่วนของ
   โครงการในแผน 5 ปีไปดูในแผนปีอื่น ๆ ก็จะไม่มีโครงการเหลืออยู่ ดังนั้นก่อนที่
   จะเข้าสู่ในการให้ความเห็นชอบก็คงจะมีการปรับแผนครั้งใหญ่อีกรอบเพ่ือให้  
   สมาชิกแต่ละหมู่บ้านดูเกี่ยวกับโครงการที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน 
   และความต้องการของพี่น้องชาวบ้านเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาก็ให้ไปดู
   ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ถึง 2564 2565 เมื่อในปี 2565 ไม่มี  หรือจะมี
   การโยกย้ายมาในปี 2563 ก็หา โครงการอ่ืนมาทดแทนซึ่งกระผมก็ขอสํารอง 
   เกี่ยวกับโครงการไว้ด้วย เพราะดูในแผนแต่ละปีก็จะมีแค่โครงการเดียวถ้ามีเงิน
   เหลือจ่ายหรือมีการจ่ายขาดเงินสะสมต่าง ๆ พอได้งบประมาณจากส่วนกลาง เป็น
   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่าง ๆเพื่อเป็นการรองรับ ดังนั้นก็คงจะนําเรียนเบื้องต้นและ
   ในส่วนของปรับแผนครั ้งที่ 2 ก็คงแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการดําเนินการเมื่อใด
   ตามที่คณะกรรมการระดับตําบลได้มีการให้ความเห็นชอบ  

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 
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นายก อบต.  - ในส่วนของการก่อสร้างรั ้วของ อบต. ก็คงจะมีการปรับแผนทางที่ 2 ในตรงนี้
 ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านก่อน ในส่วนของการก่อสร้างรั ้ว 
 อบต. ก็คงจะอยู ่ในส่วนของการดําเนินการตามแผนใหญ่ของทาง อบต. ต่อไป 
 เพราะดูแล้วยังมีในส่วนของดําเนินการเพียงแค่ 15 เมตร ต่อจากของเดิมที่มีการ
 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็คงจะเอาไว้ในส่วนของให้ความเห็นชอบเป็นแบบลําดับ
 ต่อไป ก็พอจะมีเพียงแค่ 5 โครงการที่ขอความเห็นชอบจากทางสภาในการปรับ
 แผนครั้งที่ 1 ในวันนี้ก็คงจะมีการนําเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - ทางสภาจะได้มีการพิจารณาอยู่ 5 โครงการ ที่มีการปรับแผนขึ้นมาหลังจาก การ
 นําเสนอของท่านนายกในที่ประชุมมีข้อสงสัยซักถามอภิปรายตรงนี้ก็ขอเรียนเชิญ
 พิจารณาทั้ง 5 โครงการ ถ้าหากติดขัดโครงการไหนก่อนที่จะมีความเห็นชอบใน
 การปรับแผนในครั้งนี้ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและนําเสนอ มีเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะ
 ขอมติความเห็นชอบในการปรับแผนที่ 1 จํานวน 5 โครงการ ตามที่ทางผู้บริหาร
 ได้นําเสนอให้กับทางที่ประชุมรับทราบเรียบร้อยแล้ว ขอมติความเห็นชอบ ในข้อ 
 3.1 ถ้ามีมติเห็นชอบการปรับแผนครั้งนี้ตามที่มีการนําเสนอของมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.1 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 (มติเห็นชอบ 10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 เสียง) 

3.2 การพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3 โครงการ 

  โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 1 ต าบลป่าก่อ
ด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร 

ประธานสภาฯ -  ต่อไปก็จะ เข้าสู ่ระบบวาระข้อ 3.2 การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน 3 
โครงการ ก็จะให้ทางสภาพิจารณาทีละโครงการ 

นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธานก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระข้อ 3.2 ก็ขอยื่นญัตติที่มี
การค้างไว้ การยื่นญัตติการขอโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่  โครงการการ
พัฒนาแหล่งน้ําห้วยป่าโอ้ม 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอบรรจุเกี่ยวกับวาระต่อจากข้อ 3.2 ถ้าพิจารณา ทั้ง 3 โครงการเรียบร้อย
แล้วก็จะขอแทรกเข้าสู ่วาระ ข้อ 3.2.1  ต่อจากทั้ง 3 โครงการจากที่มีการยื่น
ญัตติเรื่องด่วนเข้ามา จะให้ทางสภาได้มีการพิจารณา ก็ขอเชิญนําเสนอในข้อ 3.2 
นําเสนอที่ละโครงการ 



๘ 

นายก อบต.  - ขออน ุญาตท ่านประธาน ก ่อนที ่จะม ีการนํา เสนอ ในส ่วนของการเข ้าสู่
รายละเอียดจะให้ทางส่วนของกองคลังได้แจ้งในส่วนของจํานวนเงินสะสมและ
นําเสนอสถานการณ์เงินคลังคลังก่อน 

ผอ. กองคลัง  - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขออนุญาตนําเรียนสถานะการเงินของ อบต.ป่าก่อดํา ตัวนี ้เป็นตัวเลขรายรับ
รายจ่ายตลอดจนเงินสะสม ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาทางสมาชิกก็คง จะทราบว่า  ณ ขณะนี ้ ในวันที ่ 25 
กันยายน 2562 เงินสะสมของ อบต.ป่าก่อดํา มียอดจํานวนคงเหลือทั ้งหมด
จํานวนเท่าไร และจํานวนเงินทุนสํารองเงินสะสมมีจํานวนเท่าไหร่ในส่วนของ
งบประมาณในปี 2562 ที่ได้นําเรียนเบื้องต้นจากนี้ไปเกือบ 1 อาทิตย์ก็คงจะมี
การทยอยเข้าในส่วนของแต่ละท้องถิ ่น  ซึ ่งเกี ่ยวกับรายจ่ายคาดว่าจ่ายในสิ ้น
ปีงบประมาณ ก็จะมีรายละเอียดไว้เบื้องต้นและมีเงินที ่สามารถนําไปใช้จ่ายได้
ประมาณ 1 ล้านสองแสนกว่าบาท ดังนั้นกระผมได้นําเรียนแล้วว่าสมาชิกบางท่าน
อาจจะมีความกังวลหรืออาจจะไม่เข้าใจก็อยากนําเรียนไปว่าตอนนี้งบประมาณ
ยังคงมี แต่ ณ ขณะที่มีการยื่นญัตติจะต้องมีการยื่นญัตติว่าจะมีการดําเนินการ
อย่างไร จะให้ทางในอําเภอในฐานะที่กํากับดูแลท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาตและอนุมัติใน
การประชุมที่จะสามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ ดังนั้นกระผมก็คงจะพิจารณา
ในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นก่อนและงบประมาณที่ยังเหลือจ่ายในปี 2562 ก็
จะให้ตกเป็นเงินสะสมต่อไปก็น่าจะมีความใจตรงกัน เกี่ยวกับโครงการที่จะมีการ
ขออนุม ัต ิขอความเห็นชอบจากทางสภากระผมก็จะนําเสนอทีละโครงการ 
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย 11 หมู่ที่ 1 ตําบล
ป่าก่อดําอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที ่ไม่น้อยกว่า 460.00 
ตารางเมตร ซึ ่งเกี ่ยวกับแบบแปลนต่าง ๆ ก็ได้ให้ทางวิศวกร เซ็นรับรองและ
ออกแบบทั้งหมด ตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา การออกแบบแบบแปลนก็ได้ให้
ทางวิศวกรได้มีการเซ็นรับรองแบบถูกต้อง ตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว ก็คงจะไม่แจ้ง
เกี่ยวกับละเอียด เพ่ือให้ทางสภาพิจารณา เกี่ยวกับเอกสารที่มีการแนบไว้ให้กับทุก
ท่านแล้ว ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 115.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตรสําหรับ งบประมาณ ใน
การดําเนินการ 266,000.-บาทถ้วน ก็ขอนําเรียนไว้เพียงเท่านี้ ขอเพิ่มเติมใน
ส่วนของรายละเอียดสาเหตุที่มีการดําเนินการก่อสร้าง ทางหมู่บ้านก็ได้มีการเขียน
คําร้องเข้ามา ในการก่อสร้างถนนของซอย 11 ยังไม่มีการก่อสร้างสิ้นสุด กระผม
ก็มีความคิดว่าก็น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้าน ซึ่งก็ได้มีการดําเนินการ
หากสามารถดําเนินการได้ตามที่ยังสามารถบริหารงานได้อยู่ จึงได้นําเรียนเพื่อขอ
ทางสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ 

ประธานสภาฯ  - จากโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 11 หมู่ที่ 1 
ทางท่านนายกได้มีการนําเสนอ มีทางท่านใดมีข้ออภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามก็
ขอเชิญอภิปรายได้ ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบในโครงการที่ 1 ถ้าไม่มีก็
ขอมติความเห็นชอบในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 11 หมู่ที่ 1 
ถ้ามติความเห็นชอบของมติยกมือ 

 



๑๐ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.2 การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 1 ต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 
ตารางเมตร (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 เสียง) 

  โครงการที ่ 2 โครงการปรับปรุงบริเวณถมดินลูกรังลานหน้าฌาปณสถานประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญนําเสนอโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงบริเวณถมดินลูกรังลานหน้าฌา
   ปณสถานประจําหมู่บ้าน หมู่ที ่ 2 บ้านหนองบัว ตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว 
   จังหวัดเชียงราย 

นายก อบต.   - โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงบริเวณถมดินลูกรังลานหน้าฌาปนสถานประจํา
   หมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างหมู่ ที่ 2 บ้านหนองบัว ตําบลป่าก่อดําอําเภอแม่ลาว 
   จังหวัดเชียงรายในส่วนของปริมาณต่างๆตามแบบแปลนตามที่ทางวิศวกรได้มีการ
   ออกแบบในส่วนของรายละเอียด ก็คงจะไม่นําเสนอให้กับทางสภา เพราะทุกท่าน
   คงได้ศึกษาเกี ่ยวกับรายละเอียดแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโครงการ
   ดังกล่าวเพื่อสืบเนื่องทางหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ได้ทําหนังสือร้องขอมาเพื่อแก้ไขปัญหา
   ของพี่น้องชาวบ้าน เกี่ยวกับการบริการเกี่ยวกับสถานที่จอดรถในการจัดงานกรณี
   ที่มีงานบริเวณดังกล่าว ถ้าทาง อบต.ป่าก่อดําได้ดําเนินการถมดินเพื่ออํานวยความ
   สะดวกให้กับพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมงานบริเวณดังกล่าว กระผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่
   สามารถดําเนินการได้ถ ้าหากทางสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะเป็นประโยชน์      
   และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน จึงได้มีการนําเสนอต่อ
   ทางสภาในวันนี้ งบประมาณที่ดําเนินการ 220,000.- บาทถ้วน  

ประธานสภาฯ  - มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ในที่ประชุม ถ้ามีก็ขอเชิญ สามารถอภิปรายได้ ถ้าไม่
 มีขอมติความเห็นชอบในโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงบริเวณถมดินลูกรังลาน
 หน้าฌาปณสถานประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่
 ลาว จังหวัดเชียงรายมีมติเห็นชอบขอยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.2 การพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสม 
โครงการที ่ 2 โครงการปรับปรุงบริเวณถมดินลูกรังลานหน้าฌาปณสถาน
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

 



๑๑ 

  โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อด า (ต่อ
จากของเดิม) บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6  ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร 

ประธานสภาฯ   - ต่อไปขอเชิญต่อโครงการที่ 3 

นายก อบต.   - โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่ที่ 9 เทศบาล
   ตําบลป่าก่อดํา (ต่อจากของเดิม) บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ตําบลป่าก่อดําอําเภอ
   แม่ลาวจังหวัดเชียงราย พื้นที่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 200.00 
   เมตรหนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร งบประมาณ  
   461,000 บาทถ้วน ตรงนี้ก็สืบเนื่องจากทางชาวบ้านในพื้นที่บ้านสนองล้อมใน
   ส่วนของชาวบ้านที่ใช้สัญจรถนนเส้นดังกล่าวก็ยังมีการการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
   เหล็กยังไม่สุดสายในเขตเทศบาลได้งบประมาณดําเนินการ จาก อบจ.เชียงราย
   ดําเนินการในส่วนของเขตพ้ืนที่ของเทศบาลแต่ในเขตพื้นที่ของ อบต. ยังไม่สุดสาย
   ก็จะมีการดําเนินการ แต่ถ้าจะดําเนินการให้สุดสายก็กลัวจะกระทบต่อการพัฒนา
   ในหมู่บ้านอ่ืน ดังนั้นเพ่ือความเหมาะสมก็ทยอยในการดําเนินการให้แล้วเสร็จ ก็คง
   จะนําเรียนให้ทาง สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ในที่ประชุมมีหรือไม่ถ้ามีก็ขอยกมือ 

ส.อบต หมู่ที่ 4    - เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม
   นายสถิตย์ เสียงแขก อบต.หมู่ที่ 4 ในวันนั้นพอดีทางช่างได้มีการพูดถึงเรื่อง 
   เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน คอนกรีต จะต้อง มีการโอนแบ่งแยกที่ดิน ให้เป็นทาง
   สาธารณะก่อนจึงจะสามารถดําเนินการได้ โดยบ้านหมู่ที่ 4 มีการขอไปแล้วและมี
   การตําหนิ จะให้ทางหมู่ที ่ 4 ต้องมีการแบ่งแยกให้เป็นโฉนดที่ดินก่อนถึงจะสา
   มารถดําเนินการได้ แต่ตอนนี้ที ่จะมีการดําเนินการดําเนินการของหมู่ที่ 6 เชื่อม
   หมู่ที่ 9 เขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ได้มีการดําเนินการตามที่ผอกองช่างได้มีการ
   แจ้งไว้หรือยัง เพราะทาง ผอ. กองช่างได้มีการแจ้งไว้แบบนี้ และมีหลายท่านที่เข้า
   ร่วมประชุมในการจัดทําแผน ถ้าหากได้มีการสํารวจตรวจสอบแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่
   ดีแต่ ถ้าหากว่ายังไม่ตรวจสอบยังไม่ได้มีการแบ่งแยกโฉนด ก็คงคิดว่าจะมีปัญหา
   ต่อไป ฉะนั้นก็อยากจะเรียนถามทางช่างว่ามีการตรวจสอบหรือยังถนนสายนี้ จะมี
   การดําเนินการได้หรือไม่ ถ้าเกิดมีปัญหาตามหลังมา เพราะว่าบ้านหมู่ที่ 4 เคยมี
   การขอและโดนตําหนิ ฉะนั้นก็อยากจะเรียนถามทางผอ. กองช่างว่า หากจะมีการ
   ดําเนินการ มีการสํารวจตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหรือยังที่ดินมีโฉนดหรือไม่ หรือว่า
   เป็นที่สาธารณะ 

ประธานสภาฯ    - เรียนเชิญทาง ผอ. กองช่าง 
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ผอ.กองช่าง   - เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
   ท่าน ดิฉันนางสนธยา ศรีกุลณะ ผู้อํานวยการกองช่างขออนุญาตตอบคําถาม ทาง
   ท่านสมาชิก หมู่ที่ 4 ตามที่ท่านได้กล่าวอ้างว่าในการสอบถามถึงเรื่องโฉนด มี 
   ความเข้าใจว่าน่าจะเป็นการสํารวจกับนายช่างโยธา กรณีของหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 
   6 รูปถนนมีความแตกต่างกัน รูปถนนของหมู่ที่ 4 ที่มีการสํารวจในวันนั้น มีความ
   กว้างถนน 4 เมตร ดําเนินการได้แค่ส่วนหนึ่ง ก็เหลืออยู่ส่วนปลายถนนความกว้าง
   ไม่ถึงซึ่งติดกับทางที่มีโฉนดครอบครอง ทางนายช่างโยธาก็ได้ให้คําแนะนําว่าควรมี
   การโอนโฉนดให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งในขณะนั้นทาง ผอ.กองช่าง ไม่ได้ลงสํารวจด้วย 
   ไม่ทราบว่าจะทําให้สื่อสารในการให้คําแนะนําได้ถึงขนาดไหน สําหรับหมู่ที่ 6 เป็น
   รูปถนนเดิมซึ่งความกว้างเท่ากันและจะทะลุเชื่อมไปถึงเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
   ทางสาธารณประโยชน์ถนนเป็นรูปแบบเดิมอยู่แล้ว และมีการก่อสร้างถนนทาง
   และหัวและท้ายทั้ง 2 ฝั ่งซึ่งจะเหลือในส่วนของดําเนินการในส่วนกลาง การดํา
   เนินงานของเราในรูปถนนของสายไหนนของเราจะมีทะเบียนประวัติแล้วปลาย
   ทางเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถดําเนินการก่อสร้างได้แต่ก็ไม่ได้มีการติดขัดที่ดินผู้
   ที่มีการครอบครอง ก็สามารถดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ ที่เราเคยดําเนินการ
   เพียงแต่ความแตกต่างที่ทางท่านได้สอบถามระหว่างหมู่ 6 และหมู่ที่ 4 ทําไม ถึง
   ไม่ดําเนินการเหมือนกันความจริงแล้วในหมู่ที ่ 6 ในการดําเนินการมีการดําเนิน
   การปลายทางและต้นทางเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเขต เชื่อมระหว่างท้องถิ่นสองท้อง
   ถิ่น ซึ่งอยู่ในรูปของถนนก็สามารถ ดําเนินการได้ เพียงแต่ของหมู่ที่ 4 ที่ทาง 
   นายช่างได้มีการแจ้งขอไปสํารวจ ตามถ้อยคําที่ทางนายช่าง ได้มีการกล่าวไว้ คือ
   ลักษณะ เส้นประถนนจากความกว้าง 4 เมตรก็จะลดเหลือ 2 เมตรครึ่ง ถ้าหาก
   จะมีการดําเนินการก็ต้องมีการตรวจสอบก่อน ตรงนี้ถ้าอย่างไรหลังจากเสร็จประ
   ชุมหรือจากว่างจากการทํางานเร่งด่วนแล้วก็จะให้ ทางนายช่างได้นําเอกสารและ
   ไปสํารวจ อีกครั้งเพื่อจะมีการเตรียมการไว้ดําเนินการต่อไปสําหรับหมู่ที่ 6 ที่ได้มี
   การกําหนดเกี่ยวกับจะมีการดําเนินการก่อสร้าง เป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ 
   เชื่อมตําบล ซึ่งเป็นถนนสายเชื่อมตําบล ก็ขออธิบายเกี่ยวกับไปทางของหมู่ที่ 6 ซึ่ง
   สามารถดําเนินการได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการสํารวจหรือตรวจสอบโฉนดสําหรับหมู่ 
   4 ที่จะมีการดําเนินการขั้นต่อไป ก็ขอออกลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจต้องไปดูเกี่ยว
   กับโฉนดว่าอยู่ตรงไหนก็ขออธิบายเพียงเท่านี้ 

นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธาน เกี่ยวกับ หมู่ที่ 4 กระผมก็ได้รับรายงานจากทาง
   กองช่าง ในเบื้องต้นสําหรับการสํารวจพื้นที่และมีการตรวจสอบ ตามที่ทาง ผอ. 
   กองช่าง ได้มีการแจ้งในส่วนของ ถนนที่เป็นทางเชื่อมตัวอย่างถนนหมู่ที่ 6 เชื่อม
   หมู่ที่ 9 ของ อบจ. ก็มีในแผนถ้าไม่ใช่ทางสาธารณะถือว่าก็ไม่สามารถดําเนินการ
   ได้ทาง อบจ.เชียงราย ก็ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ แต่ของหมู่ที่ 4 กรณีที่
   นายช่างบอกว่าต้องได้รับการยินยอมหรือการอุทิศ จะต้องเป็นทางสาธารณะโดย
   รูปการจะไม่สามารถดําเนินการได้อยู่แล้ว  4 เมตรเหลือ 2 เมตรครึ่ง หรือว่าจะมี
   การถมดินดําเนินการถมดินถามว่าตามข้อเท็จจริงในการก่อสร้างในเขตพื้นที่เราไม่
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   มีการบดอัดและเนื้อผิวซอยหรือถนนเดิมต้องมีความหนาแน่น จู่ ๆ ดําเนินการเลย
   ก็เป็นไปไม่ได้ จะดําเนินการสุดสายตามที่ทางท่านสมาชิกหรือทางชาวบ้านหมู่ที่ 4 
   กล่าว ก็ต้องมีการก่อสร้างตามกําหนด ด้วยในส่วนของหลักในการดําเนินการทาง
   ช่างด้วยแต่ถ้าคิดว่าถนนสายนี้จะต้องมีการดําเนินการให้แล้วเสร็จ ก็ขอฝากทาง
   สมาชิกหมู่ที่ 4 ด้วย ก็ต้องมีการดําเนินการตามที่ทางช่างได้ให้คําแนะนํา อย่าง
   น้อยก็ไม่มีผลกระทบกับในส่วนของเจ้าของที่บริเวณนั้น ถ้าหากมีการดําเนินการ
   โดยที่ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้รับการยินยอมจะมีผลกระทบอยู่แล้ว  เหมือน 
   กรณีของหมู่ที ่ 5 พื้นที่หลังวัดต้องทําความเข้าใจกับหลายรอบกว่าที่จะเข้าใจยิ่ง
   เข้าหมู่ที ่ 4 ก็เหมือนกันกับผมได้บอกว่าถ้าถนนถ้าหากดําเนินการก่อสร้างถนน
   ความกว้างขนาด 4 เมตรตรงไหนได้ก็ขอให้ดําเนินการถึงจุดนั้น ในส่วนที่เหลือก็
   ไปทําความเข้าใจกับเจ้าของพื้นที่ในส่วนของกระบวนการเจ้าของที่ให้ความยิน
   ยอมต่าง ๆ และมีความถูกต้องแล้วในการดําเนินการ ก็ต้องมีการนําดินลูกรัง เพื่อ 
   ที่จะทําการขยายถนนเพื่อให้ได้มาตรฐาน ไม่ใช่ว่าจะมีการดําเนินการให้สุดสาย
   โดยที่สภาพพ้ืนที่ถนนไม่สามารถดําเนินการได้ กระผมขอนําเรียนเพ่ิมเติมแค่นี้  

ประธานสภาฯ   - ถามท่านสถิตย์ เสียงแขกยังมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมใช่หรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4   - ในกรณีของหมู่ที่ 4 ก็ขอเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเจรจาทางนายช่างที่ดําเนินการ
   วัดถนน ก็ได้มีการยินยอมเกี่ยวกับถนนกว้าง 4 เมตร ดําเนินการถึงจุดไหนคือจุด
   นั้น ทางเจ้าของที่ก็ได้มีการยินยอมและอุทิศที่ดินให้ และกระผมก็จะได้หารือกับ
   ทางกองช่าง ว่าทางเจ้าของพื้นที่ได้มีการอุทิศที่ดินให้ดําเนินการก่อสร้างถนนไม่ 
   ใช่แต่จะอุทิศที่ดินอย่างเดียวแต่ก็ต้องมีการแบ่งแยกโฉนด ถึงแม้ถนนจะมีความ
   กว้าง 4 เมตร ทางช่างแจ้งก็ต้องมีการแบ่งแยกโฉนดให้เรียบร้อย และกระผมได้มี
   การยินยอมมาตลอด และสอบถามว่า ใน อบต.ป่าก่อดํา มีโฉนดกี่ใบ ที่มีการดํา
   เนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ลงไปในหลายสายถนนบางซอยก็มีการแบ่งแยก
   โฉนดเรียบร้อย ก็ไม่เห็นหมู่ใดได้มีการดําเนินการแต่ของหมู่ที ่ 4 ทําไมถึงต้องมี
   การให้แบ่งแยกโฉนดก่อน ถึงจะมีการดําเนินการได้แต่หากมีการอุทิศที่ดินให้แล้ว 
   แต่อนาคตภายภาคหน้าต้องมีการแบ่งแยกโฉนด กระผมก็อยากจะสอบถามตรงนี้
   ว่าทุกวันที่ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต มีโฉนดที่มีการแบ่งแยกทั้งหมดกี่ใบ 
   และถนนของหมู่ที่ 6 กระผมทราบอยู่ว่าเป็นถนนที่นาทั้งหมด ที่มีการดําเนินการ
   แต่ก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกโฉนด การดําเนินการตรงนี้ไม่มีมาตรฐานกําหนดไว้ใช่ 
   หรือไม่ในการทํางาน ในพื้นที่หมู่บ้านอื่นก็สามารถดําเนินการได้แต่ในพื้นที่ของหมู่
   ที่ 4 บังคับให้ต้องมีการแบ่งแยกโฉนด ก่อนจะดําเนินการต้องมีการแบ่งแยกโฉนด
   ให้ก่อนตรงนี้ ก็อยากจะสอบถามเพราะถ้าหากจะดําเนินการไม่ถูกต้องทั้งหมดก็คง 
   จะไม่ถูกต้องทั้งหมดในพื้นที่ ถนนหลาย สายมีการดําเนินการที่ผิดตั้งแต่หมู่ที่ 2 
   บ้านนางคํา ทะริยะ จนถึงบ้าน นายอนันต์ ซึ่งมีโฉนดอยากจะสอบถามว่ามีการ
   แบ่งแยกหรือไม่ถ้าผิดพลาดก็คือถือว่าผิดพลาดทั้งหมด แล้วทําไมต้องมีการบังคับ
   บ้านหมู่ที่ 4 ถนนเพียงสายเดียว โดยทางเจ้าของที่ดินได้ยินยอมที่จะมีการอุทิศ
   ที่ดินให้ และทางช่างก็ได้มีการปฏิเสธ และใช้คําพูดที่ไม่มีความเหมาะสม ตรงนี้ก็
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   เลยมีความข้องใจ ตามที่ท่านมีการดําเนินการก็ถือว่าผิดขั้นตอนในการดํา เนินการ
   ทั้งหมด อยากจะทราบเกี่ยวกับโฉนดที่เจ้าของมีการแบ่งแยกโฉนดว่ามีกี่ใบแล้ว  

ประธานสภาฯ   - เรียนเชิญทางท่านปลัด อบต 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมจะ ขอ
   ใช้คําพูดกระผมขอโทษแทนพนักงานส่วนตําบล กระผมได้ยินแล้วเพราะกระผม
   เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ทางท่านนายกก็ได้มีการติงว่าบางเรื่องใน
   การแบ่งโฉนดที่ดินบางทีไม่ต้องทําการแฉที่ดินหรือไม่การแบ่งที่ดิน โดยไม่ต้องถึง
   ขั้นที ่ต้องมีการแบ่ง โฉนดเพราะว่าการอุทิศเมื ่อวานได้มีการดูเกี ่ยวกับหนังสือ 
   เพราะบางครั้งการอุทิศด้วยวาจาก็สามารถเป็นที่ดินสาธารณะได้ ในกรณีของหมู่ที่ 
   4 ต้องมีการแบ่งแยก 2 ประเด็น 1. .ในการที่สื่อและในการควบคุมที่จะมีการ
   ดําเนินการให้ กระผมบอกได้เลยว่า กระผมขอตอบแทนทางช่างว่าตึงไปหรือไม่ใน
   การดําเนินการ ของ อบต. แห่งนี้ มีการดําเนินการว่าอย่างไร อยู่ที่การตกลงใน
   กรณีของหมู่ที่ 4 ต้องมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1.ในการควบคุมและลง
   ไปตรวจสอบที่จะมีการดําเนินการ กระผมบอกได้เลยว่าก็ขอโทษทางช่างโดยว่า
   บางทีอาจจะตึงเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้หรือไม่ ซึ่งความเข้าใจในประเด็นในห้วงที่ได้มี
   การดําเนินการมาลักษณะของการดําเนินการของ อบต.แห่งนี้ ว่ามีการดําเนินการ
   อย่างไรทางช่างก็มีความแครงใจแต่ก็ไม่ผิด แต่ดังนั้นถ้าท่านได้มีการทวงถามว่าใน
   กรณีของหมู่ที ่ 4 ต้องถึงขั้นที่จะต้องมีการแบ่งโฉนดแต่ก็ขอใช้คําพูดหนึ่งที่ว่าใน
   การสื่อสารระหว่างบุคคล ณ ขณะนั้นที่มีการหารือกันกระผมไม่ทราบ กระผมก็
   อยากจะท้วงติงแต่ในกรณีในวันนั้นในเรื่องของการประชุมกระผมก็ได้มีการท้วงติง
   คือในเรื่องของการก่อสร้าง ก็ฝากทางท่านว่ากรณีการก่อสร้างก็ต้องค่อย ๆ มีการ
   ดําเนินการกันไป ในสิ่งที่ถูกตามลักษณะของช่างหรือการก่อสร้างของทางช่างมี
   ความเสียหายหรือมีคุณประโยชน์ขนาดไหน ความยั่งยืนในการดําเนินการก่อสร้าง
   ขนาดไหน รองรับการใช้งานได้ขนาดไหนก็เลยมีการหารือกันว่าซึ่งตอนนี้กําลังมี
   การปรับแผน แต่เนื้อหาสาระว่าจะต้องมีการเซ็นยินยอมออกมาว่ามีการอุทิศที่ดิน
   ให้ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแค่วาจาเราก็ต้องมีการปรับ ตรงนี้ไม่ได้มีการท้วงติงหรือว่ามี
   การตําหนิ แต่ต้องมองถึงความเป็นจริงว่าจะต้องมีการดําเนินการอย่างไร ทั้งฝ่าย
   ของในส่วนการจัดทําแผน ทางคณะกรรมการแผน ทางผู้บริหาร กระผมมีความ
   เชื่อมั่นว่าต้องการที่จะร่วมกันพัฒนาในเขตพื้นที่ของเราอยู่แล้ว ในเมื่อมันขัดต่อ
   หลักการและในส่วนของหลักเกณฑ์ในส่วนของกองช่าง เพราะฉะนั้นที่ดําเนินการ
   ไม่ได้เพราะไม่มีในส่วนของการรองรับ ในเรื่องของการอุทิศก็ถือเป็นลําดับแรก ซึ่ง
   มีการอุทิศที่ดินด้วยวาจาซึ่งไม่สามารถทําได้ เพราะจะมีปัญหาแต่ตรงนี้กระผมขอ
   ตัดคําว่าการแบ่งโฉนดที่ดิน แต่กระผมจะเข้ามาในส่วนของเนื้อหาว่าเวลาจะ  
   ดําเนินการต้องมีในส่วนของเอกสารมาก่อน ว่ามีการอุทิศที่ดินและมีลายเซ็นเป็น
   ลายลักษณ์อักษร มีความยินยอมแนบด้วยเอกสารและหลักฐาน เพราะถือว่าเป็น
   พื้นที ่สาธารณะซึ่งจะสามารถดําเนินการได้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ 
   ทั้งสิ้น ในประเด็นที่ 2 ในวันนั้นกระผมได้มีการแจ้งแล้วว่าจากนี้ต่อไปถ้าทางเรา



๑๕ 

   จะมีการพัฒนา กระผมอยากให้ทุกท่านมีความคิดที่ว่าถนนถ้าทางเจ้าของได้มีการ
   ยินยอมที่จะอุทิศให้ ก็ขอให้มีการอุทิศให้ได้ในส่วนของขนาดถนน เพื่อรองรับการ
   ใช้งานหรือเหตุภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น  หรือการใช้ยานพาหนะเพื่อที่จะระงับเหตุ ใน
   กรณีที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุถนนที่ใช้บางครั้งก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ และการ
   รองรับที่ดินถ้าที่ดินเดิมยังเป็นที่นาเดิมอยู่ ก็คงจะไม่สามารถดําเนินการได้เลยและ
   การอุทิศที่ดินต้องมีการเผื ่อเพื่อที่จะรองรับในการถมดินซึ่งจะต้องมีการไหลของ
   ดิน ทําให้ต้องขยายกินพื้นที่ตรงนั้นก็ต้องมีการทําความเข้าใจ เพราะถ้าไม่มีฐาน
   ดินที่จะใช้เดิมต้องมีการถมปรับพื้นที่ แต่ถ้าจะมีการปรับแผนอีกครั้งว่าทางพื้นที่
   ของหมู่ที่ 4 จะสามารถดําเนินการได้แต่ก็ต้องมีการทําความเข้าใจกับชาวบ้านใน
   พื้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาทําความเข้าใจ ในการที่จะมีการดําเนินการก่อสร้างก็ทํา
   การบรรจุไว้ในแผน เพ่ือแทนที่ของโครงการเดิม 

นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ขอเคลียร์เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในกรณี
   ถนนหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ทางเจ้าของพื้นที่ได้มีการอุทิศ
   พื้นที่เป็นที่สาธารณะทั้งถนนสุดสาย ถ้าหากเจ้าของที่ดินไม่อุทิศที่ดินให้ก็คงจะ
   ดําเนินการไม่ได้ กระผมก็ได้มีการแจ้งแล้วว่าแม้แต่แผนของ อบจ.เชียงราย ก็ได้มี
   การดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นเรื่องของถนนก็อยู่ในระบบของการ 
   ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็คงไม่ต้องกังวลในส่วนของตรงนี้ ตามที่กระผมแจ้งตาม
   ที่ทางช่างและทางท่านปลัด ก็ขอให้ทาง ส.อบต. ได้ออกไปสํารวจด้วยไม่ใช่พึงแต่
   จะเร่งในการดําเนินการ โดยเนื้อสภาพดินหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการ 
   ดําเนินการสุดสายได้ สามารถดําเนินการได้เฉพาะพื้นที่สามารถดําเนินการได้ แต่
   ต่อจากตรงนั้นไปแล้วก็ขอฝากทางท่านสมาชิกหมู่ที่ 4 ด้วยก็แล้วกัน  

ส.อบต.หมู่ที่ 4   - ตามที่ทางท่านปลัด อบต. ได้มีการแจ้งให้กับทางที่ประชุมว่าถนนต้องได้ขนาด
   ความกว้าง 4.00 เมตร แต่ลักษณะของการทําถนนได้สอบถามทางช่างว่าต้องได้ 
   2.50 เมตร ,3.00 เมตร และ 4.00 เมตร ก็เลยมีความคิดว่าที่นาที่มีการอุทิศให้
   จะมีการอุทิศพ้ืนที่ให้ในจํานวน 4.00 เมตร และกระผมขอย้ําในส่วนของทางท่าน
   ปลัดได้มีการแจ้งพ้ืนที่ถนนต้องได้ 4.00 เมตร เพราะฉะนั้นในส่วนของรถดับ 
   เพลิงไม่สามารถเข้าไปได้ มาดูในส่วนของถนนหมู่ที่ 2 ในซอยบ้านนายมากระผมมี
   ความข้องใจและได้ทําการวัดความกว้างถนนกว้าง 2.50 เมตร หลังบ้านแม่คํา
   ตรงนั้นก็สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ก็ไม่ทราบว่าในส่วนของรถดับเพลิงสามารถ
   เข้าไปได้หรือไม่ แต่ในพื้นที่บางพื้นที่ไม่ต้องมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 3.50 เมตร 
   หรือ 4.00 เมตร ก็ได้ในการอุทิศที่ก็มีการอุทิศที่ดินไว้เยอะมาก เพราะแต่ก่อนไม่
   มีถนนหนทางกระผมก็ทราบอยู่นาของแม่ยายตอนนี้ก็เป็นชื่อของภรรยากระผม
   แล้ว ก็ได้มีการอุทิศที่ดินให้เรียบร้อยแล้ว แต่กระผมมีความข้องใจว่าต้องมีการ
   แบ่งแยกโฉนดมาให้ แต่ในส่วนของการอุทิศที่ดินกระผมทราบมาตั้งนานแล้ว  
   เพราะกระผมเป็น ส.อบต. มาหลายสมัยแล้ว ในการขอเนื้อที่เพื่อนํามาดําเนินการ
   ก่อสร้างถนนสายหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 กระผมก็ดําเนินการช่วยขอและถนนหมู่ที่ 
   6 เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านปากกอง เขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํากระผมก็เป็นคนที่ช่วย



๑๖ 

   ขอ ถนนสายต้นม่วงกระผมก็เป็นคนขอได้มีการเชิญทางนายอําเภอมาเปิดถนน
   ด้วยซ้ําถนนแต่ละสาย ตรงนี้ก็ได้ดําเนินการขอทั้งหมดแต่ไม่ได้มีการแบ่งแยกโฉนด 
   กระผมแค่มีความข้องใจว่าทําไมต้องเป็นแค่หมู่ที่ 4 เท่านั้น ที่ต้องมีการแบ่งแยก
   โฉนดตอนนี้ก็ถือว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับการอุทิศที่ดินเพื่อดําเนินการ
   ก่อสร้างถนน ในวันนั้นทางนายช่างโยธาได้มีการกล่าววาจาด้วยถ้อยคําที่เสียงดัง 
   เป็นการกล่าววาจาที่ไม่เหมาะสมกระผมขอนําเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ก็ถือว่าทําการอภิปรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
   ก็ทําการหารือนอกรอบ มีท่านอื่นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในโครงการที่ 3 มี
   ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ก่อนที่จะมีการของมติจากที่ประชุม ถ้าไม่มีขอมติความเห็น
   ชอบโครงการที่ 3 ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.3 การพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสมโครงการ
   ที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อด า (ต่อ
   จากของเดิม) บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6  ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว  
   จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 
   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (มติเห็น
   ชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 เสียง) 

 3.2.1 การขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ า พัฒนาแหล่งน้ าห้วย
ป่าโอ้ม 

ประธานสภาฯ  - ได้มีวาระเร่งด่วนแจ้งยังผู้ยื่นญัตติได้ทําการนําเสนอ 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ
   การที่ได้มีการยื่นญัตติเร่งด่วน เกี่ยวกับรายการโอนงบประมาณ 

โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณตั้งไว้            110,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ          80,185.00 บาท 
โอนลด                         52,000.00 บาท 
คงเหลือ                        28,157.00 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการ พัฒนาแหล่งน้ําห้วยป่าโอ้ม 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  52,000.00 บาท 

 

 



๑๗ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับวาระเร่งด่วนการพิจารณาขอความ
   เห็นชอบโอนลดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่ทางผู้บริหารได้มีการนําเสนอไปแล้ว 
   ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบการโอนลดตั้งเป็นรายการใหม่ตามที่ทางผู้บริหารได้มี
   การนําเสนอ ถ้ามีมติเห็นชอบของยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.2.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ า พัฒนาแหล่งน้ าห้วยป่าโอ้ม 
(มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 เสียง) 

***พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 3.3 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ................ (วาระรับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
   ตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ............
   ก่อนที่จะมีการพิจารณาขอหารือในที่ประชุมก่อนว่าเราจะมีการลงมติสามวาระ
รวด   เดียวเลยหรือไม่ 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
   นายสุทัศน์  ศรีจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ก็ขอเสนอให้การ
   พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ  - ทางท่านผู้บริหารได้มีการนําเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวด มีท่านใดมี 
   ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ สําหรับการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
   ส่วนตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .....
   ถ้าไม่มีก็ถือว่าทางสภาจะร่วมกันพิจารณาสามวาระรวดเดียว ถ้าประชุมมีมติ  
   เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
   ส่วนตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ..... 
   (สามวาระรวดเดียว)  (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
   ส่วนตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .....
   ขอเชิญท่านผู้ยื่นญัตติได้ทําการเสนอ 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
   ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
   ตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .....  
   กระผมก็คงจะมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ทําการนําเสนอต่อไป  

หัวหน้าสํานักปลัด - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการกําหนดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
   ตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวขึ้นมา มีเหตุผล
   มาจากเรื่องของการควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสุนัขให้มีความสอดคล้องกับ
   สภาพชุมชนในปัจจุบัน ทาง อบต.ป่าก่อดํา ได้มีการออกข้อบัญญัติการควบคุม
   สัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2555 ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าข้อบัญญัติฉบับนั ้น
   ไม่ได้เจาะจงเรื่องของสุนัขและแมวเป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งเป็นข้อบัญญัติรวมซึ่งสภาพ
   การณ์ปัจจุบันตามพระราชประณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
   ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี เพื่อการ



๑๙ 

   ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้ทางท้องถิ่นทางกรมได้มีการแจ้งทางจังหวัด ให้ทาง
   ท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติได้ทบทวนและจัดทําข้อบัญญัติเพื่อให้ครอบคลุม 
   ข้อบัญญัติการเลี ้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ทางสํานักปลัดก็ได้มีการดําเนินการ
   ขอพิจารณาเสนอร่างข้อบัญญัติในวันนี้ ซึ ่งข้อบัญญัติจะมีอยู่ทั ้งหมด 7 ข้อ ตาม
   เอกสารที่ได้มีการแจกให้ทางสภาได้มีการศึกษา เกี่ยวกับรายละเอียดมาเรียบร้อย
   แล้ว เกี่ยวกับการพิจารณาในวันนี้ข้อพิจารณาที่เป็นกรณีพิเศษคือข้อ 6 จะเป็น
   การกําหนดข้อบัญญัติฉบับใหม่ ในข้อ 6 เพราะข้ออื่น ๆ จะเป็นนิยามและข้อกํา
   หนดทั่วไป 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

หัวหน้าสํานักปลัด - ขอนําเสนอต่อที่ประชุมสภาไว้เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - ในที่ประชุมพิจารณา มีข้อซักถามข้อสงสัย ตามที่ผู้ยื่นญัตติได้มีการถกแถลงไป
   แล้วมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสามารถสอบถาม เป็นร่างข้อบัญญัติ 

นายก อบต.   - ขออนุญาตท่านประธาน ในส่วนของเรื่องจํานวน ลองพิจารณาตามหลักความ
   เป็นจริงในเขตพื้นที่ของ อบต.ป่าก่อดํา ถ้ากรณีสุนัขหรือแมวเกิน จํานวน 5 ตัว มี
   จํานวนมากหรือน้อยจะมีผลกระทบกับการบังคับใช้ถือเป็นกฎหมายหรือเป็น  
   ระเบียบ ถ้าเกินจํานวนตรงนี้ตามที่มีการระบุไว้ ตรงนี้ก็ถือว่าผิด ก็ขอให้ทุกท่าน
   ร่วมกันพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อที่จะไม่ให้กระทบแต่บางพื้นที่ตาม
   ข่าวสารนําสุนัขมาเลี้ยงจํานวน 100 ตัว แต่ในพื้นที่ของเราไม่มีเยอะขนาดนั้นก็
   อยากให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการดํารงชีวิต  เพราะบาง
   บ้านก็มีการเลี้ยงสุนัขเกินจํานวนขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 1 มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร มีการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ก็
   ขอเชิญร่วมกันพิจารณา มีท่านใดมีความคิดเห็นอย่างอื่นหรือไม่ ตรงนี้คือเป็นร่าง
   ข้อบัญญัติก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ จะให้สภาร่วมกันพิจารณาขอเชิญ
   ทุกท่านอภิปราย ขอเชิญท่านปลัด อบต. 

ปลัด อบต.  - ขอให้ทางท่านประธานสภาฯ ให้ทางสมาชิกอภิปรายทีละท่าน 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญทาง อบต.หมู่ที่ 1  

ส.อบต.หมู่ที่ 1   - เรียนท่านประธานสภา ตลอดจนผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจันทร์ 
   อินธิยศ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุนัขและแมวพอดีสุนัขบางบ้านก็มี
   จํานวนมาก แต่บางบ้านก็มีจํานวนน้อยหรือน้อยกว่า 5 ตัว กระผมมีความคิดว่าก็
   จะกระทบกับบ้านที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวจํานวนมากกว่า 10 กว่าตัว ก็อยู่ที่ทางสภา
   จะร่วมกันพิจารณาว่าจะมีการกําหนดอย่างไร สําหรับหมู่ที่ 1 ก็มีแค่วัดเท่านั้นที่มี
   จํานวนมาก สุนัขมีจํานวนทั้งหมด 17 ตัว แต่ไม่มีแมวกระผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - เรียนเชิญท่าน ส.อบต.อรนงค์ แสนใส ส.อบต.หมู่ที่ 1 

ส.อบต.หมู่ที่ 1   - เรียนท่านประธานตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางอรนงค์ แสนใส 
   อบต. หมู่ที่ 1 พอดีฉันมีเรื่องจะสอบถาม พอดีแมวที่บ้านมีจํานวนทั้งหมด 6 ตัว
   ซึ่งมีแมวจรจัดได้มาอาศัยอยู่ที่บ้าน ก็ได้นําข้าวและอาหารให้และตอนนี้มีการ 
   ตั้งครรภ์เพ่ิมเติม เพราะมีแมวหลงที่มาอยู่อาศัยที่บ้านอยากจะถามว่าจะต้องมีการ
   ลงทะเบียนหรือไม่ เพราะว่าแมวไม่ได้นํามาเลี้ยงเองแต่เป็นแมวจรจัดที่มาอาศัย
   อยู่ด้วยชั่วคราวเท่านั้น 



๒๑ 

ประธานสภาฯ  - ตรงนี้ถือเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ทุกท่านมีความคิดเห็นเป็น  
   อย่างไรก็ให้มีการนําเสนอเข้ามาได้เลย เพราะตอนนี้ถือว่าเป็นร่างและจะมีการ
   จัดทําเป็นข้อบัญญัติของตําบลต่อไป ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่ 2 มีเพิ่มเติมถ้าไม่มีก็ขอ
   เชิญสมาชิกหมู่ที่ 3 

ส.อบต.หมู่ที่ 3   - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนาง 
   ติ๋ม  ธรรมขันทา ส.อบต. หมู่ที่ 3 ของหมู่ที่ 3 จะมีบ้านของนายชัยวัฒน์ มีจํานวน
   สุนัขและ แมวจํานวนมาก ในเรื่องของการเลี้ยงแมวก็จะมีการเลี้ยงในบ้าน  แต่ใน
   กรณีของสุนัขทางสุนัขได้มีการออกล่าไก่ของชาวบ้าน เวลาที่สุนัขกัดไก่ของชาว
   บ้าน ชาวบ้านก็มีการแจ้งว่ามีความเดือดร้อนเกี่ยวกับสุนัข ของบ้านนายชัยวัฒน์ 
   และจะมีวัดต้นม่วงก็ทําความเดือดร้อนของชาวบ้านเหมือนกันก็ไม่ทราบว่าจะมี
   การดําเนินการอย่างไร  

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญทางท่านชัชวาลย์ แสงคํามา ส.อบต.หมู่ที่ 3 

ส.อบต.หมู่ที่ 3   - เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
   นายชัชวาลย์ แสงคํามา ส.อบต. หมู่ที่ 3 เกี่ยวกับเรื่องสุนัขและแมวก็มีปัญหาอยู่
   เหมือนกันคือ เราไม่ได้เลี้ยงสุนัขและแมว แต่สุนัขและแมวมาอาศัยอยู่ร่วมกับเรา 
   ซึ่งกระผมไม่ได้นํามาเลี้ยงแต่สัตว์ก็จะนําคู่ของมันมาอยู่ที่บ้านเอง และมาคลอดที่
   บ้านจํานวน 4-5 ตัวไม่ทราบว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ก็จําเป็นที่จะต้องรับ
   เลี้ยง ตอนนี้ก็มีปัญหาและจะมีข้อบังคับกําหนดหรือไม่ในการจัดการ ทางวัดไม่ได้
   เลี้ยงแต่ก็มีคนนําสุนัขและแมวมาปล่อย เพื่อให้ทางวัดมีการแก้ไขปัญหาซึ่งทางเรา
   ไม่ได้มีการเลี้ยงแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้  

ประธานสภาฯ  - ส.อบต หมู่ที่ 4 มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ ส.อบต.หมู่ที่ 5  

ส.อบต.หมู่ที่ 5  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
   นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุนัขและแมว ถ้า
   มีการกําหนดจํานวนแต่ต้องมองถึงการเลี้ยงสุนัขและแมวของแต่ละบ้าน  กระผม
   ว่าถ้าไม่มีการกําหนดในพระราชบัญญัติว่ากี่ตัว ถ้ามีกําหนดน้อยก็อาจจะไม่ครอบ
   คลุมถ้ากําหนดมากก็ไม่สามารถควบคุมได้หมด เกี่ยวกับปริมาณก็ต้องมีการ 
   กําหนดให้มีความเหมาะสม โดยให้แต่ละครอบครัวต้องมีการหารือกันที่แน่นอน
   เพราะถือว่ามีการเลี ้ยงเป็นจํานวนมากในร่างข้อบัญญัติมีการกําหนด 5 ถึง 10 
   ตัวก็ถือว่ามีความเหมาะสม แต่ถ้าเกินกว่านี้ไปเกี่ยวกับกฎข้อบังคับก็ มีการกําหนด
   การอีกครั้งถ้ามีการกําหนดจํานวนมาก ก็จะมีปัญหาตามมามากขึ้นตามที่มีการ
   กําหนดในข้อนี้ก็ถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว ก็มีการนําเสนอเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - ตามที่ทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้มีการนําเสนอเห็นด้วยกับการกําหนด 
   จํานวนสุนัขและแมวตามร่างข้อบัญญัติ สําหรับหมู่อ่ืนมีเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 6    - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนาย
   สมบัติ รัดเร็ว เรื่องสุนัขและแมวสําหรับบ้านหมู่ที่ 6 บ้านที่เลี้ยงจํานวนมากก็จะมี
   อยู่และมีหมาดุตามที่ทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้แจ้งไว้เป็นการเลี้ยงก็ต้องมี
   การกําหนดว่าต้องมีการเลี้ยงจํานวนตามข้อบัญญัติ และต้องมีการบังคับหรือมีการ
   ห้ามปรามเกี่ยวกับมาตรการในการเลี้ยงสุนัขและแมวในบ้านของหมู่ที่  6 ในหมู่ที่ 
   6 บ้านนายวันชัย สิงห์เชื้อ ซึ่งมีสุนัขจํานวน 5 ตัว สุนัขจะออกจากรูบ้านไม่ได้เลย
   เพราะสุนัขดุมาก ทางเจ้าของก็หูไม่ดีทางชาวบ้านตะโกนเรียกก็ไม่ได้ยิน และมีผู้
   สัญจรไปมาได้ผ่านหน้าบ้านของหลังดั่งกล่าว สุนัขบ้านนั้นได้ออกจากรั้วบ้านมา 
   ถ้าไม่มีเจ้าของผู้ที่สัญจรผ่านมาก็คงจะโดนกัด อันที่จริงแล้วถ้ามีการเลี้ยงมากเกิน
   ไปก็ตามที่ทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว กล่าวก็ถือว่าเกินกว่าเหตุเพราะมีการเลี้ยง
   จํานวนมากเกินไป มีทั้งสุนัขดุและสุนัขที่ไม่ดุตอนนี้ก็ขอให้ทําสภาได้ร่วมกันพิจาร
   ณาตามที่ข้อบัญญัติได้มีการกําหนดไว้ว่ามีการกําหนดกี่ตัวสําหรับผมก็มีเสนอเพิ่ม
   เติมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ    - หมู่ที่ 11 มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  

ส.อบต.หมู่ที่ 11  - เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับ 
   หมู่ที่ 11 ก็ถือว่ามีปัญหาเหมือนกันเพราะจะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลี้ยงสุนัข
   ไว้เหมือนเลี้ยงแทนลูก เพราะไม่มีลูกจึงนําสุนัขมาเลี้ยง แต่ก็เลี้ยงในบ้านก็ไม่มีการ
   ปล่อยเพ่นพ่าน แต่ถ้ามีชาวบ้านจะเข้าภายในบ้านก็ไม่สามารถเข้าไปได้ เพราะ
   บ้านหลังนี้ได้นําสุนัขมาเลี้ยงแทนลูก ซึ่งก็มีการเก็บหมาจรจัดมาเลี้ยงซึ่งตอนนี้ก็มี
   จํานวนมาก แต่ก็มีการจัดการฉีดยาถูกต้อง เราจะมีการดําเนินการอย่างไรและมี
   มาตรการอย่างไร เกี่ยวกับกรณีที่มีการเลี ้ยงสุนัขจํานวนมาของบ้านหลังนี้ และ
   สําหรับทางวัดสันหนองบัวหมู่ที่ 11 มีสุนัขและแมวจํานวนไม่มาก หากมีการ 
   กําหนดแต่ละครัวเรือนไม่เกิน 5 ตัวต่อครัวเรือน หากมีการขอมีการเพ่ิมเติม 
   จํานวนก็จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เพราะว่าถ้ากําหนด 5 ตัว ก็จะมีบางบ้านเลี้ยงเกิน
   จํานวนนี้ก็อยากจะหารือในที่ประชุม 

ประธานสภาฯ   - ตามร่างก็อยากให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่าเห็นด้วยกับข้อบัญญัตินี ้หรือไม่ 
   ตอนนี้ก็ร่วมกันพิจารณาในข้อที่ 6 ต้องมองรวมถึงเขตบ้านเขตวัดก็ขอเชิญท่าน
   นายก 

นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ และทางท่านสมาชิกทุกท่าน สังเกตดูในส่วนของ 6.2 
   ตรงวรรคสุดท้าย “กรณีต้องการ เลี้ยงหรือปล่อยเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ต้อง
   ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” จริง ๆแล้วถ้ามีการกําหนดมากกว่านี้ก็
    สามารถทําได้ แต่ก็ต้องมีมีผลกระทบเกี่ยวกับจํานวนสุนัขและแมวจํานวน
มากขึ้น    แต่ถ้ามีจํานวนเกินก็ต้องมีการขออนุญาตทางเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในครัวเรือน
   หนึ่งจํานวนสุนัขและแมวหากไม่คลอดลูกหากมีจํานวน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 5 ตัวก็ถือ
   ว่าเป็นจํานวนที่พอดี ถ้าเกินจํานวนกว่า 10 ตัว ก็ต้องทําการขออนุญาตจากเจ้า
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   พนักงานท้องถิ่น ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมภายในตัว ถ้าสอบถามแต่ละหมู่บ้าน
   และทางสมาชิกที่มีการนําเสนอ ก็มีบ้านไม่กี่หลังที่มีการเลี้ยงสุนัขและแมวจํานวน
   มาก แต่ถ้าในความรู้สึกของกระผมตรงนี้ในการกําหนดก็ควรจะมีความพอดีแล้ว 
   แต่ถ้ามีการกําหนดมากกว่านี้ก็เราก็จะไม่สามารถควบคุมจํานวนที่เพ่ิมขึ้นได้  
   กระผมก็ขอเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ 

ปรธานสภาฯ   - เรียนเชิญท่านสถิตย์ เสียงแขก 

ส.อบต.หมู่ที่ 4   - เรียนท่านประธานสภากระผม นายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 อยากจะถ้า
   หากมีการกําหนดจํานวนไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าครัวเรือนหนึ่งได้มีการเลี้ยงสุนัข
   และแมวเกินจํานวน อยากสอบถามเกี ่ยวกับข้อบัญญัติมีการกําหนดมาตรการ 
   และมีกําหนดบทลงโทษไว้อย่างไรที่จะสามารถเป็นข้อบังคับและดําเนินการได้ 

ประธานสภาฯ   - สําหรับมาตรการอยู่ใน “ข้อ 7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้อง
   ระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข 
   เพิ่มเติม”ตรงนี้ให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่ามีความเหมาะสมเกี่ยวกับการกําหนด
   จํานวนสุนัขและแมวหรือไม่ ตามร่างข้อบัญญัติ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถ
   ดําเนินการเปลี่ยนแปลงได้ ก่อนที่จะมีการขอมติ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4   - ตรงนี้ก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ 
   สาธารณสุข แต่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบทลงโทษ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการชี้แจง 

หัวหน้าสํานักปลัด  - ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การ
   ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่ว่ามีเพิ่มเติม
   ในฉบับเพิ่มเติมได้มีการปรึกษาท้องถิ่นอําเภอได้มีการแจ้งว่ามีการร่าง  พ.ร.บ การ
   สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมจะมีการปรับในจํานวนถึง 20,000 บาท 
   และมีการจําคุก แต่ตอนนี้ราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม
   เติมปีล่าสุดยังไม่มีการประกาศใช้ เกี่ยวกับบัตรบทลงโทษ ตามที่มีการได้เสนอตาม
   ข้อบัญญัติจํานวน สุนัขและแมว แต่ละบ้านไม่เกิน 5 ตัว คือเป็นการประเมินใน
   ภาพรวมในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดํา มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,289 ครัวเรือน ใน
   การควบคุมและก็เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เขต อบต.ป่าก่อดํา ถ้ามีการ เลี ้ยงสุนัข
   และแมวเกินจํานวน 5 ถึง 10 ตัว ในจะมีในข้อที่ 3 ที่มา บังคับให้แต่ละ 
   ครัวเรือน อยากจะมีการเลี้ยงเกินจํานวนก็ต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
   ท้องถิ ่นก็คือท่านนายก ในการกําหนดตรงนี ้คือสิ ่งสําคัญคือการ จัดซื ้อวัคซีนซึ ่ง
   ตอนนี้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนตัวละ 35 บาท ถ้าหากมีการกํา
   หนดจํานวนเยอะตรงนี้ก็จะกระทบถึงงบประมาณ และยากต่อการควบคุมด้วย ขอ
   นําเรียนทางสมาชิกทราบ 
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ประธานสภาฯ  - มีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หรือยึดตามร่างข้อบัญญัติ ถ้าไม่มีก็
   จะขอมติความเห็นชอบ ถ้าเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
   ส่วนตําบลป่าก่อดําเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ตามที่ได้มี
   การพิจารณาและอภิปรายร่วมกัน ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ข้อ 3.3 การพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. ................ (วาระรับหลักการ) (มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งด
ออกเสียง 1 เสียง) 

  3.4 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ
ด า สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า (กรณีแทนต าแหน่งว่าง) 

ประธานสภาฯ  - ต่อไประเบียบวาระ ข้อ 34 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําสัดส่วนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบล
  ป่าก่อดํา กรณีแทนตําแหน่งว่าง เรียนเชิญทางท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่ได้ทํา
  การชี้แจงรายละเอียด 

นักวิเคราะห์ฯ   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทุก
  ท่าน จากในกรณีที่ทาง ส.อบต. ได้เป็นสัดส่วนของสภาซึ่งเป็นคณะกรรมการ 
  พัฒนาท้องถิ่น ได้ลาออกจากตําแหน่ง ส.อบต. สมพงษ์ คําจ้อย ได้ไปดํารงตํา 
  แหน่งผู้ใหญ่บ้าน ก็จะได้มีการคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างลงจํานวน 1 ท่าน ใน
  ส่วนของสภา กระผมก็ขอเชิญทางสมาชิกได้พิจารณา 

ประธานสภาฯ   - ก็ถือว่าทําการคัดเลือกแทนตําแหน่งว่างของตําแหน่งในส่วนของสภาองค์การ
  บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา กรณี มี 2-3 ท่าน ก็ต้องมีการลงคะแนน มีท่านใดมี
  ความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะมีการนําเสนอชื่อ ถ้าไม่มีก็ขอนําเสนอรายชื่อ
  ตัวแทนของสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ส.อบต.หมู่ที่ 5   - เรียนท่านประธานสภากระผมนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 กระผมขอ
  นําเสนอนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที ่ 4 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  แทนตําแหน่งว่าง 

ประธานสภาฯ  - ขอผู้รับรอง จํานวน 2 ท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 1   - กระผมนายจันทร์ อินธิยศ    ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 6   - กระผมนายบุญทรง บุญคําปัน ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ  - ในทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้วได้มีการเสนอท่านสถิตย์ เสียงแขก มีท่านใดจะ

  เสนอรายชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าเกิน 2 ท่าน ก็ต้องทําการคัดเลือกถ้าไม่มีก็คงจะมี
  การขอมติความเห็นชอบจากการนําเสนอตามที่ท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้มีการ
  นําเสนอทางสถิตย์ เสียงแขก มีผู้รับรอง 2 ท่าน ก็ถือว่าถูกต้องตามระเบียบ ถ้าใน
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  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
  ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.4 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า (กรณีแทนต าแหน่งว่าง) (มติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 
– งดออกเสียง 2 เสียง) 

 3.5 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 2 โครงการ  

 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าห้วยป่าโอ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ขนาดปากกว้าง 
14.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 867.00 ลบ.ม.  

 โครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต จ านวน 4 จุด พื ้นที ่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
162.00 ตารางเมตร งบประมาณ 111,000 (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระ 3.5 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  จํานวน 2 โครงการเพ่ือขอเชิญทางผู้ที่มีการยื่นญัตติได้มีการนําเสนอ 

นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
  วาระข้อ 3.5 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  จํานวน 2 โครงการ สืบเนื่องวันนี้วันที่ 26 กันยายน ก็คงเหลืออีกไม่กี่วันก็จะมี
  การปิดงบในปีงบประมาณ 2562 กรณีถ้ามีการก่อหนี้ผูกพันไว้ถ้าเป็นโครงสร้าง
  พ้ืนฐานจะเป็นอํานาจของสภา ในส่วนของการกันเงินไว้ ซึ่งจะมีอยู่ 2 โครงการ ที่
  จะต้องดําเนินการคือโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําป่าโอ้มหมู่ที่ 1 บ้าน
  โป่งมอญ และโครงการที่ 2 การซ่อมแซมถนนจํานวน 4 จุด ซึ่งทางองค์การบริ
  หารส่วนตําบลได้ จ้างวิศวกรในการออกแบบเรียบร้อยแล้ว และก็คงจะดําเนินการ
  ตามแบบแปลนที่ทางวิศวกรได้ดําเนินการออกแบบ ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
  ห้วยป่าโอ้มงบประมาณที่จะต้องดําเนินการอยู่ 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพัน
  บาทถ้วน) และโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนจํานวน 4 จุดงบประมาณรวมทั้ง
  หมด 111,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาถ้วน)ซึ่งก็คงจะขอทางสภา
  พิจารณาในส่วนของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไว้  

ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ในหัวข้อนี้ ตรงนี้กระผมขอ 
  อนุญาตได้เรียนถาม เกี่ยวกับโครงการที่จะมีการกันเงินไว้ กรณีการซ่อมแซมถนน
  จํานวน 4 จุด ได้มีการผ่านทางสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ก็ถือ
  ว่าผ่านมาและใช้เวลานาน มีการดําเนินการล่าช้าเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ทางกอง
  ช่างมีติดขัดเรื่องใด จึงต้องมีการเบิกเงินไว้เหลื่อมปีไว้  
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นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธานเกี่ยวกับการดําเนินการ ซึ่งตอนนั้นที่มีการขอความ 
  เห็นชอบจากสภาเพื่อมีการโอนงบประมาณการจ้างออกแบบ ไม่ได้ขออนุมัติใน
  ส่วนของการดําเนินการก่อสร้างขึ้น ซึ่งการก่อสร้างในการดําเนินการทุกอย่างใน
  ส่วนของการก่อสร้างต้องมีการก็เซ็นรับรองโดยทางวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งทาง
  ช่างขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําไม่มีใครจบทางด้านวิศวกรโดยตรง ตรง
  นี้ก็จะมีการดําเนินการตามขั้นตอน จะมีการดําเนินการเลยไม่ได้ทางห้วยป่าโอ้มก็
  ต้องมีการขออนุมัติจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด จึงทําให้มีการดําเนินการล่าช้าใน
  ส่วนของการซ่อมแซมถนน จํานวน 4 จุด มีในส่วนของพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบที่
  เกี่ยวข้องด้วยในมุมมองในส่วนของทางพนักงานส่วนตําบล ในการพิจารณาว่าต้อง
  มีการใช้งบจากส่วนใด คือในตอนนี้ดําเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบถ้า
  มีการพลาดพลั้งผิดพลาดผิดพลาดอะไรก็จะทําให้ลําบากในการดําเนินการ ในส่วน
  ของเงินสะสมระยะดําเนินการ 1 ปี อยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการกันในส่วนของงบประ
  มาณไม่ได้นํางบประมาณ ในส่วนของการดําเนินการในการขอทั้ง 3  โ ค ร ง ก า ร 
  ระยะเวลาในการดําเนินการใช้จ่ายจากเงินสะสมคือระยะเวลา 1 ปี แต่ตามการสั่ง
  การต้องมีการขออนุมัติและความเห็นชอบจากสภาภายใน 31 ตุลาคม เกี่ยวกับ
  บางสายอย่างเช่นถนนหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 เขตเทศบาล ก็ต้องมีการดําเนินการ
  ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว ก็จะมีปัญหาหรือโครงการที่มีเหลือการพิจารณาถนนบาง
  สาย ตามที่ทางท่านประธานสภาฯ ได้มีการสอบถามว่าในส่วนของขั้นตอน ถ้าหาก
  มีการซ่อมแซมถนนสมัยก่อนก็ไม่สามารถดําเนินการได้เลย แต่ปัจจุบันต้องมีทาง
  วิศวกรออกแบบ ก็ต้องมีการขออนุมัติเพื่อที่จะให้ทางวิศวกรออกแบบก่อนที่จะมี
  การก่อสร้าง สิ้นปีงบประมาณเราไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ถ้าหาคู่สัญญาได้ทาง
  ผู้บริหารสามารถอนุมัติการดําเนินการได้ แต่ตอนนี้ไม่มีคู่สัญญาในการดําเนินการ 
  ดังนั้นก็เป็นอํานาจของทางสภาที่ต้องกันเงินไว้ กระผมก็ขอนําเรียนไว้เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ในข้อ 3.5 ก็การเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบ 
  ประมาณ พ.ศ. การพัฒนาแหล่งน้ําห้วยป่าโอ้มและการซ่อมแซมถนนจํานวน 4 
  จุดถ้าไม่มีข้อซักถามของมติความเห็นชอบ มีวาระก็ 3.5 ถ้ามีความเห็นชอบของ
  มติยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.5 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบ 
  ประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 2 โครงการ 

   โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าห้วยป่าโอ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ  
  ขนาด ปากกว้าง 14.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
  น้อยกว่า 867.00 ลบ.ม. 

   โครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต จ านวน 4 จุด พื้นที่ผิวจราจร 
   ไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร งบประมาณ 111,000 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
   หนึ่งพัน บาทถ้วน) (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 
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3.6 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื ่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ................   (วาระ 2 การแปรญัตติ) 

 
ประธานสภาฯ   เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3.6  การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 

ป่าก่อ  ดํา เรื ่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ................   
 (วาระ 2 การแปรญัตติ) เนื่องจากไม่มีไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ
จะมีการหารือในที่ประชุมในวาระ 3 การลงมติ ในวันไหนหรือจะให้มีการดําเนินการ
ภายในวันนี้ ก็คงจะมีการหารือในที่ประชุม ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ก็ขอ
หารือเก่ียวกับ การประชุมในวาระ 3 ในการลงมติ ขอเชิญ ทางท่าน ส. อบต. บุญทรง  
บุญคําปัน  

ส.อบต.หมู่ที่ 1 - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ส. อบต. 
บุญทรง  บุญคําปัน ส. อบต. หมู่ที่ 6 เห็นสมควรว่าให้มีการดําเนินการประชุมให้
แล้วเสร็จภายในวันนี้ กระผมขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ สามารถแสดงความคิดเห็นหารือ 
ในที่ประชุมก็มีทางท่านบุญทรง  บุญคําปัน ส. อบต. หมู่ที่ 6 ได้เสนอว่าน่าจะมีการ
ประชุมในวาระ 3 ในการลงมติในวันนี้เลย ท่านอ่ืนไม่มีการแสดงความคิดเห็นใช่
หรือไม่ ถ้ามีการนําเสนอตรงนี้ ต้องมีการขอมติในที่ประชุมหรือไม่ท่านเลขาสภา  
ตามที่ประชุมมีท่านบุญทรง   บุญคําปัน  ส. อบต. หมู่ที่ 6 มีการเสนอเพียงท่าน
เดียวในวาระ 3 การลงมติ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีท่านใดนําเสนอ ก็จะขอมติในที่
ประชุมเราจะมีการเข้าสู่วาระที่ 3 ในการลงมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เรื ่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. ................ ถ้าท่านเห็นชอบตามผู้ที่มีการนําเสนอของมติยกมือ 

มติที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าก่อด า เรื ่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ................  
(วาระ 2 การแปรญัตติ และวาระ 3 การลงมติภายในวันเดียวกัน) (มติเห็นชอบ 
10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง 

3.7 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื ่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ................   (วาระ 3 การลงมติ) 

ประธานสภาฯ  - ก็ถือว่าได้มีการเว้นวรรคทางสภาจะได้ลงมติในวาระ 3 ข้อ 3.6 ในการพิจารณา
 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
 ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ................   เนื่องจากได้ผ่านในวาระ 1 และวาระ 2 
 เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้คือเข้าสู่วาระ 3 การลงมติ ขอมติในการตราเป็นข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว พ.ศ. ................   ถ้าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอมติยกมือ 

 



๒๘ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.7 การพิจารณาวาระ 3 การลงมติ  (ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ................ (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งด
ออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ - ขออนุญาตสอบถาม ได้มีการเขียนคําร้องเกี่ยวกับในเรื ่องของการตัดกิ่งไม้ ยื ่น
ออกมานอกถนนถนนสายหลัก เขตหมู่ 2 ขึ้นอําเภอแม่ลาว เนื่องจากครั้งที่แล้ว
ทาง อบต. ได้ม ีการดําเนินการออกพื้นที ่ดําเนินการหมู ่บ ้านและครึ ่งว ันเพื ่อ
ดําเนินการตัดกิ่งไม้ กระผมได้มีการเขียนคําร้องเข้ามาเพื่อขอเจ้าหน้าที่ได้ทําการ
ตัดกิ ่งไม้ที่มีการยื ่นออกมานอกถนนตั้งแต่ถนนเขตพื้นที ่ของหมู่ที ่ 2 เขตติดต่อ
เทศบาลและทางขึ้นอําเภอ ซึ่งมีกิ่งไม้ยื่นออกมาถนนเยอะมาก มีทางผู้สัญจรมีการ
ท้วงติงมาว่าทําไมไม่มีการดําเนินการตัดต้นไม้ให้แล้วเสร็จ จึงมีการเขียนคําร้อง
ขึ้นมายัง อบต. ก็อยากจะสอบถามเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบว่ามีการติดขัดในส่วน
ไหน ก็อยากให้เร่งดําเนินการเนื่องจากมีรถขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่  ซึ่งทําให้เกิด
อันตรายอยากสอบถามว่าจะสามารถจะดําเนินการให้ได้เมื่อไหร่ ก็อยากจะเรียน
ถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

ผอ.กองช่าง  - ขออนุญาตตอบคําถามท่านประธานสภา ก็ขอไปดูในส่วนของหนังสือคําร้องการ
ขอตัดกิ่งไม้ ถ้าเป็นหนังสือคําร้องเฉพาะจุด เกี่ยวกับคําร้องของตัดกิ่งไม้ต้องมีการ
ดําเนินการตามแผน ก็ได้มีการเกษียณ ไปถามท่านนายกเพื่อให้ทางท่านนายกได้มี
การพิจารณาและการดําเนินการ ตัดตามจุดที่มีการร้องขอและในการดําเนินการที่
ผ่านมาในการตัดกิ่งไม้ในแต่ละจุดก็ตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอน รอและกําหนดจุดเสี่ยง 
และตอนที ่มีการออกพื้นที ่เป็นการกําหนดจุดเสี ่ยงด้วย ซึ ่งตอนนี ้เกี ่ยวกับการ
ดําเนินการด้านเอกสาร เกี่ยวกับแผนที่จุดเสี่ยงยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ก็เลยยัง
ไม่ได้มีการร่างแผนจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อก็มีการหารือกับทางหัวหน้า
สํานักปลัด ก็มีเกี่ยวกับเรื่องสะท้อนทั้งเรื่องดีและไม่ดีเข้ามา ก็ต้องมีการวางแผน
เพื่อให้รัดกุมมากกว่านี้ หรือว่าจะต้องมีการรอทางเจ้าพนักงานป้องกันท่านใหม่ที่
จะ ย้ายมาอยู่ อบต. หรืออาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการตัดกิ่งไม้เกี่ยวกับเรื่อง
คําร้องที่ทางท่านประธานสภาฯ ได้มีการเขียนขึ้นมาเกี่ยวกับการตัดกิ่งไม้ เพราะ
ไม่เห็นเกี่ยวกับใบคําร้องตัดกิ่งไม้ แต่ถ้าตามแผนเดิมที่มีการหารือและมีการจัดทํา
แผนเพื ่อที ่จะนําเสนอทางท่านนายก หรือตอนนี ้ย ังดําเน ินการไม่แล้วเสร ็จ 
เกี ่ยวกับแผนตามจุดเสี ่ยงจุด ตรงนี้คือเกี่ยวข้องกับหลายอย่าง การดําเนินการ
ภายในอาทิตย์หน้าก็คงจะมีการดําเนินการให้แล้วเสร็จ  เพราะช่วงนี้มีการเขียน
แบบหลายอย่าง แต่ถ้าจะแยกในส่วนของคําร้องขอการตัดกิ่งไม้เฉพาะของบ้านหมู่
ที่ 2 รอหนังสือแต่เป็นเรื่องของแผนในการตัดแต่ละหมู่บ้านอยู่ในช่วงของการจะ
ดําเนินการระบุจุดเสี่ยง ช่วงนี้จะมีเรื่องมีของ การติดกระจกโค้งและการติดไฟฟ้า
สาธารณะ ดิฉันขอตอบเพียงเท่านี้ 



๒๙ 

ประธานสภาฯ  - ก็มีการเขียนคําร้องเข้ามาเกือบจะ 2 เดือนแล้ว ก็น่าจะประมาณ 1 เดือนกว่า 
เพราะตอนนี้เป็นถนนสายหลักก็ขอฝากทางกองช่าง เพราะเป็นถนนสายหลักทาง
ขึ้นอําเภอตรงนี้เป็นเสียงของพี่น้องชาวบ้านเกี่ยวกับกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา ติดกับเสา
ไฟฟ้าก็ขอฝากทางกองช่างได้มีการดูหนังสือ กระผมได้มีการจัดส่งหนังสือมาแล้ว
ประมาณ 1 เดือนแล้ว 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเพิ่มเติมในส่วนของการชี้แจงรายละเอียด
ของ ผอ. กองช่าง กระผมขอนําเรียนตรงนี้ด้วยเกี่ยวกับการตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ที่
ผ่านมาถามว่า มันมีเรื่องดีในส่วนที่ว่าลดการกีดขวางต่าง ๆ แต่มุมมองกระผมใน
ส่วนของ อบต.ป่าก่อดําในเรื ่องของบุคลากรและเจ้าหน้าที ่ก็ไม่มีเพียงพอ แต่
อยากจะให้มีการดําเนินการการตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ อยากจะให้ประสานงานใน
ลักษณะที่ว่าถ้าหมู่บ้านมีการพัฒนา ไม่ใช่ปล่อยให้ทางเจ้าหน้าที่ดําเนินการฝ่าย
เดียวตรงนี ้ก็ถือว่าเป็นการล่าช้า เพราะต้องดําเนินการเองทั ้งหมดถามว่าเป็น
หน้าที่หลักหรือไม่ก็คงไม่ใช่ แต่กระผมคิดว่าเป็นการบริการส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากเกิด
อันตราย กระผมก็เกรงว่าบางทีใบเลื่อยในการตัดกิ่งไม้ กระผมก็มีการท้วงติงและ
เน้นในการปลูกต้นไม่ตั ้งแต่เริ ่มต้น เพราะบางทีทางชาวบ้านก็ทราบว่าการปลูก
ต้นไม้ทําให้กิ ่งไม้หรือต้นไม้ชิดกับถนน เมื่อต้นไม้โตเต็มที่ทําให้กีดขวางตรงนี ้ก็
เกี่ยวกับทางชาวบ้านด้วย ก็ต้องมีการควบคุมในส่วนของชาวบ้านด้วยเพราะแต่ละ
ท่านก็ต้องทราบว่าหากมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ก็อาจจะทําให้ยื่นออกมาถนน กระผม
ก็อยากจะฝากตรงนี ้ด ้วยกรณีประสานในลักษณะที ่ว ่าหมู ่บ ้านมีการพัฒนา 
ต้องการให้รถกระเช้าทาง อบต. หรือพนักงานของอบตบอกว่าดําไปช่วยตัด ตรงนี้
ก็อยากจะให้หมู่บ้านมีการช่วยไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่ทาง อบต. ดําเนินการเพียงฝ่าย
เดียว เพราะจํานวนเจ้าหน้าที่ของ อบต. ก็ไม่ได้มีเพียงพอ ที่จะมีการดําเนินการ
ทุกพื้นที ่ใน อบต. ก็ถือว่าทางเจ้าหน้าที ่ต้องดําเนินการซ่อมไฟฟ้า หรือบริการ
สาธารณะอย่างอื่น เพราะต้องดําเนินการตัดต้นไม่กิ ่งไม้ทุกหมู ่บ ้านและทาง
เจ้าหน้าที่มีเพียงไม่กี่คน ในส่วนของหนังสือของหมู่ที่ 2 ตามที่ได้มีการเขียนคําร้อง
เข้ามาก็ได้เกษียนนานแล้ว แต่ก็หยุดชะงักเพราะทางเจ้าหน้าที่ติดภารกิจหลาย
อย่าง และในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกสํารวจเกี่ยวกับภาษี และต้องดําเนินการ
ตามที่กรมกําหนดและท้องถิ่นไม่มีการดําเนินการแล้วเสร็จ ถ้าไม่เสร็จทันตามห้วง
เวลาให้แล้วเสร็จก็จะผิดระเบียบอีก กระผมก็ขอฝากเกี ่ยวกับตรงนี ้เพื่อความ
เรียบร้อยด้วย และอยากจะให้มองถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น ถ้าหากให้ทางเจ้าหน้าที่
ไปดําเนินการแล้วเกิดอันตรายขึ ้น หลายท้องถิ ่นก็มีการโดนในเรื ่องของการ
ให้บริการในลักษณะนี้ เกี่ยวกับการดําเนินการที่เสี่ยงอันตราย บางทีความเข้าใจ
ของสมาชิกและถ้าพ่ีน้องชาวบ้านเข้าใจว่าพื้นที่ถนนเป็นเขตพื้นที่ของ อบต. ป่าก่อ
ดํา แต่พื้นที่รับผิดชอบในส่วนของถนนสายหลักตรงนี้เป็นถนนของกรมทางหลวง
ชนบท กระผมก็พยายามแจ้งที่ประชุมพนักงานและพนักงานส่วนตําบลดําเนินการ
ในส่วนของที่จําเป็นหลัก ๆ ก่อน ถ้าหากประสานงานอื่นที่มีความผิดชอบได้ก็มี



๓๐ 

การประสานทางชาวบ้านได้มาช่วยในการตัดกิ่งไม้ด้วย หากจะให้ทางเจ้าหน้าที่
ดําเนินการเองก็จะทําให้ล่าช้า กระผมก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ   - ถ้าอย่างไรก็ทําการประสาน ก็ประสานไปทางผู ้ใหญ่บ้าน ประสานทาง
ผู้ใหญ่บ้านเพราะในหมู่บ้านก็มีกลุ่มของจิตอาสา และมีการแจ้งให้กับกรมทาง
หลวงทางถนนสายที่กรมทางหลวงได้รับผิดชอบ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ 

ส.อบต หมู่ที่ 4   - พูดถึงการตัดกิ่งไม้ที่ผ่านมา ถือว่ามีการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเท่าไหร่ กระผมได้มี
การแจ้งในที่ประชุมสภาหลายครั้งเกี่ยวกับการขอตัดกิ่งไม้ที่ยื ่นออกมาจากถนน
ตามถนนสายหลัก ซึ ่งและเดือนหน้าถนนสายหลักจากถนนโป่งมอญ – ถนน
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ก็จะมีรถทัวร์มีการสัญจรเข้ามาในพื้นที่เพราะจะอยู่ในช่วง
ของการงานกฐิน และงานถวายผ้าป่า  กระผมก็ได้มีการขอทาง อบต. มาหลาย
ครั้งแล้ว กระผมขับรถใหญ่กระผมก็ทราบดี กระผมไม่ได้อ้างในส่วนของตนเอง 
กระผมเห็นใจในส่วนของรถที่สัญจรวิ่งไปมา สําหรับรถขนาดใหญ่หากรถมีขนาด
ใหญ่แล้วก็ต้องมีการหักหลบซึ่งรถทัวร์มีขนาดใหญ่ กระผมได้มีการประสานงาน
กับทางเทศบาลและได้หารือกับทางรองนายกเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา และมี
การแนะนําให้มีการทําหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลป่าก่อดํา และมีการรับปากว่าจะมี
การดําเนินการให้ และที่ผ่านมามีต้นไม้บางต้นที่ไปเบียดกับไฟฟ้าแรงสูง ตรงนี้เป็น
กิ่งไม้ตายแห้ง หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ใกล้ต้นไม้ที่แห้งตายอาจจะเป็นอันตราย
ได้ หากมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเพราะต้นไม้แห้งทําให้เกิดฟ้าผ่าได้ กระผมก็จําไม่ได้
ว่าเกิดขึ้นตรงบริเวณไหน แต่เป็นถนนสายหลักระหว่างเทศบาลมาถึงบ้านหมู่ที่ 2 
บ้านหนองบัว ถ้าหากเสาไฟฟ้าแรงสูงและมีการเสียดสีกับต้นไม้จะเกิดอันตราย 
อะไรขึ ้น ตรงนี ้ก็ต้องมีการแจ้งให้กับทางไฟฟ้า แต่กระผมไม่สามารถไปแจ้งให้
ทางการไฟฟ้าดําเนินการได้ อยากจะรบกวนเกี ่ยวกับบุคลากรที ่ดูแลสอดส่อง 
ต้นไม้ที่แห้งได้มีการยื่นออกมาตรงเสาไฟฟ้า กระผมก็ไม่จําไม่ได้ว่าตรงจุดไหนถ้า
หากทางสมาชิกท่านใดมีการสัญจรก็ขอให้สังเกตว่าตรงจุดไหน ตอนนี้ก็ถือเป็นการ
ดูแลความสะอาดของท้องถนน ซึ่งในช่วงเดือนหน้าก็คงจะมีรถทัวร์เข้ามาถนนสาย
นี้เป็นจํานวนมากตรงนี้ผมขอจบ เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 - เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะมีความล่าช้า และทางชาวบ้านก็ได้มีการสอบถามอยาก
ทราบเกี ่ยวกับการดําเนินงาน เพราะใกล้จะหมดงบประมาณแล้ว และทาง
ผู ้บร ิหารแจ้งหรือประสานงาน ไม่ทราบว่าเรื ่องที ่ดําเนินการตกหล่นจุดไหน 
กระผมก็อยากจะเรียนถามทางท่านประธานสภาได้มีการสอบถามทางท่านนายก 
อบต. ด้วย และอีกเรื ่องหนึ่งก็คือเรื่องคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทาง
บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ก็มีคณะกรรมการแผนอยู่แต่ทางคณะกรรมการแผนบาง
ท่านที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ ตามที่ทางชุมชนได้มีการคัดเลือกมาบางคนก็ไม่
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ทราบเกี ่ยวกับเรื ่องราว ทําให้ไม่ม ีประสิทธิภาพกระผมอยากได้ผู ้ที ่ม ีความรู้
เกี ่ยวกับด ้านนี ้ ก ็ต ้องมีการหาร ือกันให ้ถ ูกก ิจจะล ักษณะเพื ่อที ่จะทําให ้เก ิด
ประโยชน์ ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากคณะกรรมการไม่มีความรู้มารับฟังก็ไม่เกิดประโยชน์ 
ก็ดําเนินการตามคณะกรรมการท่านอื่น โดยที่ไม่ได้มีการตอบโต้ก็แสดงว่าบ้านนั้น
ไม่มีปัญหา แต่จริง ๆ แล้วแผนก็มีปัญหาอยู่แต่ไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นอย่างไร ก็
ทําให้ไม ่เก ิดประโยชน์ในวันนั ้นกระผมได้มาเจอคณะกรรมการของหมู ่ที ่ 6 
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมหารือเกี่ยวกับแผน ก็ได้คําตอบว่าไม่ทราบเกี่ ยวกับ
เรื่องของแผน ตามกระผมได้มีการสอบถามและตัวแทนของบ้านท่าขี้เหล็ก นาย
อนันต์ สมสวัสดิ์ คณะกรรมการแผนมีชื่อเป็นคณะกรรมการแผนก็ต้องมาเข้าร่วม
ประชุมแผนด้วย ฉะนั ้นกระผมอยากจะให้คัดเลือกของแต่ละหมู่บ้านผ่านการ
รับรองจากที ่ประชุมใหม่ ถ้าหมู ่บ้านไหนทําการคัดเลือกแล้วได้คนเดิมก็ถือว่า
หมู ่บ ้านนั ้นได ้ม ีการยอมร ับคณะกรรมการท ่านเด ิม กระผมอยากให้ม ีการ
เปลี่ยนแปลงและในส่วนของคณะกรรมการแผนมีวาระในการหมดวาระหรือไม่ 
กระผมก็ขอเรียนถามเกี่ยวกับคณะกรรมการแผนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของ
หมู่บ้านเข้ามาว่ามีหมดวาระหรือไม่ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเพราะในวัน
นั ้นมาประชุมแต่พอได้ม ีการสอบถามก็ไม่รู ้เรื ่อง กระผมก็ไม่ได้ตําหนิว ่าไม่มี
ศักยภาพ แต่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรื ่องแผนก็เป็นการพัฒนาตําบลเป็น
หลักในเรื่องของแผน ถ้าหากไม่มีแผนก็ไม่สามารถดําเนินการได้ถ้ามีแผนแล้วถึงจะ
ดําเนินการได้ แล้วคณะกรรมการแผนต้องมีประสิทธิภาพก็อยากจะเรียนสอบถาม
ทางท่านประธานสภาฯ เพ่ือที่ให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตอบคําถาม 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ตอบคําถาม 

นักวิเคราะห์ฯ - ขออนุญาตตอบคําถามวาระของการดํารงตําแหน่งคือ 4 ปี และตัวแทนที่เป็น
ตัวแทนจากประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ตรงนี้ถือเป็นการคัดเลือกมาจากตัวแทน
ของหมู่บ้าน เป็นการคัดเลือกประชาคมของหมู่บ้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 
เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้านที่ทําการคัดเลือกเข้ามา และมีการจัดส่งใคร
มาเป็นตัวแทนเพื่อที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาของ อบต.ป่าก่อดํา ของ
เรา 

ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ทางหมู่บ้านได้ทําการคัดเลือกให้ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนา 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 - ในการส่งรายชื ่อคณะกรรมการเข้ามาจากทางหมู ่บ้าน กระผมอยากให้ทาง
หมู่บ้านได้มีการแนบเกี่ยวกับบันทึกการประชุมแนบมาด้วย เพื่อที่จะสอดคล้อง
เพราะไม่อย่างนั้นทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางคณะกรรมการหมู่บ้านมีความมักง่าย ส่ง
รายชื่อเพื่อเป็นตัวแทนของหม ู่บ้าน ถ้าจะให้ดีต้องมีบันทึกการประชุมต้องมีบันทึก
วาระการประชุมต้องมีการแนบในส่วนของการคัดเลือกคณะกรรมการมาด้วย ซึ่ง
กระผมก็ไม่สามารถท้วงติงได้ ถ้ามีการคัดเลือกครั้งต่อไปก็ขอให้แนบบันทึกการ
ประชุมของหมู่บ้านด้วย เพื่อยืนยันว่าได้มีการคัดเลือกจากที่ประชุมมาเรียบร้อยแล้ว 
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อีกเรื่องเกี่ยวกับเอกสารตามที่ทางหัวหน้าสํานักปลัดให้กล่าวไปเมื่อสักครู่ เกี่ยวกับ
บทลงโทษขอถ่ายเอกสารเกี ่ยวกับบทลงโทษให้ด้วย  เพื่อที ่จะแจ้งให้ก ับทาง
ชาวบ้านทราบเกี่ยวกับบทลงโทษสุนัขและแมว  

ประธานสภาฯ - ทางท่านนายกมีการอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายก อบต. - กระผมโดนพาดพิงอยู่หลายเรื่องเลย ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะกระผมมีการแจ้ง

ไม่รู้กี่รอบแล้ว ว่าตรงนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรง หน่วยงานที่รับผิดชอบคือการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งตรงนี้ถือเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้า กระผมได้แจ้งแล้วว่าถ้า
ดําเนินการไม่ถูกต้องทางไฟฟ้าสามารถเอาเรื่องเราได้ ว่าได้ทําการขโมยกระแสไฟฟ้า
ใช้ ในส่วนของกระบวนการขั้นตอนก็ต้องส่งเรื่องให้กับทางการไฟฟ้าในส่วนของการ
ประมาณการ ที่ดําเนินการติดตั้งแต่ละจุดแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งกระผมก็ไม่ได้นิ่งเฉยแต่
ในส่วนของไฟฟ้ายังไม่ได้ส่งเกี่ยวกับรายละเอียดมา ทาง อบต. ก็ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของสิ้นปีงบประมาณ แต่จะดําเนินการติดตั้งก่อนที่
จะได้รับการอนุญาตก็ไม่สามารถดําเนินการได้ กระผมก็ได้มีการแจ้งให้กับทางที่
ประชุมทราบหลายรอบแล้ว แต่ก็ไม่ทราบว่าทางสมาชิกจะเข้าใจหรือไม่ ในส่วนของ
คณะกรรมการการแผน กระผมขอนําเรียนว่ากระผมไม่ได้ดูถูกในส่วนของตัวแทน
หมู่บ้านหรือผู้นําหมู่บ้าน ว่าจะมาตัดสินว่าแต่ละท่านที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการจะมี
ความรู้หรือไม่ ตรงนี้เป็นเรื่องของหมู่บ้านที่ได้ทําการคัดเลือกเข้ามา ทาง อบต. ไม่
สามารถกําหนดได้ว่าอยากได้คณะกรรมการแบบไหน เราก็ต้องให้เกียรติชาวบ้าน
ด้วย แม้แต่ในเรื่องของประชาคมเราก็ไม่สามารถกําหนดได้ ขนาด ปปช. เชียงรายได้
มีการมาสอบ ทาง ปปช. ก็มีการสอบถามว่าทางนายกได้มีการสั่งหรือไม่ว่ากําหนด
ต้องเอาคนนี้ ตรงนี้ก็คือตัวแทนจากหมู่บ้านซึ่งทางชาวบ้านก็ได้มีการเสนอรายชื่อ
เข้ามาเป็นคณะกรรมการเอง แต่ตรงนี้กระผมให้เกียรติกับทุกท่านที่เข้ามาเป็น
คณะกรรมการ คณะกรรมการที่เข้ามาจะว่าไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่ เพราะวันนั้นตัวแทน
ของหมู่บ้านท่านก็ได้มีการนําเสนออยู่หลายเรื่อง เราจะมองว่าคณะกรรมการที่เข้า
มาไม่ได้มีความรู้ก็คงไม่ใช่ อยากจะสอบถามว่าท่านได้มีการสอบถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดทั้งหมดหรือไม่ ถ้าหากคณะกรรมการไม่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปรับ
แผนจะเข้ามาสู่ขั้นตอนให้ทางสภาพิจารณาได้อย่างไร ตรงนี้ก็ดําเนินการกระบวน
ขั้นตอนเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการเข้ามาก็คือตัวแทนของหมู่บ้าน 
ซึ่งทางหมู่บ้านได้ทําการคัดเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการ จะให้ทางนักวิเคราะห์
ระบุว่าจะให้ท่านใดมาเป็นคณะกรรมการก็ไม่สามารถทําได้ กระผมก็ขอนําเรียนและ
ก็ขอฝากท่านประธานบอกทางสมาชิกสภาด้วย  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ก็ถือว่าการประชุมวันนี้เกี่ยวกับ
ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ก็มีอยู่ 3 หัวข้อในวันนี้ 

นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ขอแจ้งเพ่ิมเติมอีกหนึ่งเรื่องในส่วนของการตัด
กิ่งไม้ ถ้าอย่างไรก็ขอฝากทางกองช่างประสานทางเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ทําการนัด
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วันในการดําเนินการและประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการตัดกิ่งไม้หรือตัด
ต้นไม้ ตามถนนสายหลักขอดําเนินการตัดกระแสไฟฟ้าสักช่วงเวลา ซึ่งจะทําให้
ปลอดภัยกว่าก็ขอให้ทางช่างได้ดําเนินการประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย 
ถ้าสามารถดําเนินการพร้อมกันได้ทั้งเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา และทางเขต อบต.
ป่าก่อดํา และประสานงานกับการไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องการของตัดกระแสไฟฟ้าในวันที่
ดําเนินการดังกล่าวด้วย เพ่ือความปลอดภัยของผู้ที่ดําเนินการต่อไป  

ประธานสภาฯ - ฝากทางกองช่างก่อนที่จะมีการดําเนินการของให้ทําหนังสือประสานขอจิตอาสา
ของหมู่บ้านด้วย ในการประชุมในวันนี้ก็ถือว่าพิจารณาครบทุกวาระการประชุม
เรียบร้อยแล้ว ในนามของประธานสภาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมพิจารณา และ
เสนอความคิดเห็นตามที่ทางผู้บริหารได้ทําการยื่นญัตติในวันนี้ กระผมก็ขอทําการ
ปิดประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




