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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ผู้มาประชุม ๑2  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  6  คน 
ผู้ไม่มาประชุม  2  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 ชัชวาลย์   แสงคํามา    
8 นางติ๋ม          ธรรมขันทา สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 3 ติ๋ม          ธรรมขันทา 
9 นายสถิตย์      เสียงแขก สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 4 ลาป่วย 

10 นายจํารอง     โนปัน สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 4 จํารอง     โนปัน 
11 นางไพวัลย์   แสงสว่าง สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 5 ขาด 
12 นายบุญทรง   บุญคําปัน สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 6 บุญทรง   บุญคําปัน 
13 นายสมบัติ     รัดเร็ว สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 6 สมบัติ     รัดเร็ว 
14 นางพรศรี      คําฟู สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดํา หมู่ที่ 11 พรศรี      คําฟู 
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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  สุจเสริญ เลขานุการฯ อบต.ป่าก่อดํา สังวาลย์  สุขเสริญ 
5 นางสนธยา ศรีกุลณะ ผู้อํานวยการกองช่าง สนธยา ศรีกุณณะ 
6 นายจิรภัทร จันทร์ศิริ นักวิเคราะห์ฯ  จิรภัทร จันทร์ศิริ 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจําที่ 

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อดํา 

 -  เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปี พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม สําหรับสมาชิก
บางท่านได้มีการลา ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป
 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ก่อนที่จะมีการเปิดการประชุม ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านได้ร่วมกันยืนไว้อาลัย ท่านแรกคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธาน
องคมนตรี ท่านที่สอง แม่ทองสุข แซ่จัง แม่ยายของทางท่านปลัดจ านง วรรณ
ราช ได้เสียชีวิตลง ดังนั้น ในนามของประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านร่วมยืนไว้อาลัย 
ขอสวัสดีทางผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน 
กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ขอ
อนุญาตทําหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมในวันนี้ เป็นการเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม ประจําปี พ.ศ.2562 ได้มีผู้ยื่น
ญัตติเข้ามาเพ่ือที่จะได้มาพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่วมกันในสภา เพ่ือประโยชน์
ของพ่ีน้องชาวบ้านในเขตพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อดํา ในวันนี้ก็มีทางสมาชิกได้ลาจํานวน 2 
ท่าน และสมาชิกสภาฯ บางท่านยังเดินทางมายังไม่ถึง 

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แนะน าพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ประธานสภา  - ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ได้มีพนักงานส่วนตําบล ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์
ฯ ซึ่งสมาชิกบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จัก ก็อยากจะให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ที่ย้ายเข้ามา
ดํารงตําแหน่งไดแ้นะนําตัว ให้กับทางท่านสมาชิกทุกท่านทราบ  

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ นายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจิรภัทร จันทร์ศิริ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ มา
ทํางานมาได้ประมาณ 1 เดือนกว่าแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสแนะนําตัวกับทางสภาอย่าง
เป็นทางการ ได้มีการดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพ่ือให้ทางสภาได้มีการพิจารณาในวันนี้ ก็ขอแนะนะตัวแต่เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ก็ขอยินดีต้อนรับ ทางนักวิเคราะห์ฯ ก็จะได้ร่วมงานและร่วมสร้างประโยชน์ให้กับ
ทางประชาชนในพื้นท่ี อบต.ป่าก่อดํา  
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1.2 งานศพของแม่ยายของทางท่านปลัดจ านง วรรณราช 

ประธานสภาฯ - แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงานศพของแม่ยายของทางท่านปลัดจํานง วรรณราช เมื่อวาน
ทางสภาและทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมวางพวงหรีด ทางท่านได้ติดภารกิจไม่สามารถ
ร่วมงานได้ ซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นคืนสุดท้ายก็ขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วม โดยตั้งพิธี
ดําเนินบําเพ็ญกุศล ณ บ้านหนองเก้าห้อง เจอกันประมาณ 1 ทุ่ม เพ่ือเป็นเจ้าภาพ
ร่วม และฌาปกิจศพในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 1.3 แจ้งการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภาฯ - เนื่องจากมีทางสมาชิกสภาฯ ได้ยื่นขอลาออกเพ่ือไปประกอบอาชีพอย่างอ่ืน ก็คือ
ทางท่าน ส.อบต.สมพงษ์ คําจ้อย หมู่ที่ 11 ก็ได้มีการลงสมัครผู้ใหญ่บ้านในส่วนของ
สํานักบริหารการปกครองท้องที่ ซึ่งก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งตําแหน่งเรียบร้อยแล้ว 
ก็จะมีการกําหนดวันกินเลี้ยง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ในเวลา 17.00 น. ก็
ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมแสดงยินดีกับตําแหน่งผู ้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่ 11 
ผู้ใหญ่บ้านสมพงษ์ คําจ้อย ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน  

 1.4 การเข้าร่วมประชุมของสมาชิกสภาฯ 

ประธานสภาฯ - สําหรับสมาชิกสภาที่ขาดการประชุมในวันนี้ ไม่ได้ยื่นใบลาในการประชุมสภา
ครั้งนี้มีอยู่ 2 ท่าน แต่ได้มีการรับแจ้งทางไลน์กรณีฉุกเฉินต้องเข้าโรงพยาบาลคือ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ซึ่งตอนนี้ก็ได้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งมีรูปถ่ายเป็นหลักฐาน แต่ก็
ต้องมีการเขียนใบลาย้อนหลังพร้อมกับใบรับรองแพทย์ ในกรณีป่วยสามารถลา
ย้อนหลังได้ อีกท่านหนึ่งคือ ส.อบต.ไพวัลย์ แสงสว่าง ไม่มีการเขียนใบลาและไม่มี
การแจ้งตรงนี ้ก็ถ ือว ่าขาดการประชุม ก็อยากจะแจ้งให้ที ่ประชุมได้ร ับทราบ 
สําหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีเพียงเท่านี้ มีทางเจ้าหน้าที่ที่จะต้อง
แนะนําตัวอีกหนึ่งท่าน ก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแนะนําตัว ขอเชิญแนะนํา
ตัวได้ 

นางพีรพร กันภัย - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ขอแนะนําขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่ง ชื่อนางพี
รพรกันภัย ตําแหน่งหัวหน้าส ํานักปลัด องค์การบร ิหารส ่วนตําบลป่าก่อดํา 
โอนย้ายมาจากอบต สันสลี อําเภอเวียงป่าเป้า 

ประธานสภาฯ  - ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด ก็ยินดีต้อนรับทั ้ง 2 ท่านยินดีที ่ได้ร่วมงาน ทํา
คุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น มีอะไรก็จะได้ปรึกษาหารือกัน และขอความช่วยเหลือ 
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบก็มีเพียงเท่านี้ ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภา ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนาย
สุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ก็คงจะมีเรื ่องแจ้งให้
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ทราบ 2-3 เรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับด้านบุคลากร ตอนนี้นายภราดร ใจประการ ได้
มีการทําเรื่องขอโอนย้าย ไปที่เทศบาลตําบลบ้านดู่ จะมีการเดินทางย้ายประมาณ
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 แล้วจะได้มีการรับโอนย้ายนายช่างโยธา โดยจะเดินทาง
มาในวันที่ 1 สิงหาคม 256๒ เหมือนกัน ย้ายมาจากเทศบาลตําบลแม่ข้าวต้ม ใน
ส่วนของโครงการของหมู่ที ่ 4 อยู่ในช่วงของการดําเนินการ เลิกงานประมาณกี่
เปอร์เซ็นต์ 

 ผอ. กองช่าง  - ตอนนี้ได้มีการดําเนินการ 23 เปอร์เซ็นต์ จากการดําเนินการในอาทิตย์นี้ 

 นายก อบต. - ในช่วงที่มีการดําเนินงานเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาพอดี จึงไม่สามารถดําเนินการได้ 
ในส่วนของหมู่ที่ 2 การสมัครได้มีการทําหนังสือ ไม่ต้องมีการดําเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารเพิ ่มเต ิม เพราะการใช ้พื ้นที ่ น.ส.ร. ค ่อนข้างที ่จะยากเกี ่ยวกับการ
ดําเนินการ แม้แต่การเจาะบ่อบาดาล ก็ถือว่าเป็นการใช้ในส่วนของส่วนรวม
เหมือนกัน แต่ระเบียบขั้นตอนต่างๆ ก็จะมีละเอียด มาขึ้นอย่างนั้นก็ขอแจ้งทาง
สมาชิกหมู่ที ่ 2 ทราบ เพราะได้มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมไป 2 รอบแล้ว แค่นี ้ก็
น่าจะสัมฤทธิ์ผล ถ้าอย่างไรก็ขอฝากทาง ผอ. กองช่าง ประสานงานอีกครั้ง ใน
ส่วนของอีกเรื ่องหนึ ่งเกี่ยวกับกิจกรรม เนื ่องในวโรกาส เฉลิมพระชนม์พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ไม่มีการ
แจ้งเกี ่ยวกับกําหนดการให้ทุกท่านทราบแล้วพิธ ีจะเริ ่มตั ้งแต่เวลา 17:00 น 
พร้อมกันใน บริเวณ ณ หอประชุมที่ว่าการ อําเภอแม่ลาว ในครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดสถานที่ ก็ได้มีการมอบหมายและแจ้งให้กับ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วน
ตําบลไปดําเนินการเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับในงานพิธีก็คงไม่มีอะไรละเอียดอะไร
มากก็จะมีการจุดเทียนชัยถวายพร การแต่งกาย ข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาว
ไม่สวมหมวกกํานันผู ้ใหญ่บ ้าน เครื ่องแบบชุดสีกากี พร ้อมทางสมาช ิกสภา 
เครื่องแบบชุดสีกากีแขนยาว ในส่วนของประชาชนทั่วไป ก็แต่งกายโทนสีเหลือง 
ชุดสุภาพ เกี่ยวกับละเอียดต่าง ๆ ก็คงมีเพียงเท่านี้ กิจกรรมในรอบเดือนนี้ก็คงจะ
ไม่มี แต่ในเดือน 9 เป็ง (ขี้น 15 ค่ํา เดือน 7) ก็จะมีประเพณีสรงน้ําพระธาตุ หมู่
ที่ 11 ในส่วนของกําหนดการก็จะมีการแจ้งให้กับทางสมาชิกทราบอีกครั้ง ส่วน
กระผมก็จะมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก ในนามตัวแทนของหมู่ที ่ 2 ขอขอบคุณทาง ท่าน
นายก และผอกองช่างด้วยที่ 

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธาน กระผมมีเรื ่องแจ้งที่ประชุมทราบอีกเรื ่องหนึ่ง ในวัน
พรุ่งนี้ก็คงไม่ต้องมีการเดินทางไปพบอัยการ เกี่ยวกับคดี การเสียค่าปรับของ ผู้รับ
จ้างที่ ประปาหมู่ที ่ 4 ซึ่งตอนนี้ และมีการทวงถามหลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ได้มีการ
ดําเนินการได้มีการเบิกจ่ายแต่ก็ไม่เพียงพอต่อค่าปรับ ดังนั้นค่าปรับก็ต้องมีการ
ติดตามและไม่มีการทวงถาม แต่ทางผู้รับจ้างไม่ยอมก็ต้องมีการส่งเรื่องให้กับทาง
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อัยการจังหวัดเชียงราย ตอนแรกไม่มีการยื ่นหนังสือไปกับทางอัยการจังหวัด
เชียงราย แต่ปรากฏว่าจะต้องขึ้นศาลปกครอง ดังนั้นต้องมีการติดต่อที ่จังหวัด
เชียงใหม่ในวันพรุ ่งนี ้ โดยมีกระผม ผอ. กองคลัง หัวหน้าสํานักปลัด จะต้อง
เดินทางไปพบอัยการ เจ้าของคดี ตอนเย็นก็น่าจะทันเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม ก็
น่าจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ กระผมก็ขอแจ้งเบื้องต้นเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ในที่ประชุม มีท่านใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ขอเชิญเพิ่มเติม
ได้ในวาระนี้ ถ้าไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ก็คงมีเพียงเท่านี้สําหรับ วาระที่ 1  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  

ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  

ประธานสภาฯ  - เข้าสู่วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม สภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ. 2562 ในวัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดส่ง
เอกสารตามระเบียบการประชุมสภาให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ทุกท่านได้มี
การศึกษา หากท่านใดจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมตรงไหน ก็ขอให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มี
แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ ยกมือและแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจําปี  พ.ศ. 2562 ในวัน
จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  ถ้าเห็นชอบ ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเหน็ชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (มติเห็นชอบ 
11 เสียง  มติเป็นเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ 

 3.1 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25611-2565) ฉบับทบทวน 

ประธานสภาฯ - เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา/ เพ่ือทราบ ข้อ 3.1 การพิจารณา ขอ
ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561-2565) ขอเชิญท่านนายกและทาง
เจ้าหน้าที่ 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน เกี่ยวกับระเบียบวาระ ที่  3 ข้อ 3.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากกรมส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมีการจัดทําหนังสือแจ้งมาว่า ให้มีการทบทวน เกี่ยวกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแต่ละที่ ให้มีการดําเนินการเพราะที่ผ่านมาคือแผนพัฒนาสามปี และ 4 ปี 
และในตอนนี้ก็คือแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ซึ่งทาง อบต.ป่าก่อดํา ได้มีการปรับปรุง

http://wiki.kpi.ac.th/images/d/de/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.pdf
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แผนอยู่ 3 ครั้งแล้วมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี นักศึกษาที่จะได้มีการรวบรวมแผนทุก
ฉบับ มารวบรวมในแผนฉบับทบทวน วัดที่มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
โครงการตกหล่นต่างๆในแต่ละปี ซึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน ตรงนี้ 
ตัวอย่างโครงการ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 ก็มีการดําเนินการและผ่านการ
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับละเอียด
ตั้งแต่ พ. ศ. 2563 -2565 ซึ่งสาระสําคัญ พ.ศ. 2563 สมาชิกทุกท่านก็คงได้มี
การตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พอจะมีสาระสําคัญเกี่ยวกับที่จะต้องมีการดําเนินการ 
เพ่ือจะมีการจัดทําโครงการ แล้วจะทํางบประมาณ พ.ศ.2563  ถ้าตกหล่นหรือว่า
ไม่มีในแผนเราก็ไม่สามารถ นําไปบรรจุในร่างข้อบัญญัติใน ปีงบประมาณ 2563 ได้
อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี สามารถ ดูในส่วนของโครงการ ความต้องการและ
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านที่ไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณไปให้ ซึ่งมี
การดูในส่วนของแผนแล้ว แต่ถ้าไม่มีในแผนก็ไม่สามารถดําเนินการได้ ในส่วนของ
งบประมาณกับแผนพัฒนา บางครั้งก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการจัดทําแผน ซึ่ง
โครงการแต่ละโครงการถ้าไม่มีในแผนก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้  ถ้ามีการ
ดําเนินการก็ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดระเบียบ ขั้นตอน และในเรื่องของ
กฎหมาย แต่ถ้าโครงการใดที่มีบรรจุไว้ในแผน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการ
ดําเนินการทุกโครงการ ซึ่งจะดูจากงบประมาณของแต่ละท้องถิ่น แต่ละพ้ืนที่ก็
จะต้องมีการดูแลในส่วนของปีงบประมาณหรือในแผนของปีนั้นๆ โครงการใดที่เป็น
โครงการที่เร่งด่วนก็ต้องมีการจัดเรียงลําดับที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน ในส่วนของความต้องการต่าง ๆ ส่วนสําคัญที่สุดคือ 
การดําเนินการตามงบประมาณว่าจะมีเพียงพอต่อการดําเนินการโครงการหรือไม่ใน
ส่วนที่มีการหารือกันเบื้องต้น เกี่ยวกับโครงการที่จะนําเข้าร่างข้อบัญญัติปี 2563  
ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้มีการตรวจสอบแล้วว่าในส่วนของอาคารซะส่วนใหญ่ ซึ่งในส่วน
ของอาคารต่าง ๆ มีการบรรจุไว้ในแผนก็จริง แต่หากมีการตรวจดูแล้วเป็นความ
ต้องการของพ่ีน้องชาวบ้าน แต่ได้มาดูในส่วนของงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้นก็
ต้องมีการตรวจดูให้ครอบคลุม ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ แผนต่าง ๆ 
ขั้นตอนและกระบวนการหรือว่าโครงการแต่ละหมู่บ้าน ก็คงจะมีการมอบหมาย
ให้กับทางนักวิเคราะห์ฯ ดําเนินการต่อเกี่ยวกับละเอียดต่าง ๆ ว่าที่ไปที่มาหรือ
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนฉบับทบทวนตรงนี้ มีการบังคับใช้ตั้งแต่ (พ.ศ.2561 - 
2565) ว่าละเอียดมีอะไรบ้าง ก็จะมีการมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจง
เกี่ยวกับรายละเอียด กระผมก็คงมีการเพ่ิมเติมและจะมีการสรุปในส่วนท้ายของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

นักวิเคราะหฯ์ - กราบเรียนทางที่ประชุมอีกครั้ง ตามที่ทางท่านนายกได้มีการนําเรียนเมื่อสักครู่ สืบ 
เนื่องมาจากหนังสือ ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มธ 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ตรงนี้เป็นหนังสือด่วนที่สุด 
ทาง อบต.ป่าก่อดํา ได้มีการจัดทําในการประชาคมระดับตําบลในวันที่  23 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในเวลาทําเอกสารเพียง 5 วัน อยากจะให้ทุก
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ท่านได้ร่วมกันตรวจสอบร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องตกหล่น หรือว่าเกี่ยวกับ
โครงการการดําเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านตรงตามเจตนารมณ์ของสมาชิกที่ได้
นําเสนอเข้ามา ขอให้ทุกท่านดูตรง (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน เป็นการแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย ระดับชาติและ
ระดับจังหวัด ปรับให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพ่ือให้มีการสอดคล้องก็แสดงว่า
เริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ถึง ปีงบประมาณ 2565 ก็จะมีอยู่ 4 
ส่วน ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2 , ส่วนที่ 3 , ส่วนที่ 4 หลัก ๆ ที่มีการประชาคมแผนก็จะ
อยู่ในส่วนที่ 3 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 รายละเอียดโครงการ 
แบบ ผ.02 ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 กระผมก็คงไม่แนะนําเพราะเป็นในส่วนของ
ขั้นตอนและข้อมูลทั่วไป ของ อบต.ป่าก่อดํา ที่ผ่านมา อยู่ตรงหน้าที่ 37 หน้าที่ 37 
- 38 คือแบบ ผ. 01 คือบัญชีรวบรวมแผนทั้งหมด 5 ปี หน้า 39 ตรงนี้ก็จะเป็น
โครงการ โครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา ตรงนี้กับผมขอไล่ตามเอกสาร 

เอกสารแนบ หน้า 39 40 
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นักวิเคราะหฯ์ - ในส่วนของโครงการ ที่ 8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ทรงแชมเปญ 

หมู่ที่ 2 พอดี ผอ. กองช่างได้มีการสอบถาม ว่าต้องมีการระบุ ระบบประปาทรงแชม
เปญ หรือไม่ จะต้องมีการระบุไว้แบบนี้หรือไม่พอดีทางผอ. กองช่างได้มีการ
สอบถาม 

ผอ. กองช่าง - ตรงนี้ขอแทรกเพ่ิมเติม อยากสอบถาม เราต้องมีการระบุทรงแชมเปญหรือไม่ 
ปริมาณครั้งได้มีการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ํา จะมีการอุดหนุนงบประมาณ
เกี่ยวกับการจัดทําประปาหลายรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะทรงแชมเปญอย่างเดียว 
หน่วยงานที่มีการสนับสนุนวิธีการ ดูแล และอํานวยความสะดวกเรื่องแบบมีการ
จัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งทางเราจะมีความเร่งด่วนก็สามารถขอ
งบประมาณสนับสนุนโครงการได้เลย เพราะเกี่ยวกับระบบประปาจะมีสเปค 
เกี่ยวกับการนับจํานวนครัวเรือน ขนาดเล็กขนาดใหญ่ ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ําก็จะ
มีงบประมาณให้เราทําไมต้องมีการระบุ ระบบประปาทรงแชมเปญ ก็จะไม่ได้ระบบ
ประปารูปแบบอ่ืน ทําไมต้องมีการระบุว่าทรงแชมเปญ อยากจะถามว่าถ้ามีความ
ต้องการส่งแชมเปญก็จะมีการบรรจุไว้ในแผนแบบนี้ หรือถ้ามีความต้องการระบบ
ประปาทรงไหนก็ได้ ก็ขอให้ทางสภาตัด คําว่า “ทรงแชมเปญ” เพ่ือที่จะสามารถขอ
เกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนได้ ตอนนี้ก็อยากจะขอแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ - ในนามตัวแทนของ หมู่ที่ 2 หากสามารถขยายข้อความได้มากขึ้น ก็ขอตัดคําว่า 
“ทรงแชมเปญ” ออก 

นายก อบต. - ตรงนี้ขออนุญาต ถ้าไม่มีการระบุในส่วนของ เกี่ยวกับขนาดของระบบประปา จะมี
ผลหรือไม่ถ้ากรณีในการจัดทําข้อบัญญัติ 

ผอ. กองช่าง  - ในส่วนของตรงนี้ถือว่าไม่มีผล ถ้าเรามีการระบุการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ก็ต้องมีการตรวจสอบ ก็ขอสอบถามเกี่ยวกับครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน ว่ามีการใช้
งานประปาขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ ตรงนี้มีสเปคในการกําหนดอยู่แล้ว แต่
ถ้าระบุว่าการก่อสร้างระบบประปาทรงแชมเปญ ถ้ามีการสํารวจแล้วอยากได้ระบบ
ประปารูปแบบอ่ืน ก็ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะมีการระบุเป็นทรงแชมเปญ ซึ่ง
จริงแล้วแนวทางของทรงแชมเปญส่วนมากจะมีการยกเลิก เพราะจะมีการโอน
ให้กับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นทรงแชมเปญแล้ว 

 ประธานสภาฯ  - เชิญทางท่านปลัด 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภา ในส่วนที่ทาง ผอ.กองช่าง ได้กล่าวไว้ก็ถือ
ว่าถูกต้อง แต่ทีนี้ว่าในส่วนของหมู่บ้านก่อสร้างถือเป็นภาษาท่ีติดปากมากกว่า ระบบ
ประปาทรงแชมเปญ เพ่ือจริงแล้วชื่อเรียกคือหอถังสูง พอจะมีทั้งกรมอนามัยกรม
ทรัพยากรน้ํา หรือองค์กรใดก็แล้วแต่ก็จะมีรูปแบบไม่ได้เหมือนกัน ตามที่ทาง ผอ.
ช่างได้ นําเรียนก็ถือว่าถูกต้องแชมเปญทรงสูง เมื่อก่อนเป็นของ น.ป.ช. ซึ่งโครงสร้าง
ทําจากเหล็กซึ่งจะทําให้เกิดสนิม ซึ่งปัจจุบันในการใช้วัสดุก็จะเป็นในรูปแบบของ



 
๑๐ 

 
ซีเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นทางกรมอนามัยหรือกรมทรัพยากรน้ํา ตรงนี้ก็จะกว้างมากกว่า
เกี่ยวในเรื่องของการการกําหนดสเปค และเกี่ยวกับการเรียกทรงแชมเปญก็จะมา
จากการติดปากของชาวบ้าน ผมคิดว่าน่าจะมาจากตรงนี้ถ้าจะให้การรองรับ 
หน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการ ก็ควรจะมีการเปิดกว้างกว่านี้ 

ประธานสภาฯ - ก็คงไม่ต้องมีการกําหนดทรงแชมเปญตรงนี้ก็ได้ ให้มีการขยายเกี่ยวกับชื่อเรียก 
เกี่ยวกับรูปทรงที่สามารถจะดําเนินการได้ เพ่ือที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบ 

นักวิเคราะหฯ์ - หน้า 40 โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกระผมขออนุญาต
แก้ไข คําว่าทรงแชมเปญออกท้ังหมด ต่อไปโครงการที่ 9 

เอกสารแนบหน้า 40-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๑ 

 
นักวิเคราะหฯ์ - ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่เป็นโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผน 

ทั้ง 3 ฉบับ และได้มาจากการประชาคมปีทีผ่่านมา 

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานสภา อยากจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ 4 หน้า 39  
โครงการ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตตากข้าวหมู่ที่ 1 ในแผนในการดําเนินการในปี 
2564 ไม่ทราบว่าจุดก่อสร้างตรงไหน ตรงนี้ถ้ามีในแผนแต่พ้ืนที่ในการก่อสร้างไม่มี 
ถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่สอดคล้องกัน กระผมดูแล้วไม่มีพ้ืนที่ในการก่อสร้างถึงแม้จะมีพ้ืนที่
ในการปลูกข้าว ก็ต้องมีการถมดินและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ที่จะอยู่จะมีการ
ดําเนินการก่อสร้าง ในพ้ืนที่ของบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ก็ยังมีบริเวณก่อสร้างและ
โครงการที่  22 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที่  4 ในปีที่
ดําเนินการ ปี 2565 แค่โครงการ 2 โครงการก็น่าจะครอบคลุมทั้งหมู่บ้านแล้ว แต่
ในแผนใน ปี 2565 ก็มีการดําเนินการก่อสร้างประปาอีกโครงการหนึ่ง ตรงนี้ถือว่า
ไม่สอดคล้องกับจํานวนประชากรและจํานวนประปา ของบ้าน หมู่ที่ 4 ถือว่ามี
ประปาจํานวน 2 ตัวแล้ว ตรงนี้ถ้าถือว่าได้ทําการดําเนินการแล้วก็อยากให้มีการตัด
โครงการนี้ออก พอดูแล้วเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่ หมู่ที่ 4 จะมีการขยายจํานวน
ครัวเรือน อีก 100 กว่าหลังคาเรือน ไม่จําเป็นที่จะต้องก่อสร้างระบบประปาเพ่ิมอีก 
1 ตัวของหมู่บ้าน เพราะตรงนี้ถือว่าจะเป็นผลกระทบถึงแม้จะมีกําหนดไว้ในแผน 
แปลเดียวกับการประเมินองค์กร ในการดําเนินการตามแผน 100 กว่าโครงการ 
ทาง เราได้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านไปเท่าไหร่ ตรงนี้ถือ
ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเปรียบเทียบ ตรงนี้ก็ถือว่าตัดโครงการที่ 22 ออกไป 

  ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านปลัด 

ปลัด อบต.   - เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จริงๆแล้วเรื่องของลานตากข้าว ใน
ประชาคม กระผมได้มีการพิพาทให้ทางชาวบ้านให้ฟัง ตรงนี้ก็ยังมีโครงการนี้เข้ามา
อยู่ ตรงนี้กับผมก็อยากจะเรียนในที่ประชุมเกี่ยวกับยุคนี้ การตากข้าวมันมีน้อย 
เพราะปัจจุบันใช้รถอุ้มข้าวซึ่งไม่จําเป็นต้องตากก่อนจําหน่าย สามารถนําใส่รถลาก
ข้าวเพ่ือไปขายได้เลย 1. ในเรื่องของสถานที่ 2. ระดับความคุ้มค่า ก็สามารถจาก
ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยก็เหมือนกับในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 4 ก็ใช้งบประมาณของไทย
นิยม ตอนนี้ได้มีการเก็บค่าผ้าลานตากข้าวหลังคาละ 10 บาท ตรงนี้แหละความคุ้ม
ค่าที่จะมาดําเนินการ ซึ่งจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างอีกมากมาย เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมี
การพิจารณาว่าโครงการใดของตําบลมีการเกิดปัญหาและมีความจําเป็นที่จะต้องมี
การก่อสร้างให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบลป่าก่อดํา ต้องมีการพิจารณาโครงการให้มี
ความเหมาะสม หมู่ที่ 1 โครงการบางโครงการยังไม่ได้มีการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว่าจะเต็มในพ้ืนที่หมู่บ้าน ในการก่อสร้างลานตากข้าวของ
หมู่ที่ 1 ก็อยากให้ท่านได้มีการวิเคราะห์ หลักความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยมีเพราะปัญหาที่มีความสําคัญก็ยังมีหลายเรื่อง ก็อยากให้
ท่านได้ลองพิจารณาดู และดูในเรื่องของงบประมาณด้วย 



 
๑๒ 

 
ประธานสภาฯ - ทาง ส.อบต. หมู่ที่ 1 มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ไม่มีสถานที่ในการ

ดําเนินการ ตรงนี้ก็น่าจะมีการจัดโครงการนี้ออก ตามที่ทางท่านนายกได้มีการ
นําเสนอมา ต่อไปตามที่ทางท่านนายกได้มีการนําเสนอ ข้อที่ 22 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4 ทาง ส.อบต. หมู่ที่ 4 มีความคิดเห็น
อย่างไร 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายจํารอง โน
ปัน สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตรงนี้ไม่ทราบว่า
อยู่ในแผนของปีที่เท่าไรที่นําขึ้นมาบรรจุไว้ในแผน ตอนนี้จะมีการดําเนินการก่อสร้าง
ในปี 2565 แต่ทางท่านนายกได้มีการเสนอว่ามีการตัดโครงการนี้ออก เพระ
เกี่ยวกับประชากรครัวเรือนในหมู่บ้านวันที่ 4 มีจํานวน 100 กว่าหลัง ซึ่งประปา
หมู่ที ่4 มีประปาจํานวน 2 แห่งแล้ว ตรงนี้ถ้ามีการตัดออกในครั้งหน้าจะมีการปรับ
แผนเพ่ิมเติมหรือไม่ หรือว่าจะมีการนําโครงการอ่ืนขึ้นมาบรรจุไว้ในแผนแทน ใน
ปีงบประมาณ 2565 ต้องให้ทางกระผมไปประชาคมมาใหม่หรือไม่ หรือว่าอย่างไร 

ประธานสภาฯ - ตรงนี้ท่านอ่ืนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ในข้อ 22 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ทางเจ้าหน้าที่ได้นําข้อมูลมาจากไหน 

นักวิเคราะหฯ์ - ได้นําข้อมูลมาจากแผนทั้ง 3 เล่ม นํามารวบรวมแล้วนํามาบรรจุไว้ในแผนฉบับ
ทบทวน 

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธาน ในส่วนของโครงการนี้ความเป็นไปได้แล้ว ทางสภาน่าจะ
พิจารณาร่วมกันดีกว่า เพราะโดยหลักความเป็นจริงระบบประปาของหมู่ที่ 4 มี
พร้อมอยู่แล้ว แต่ต้องมีการย้อนไปส่วนของการประชาคมของหมู่บ้านก็คงจะไม่ใช่
เพราะจะได้มีการพิจารณาตามหลักความเป็นจริงดีกว่า ถ้าไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน
และทางชาวบ้านมีความเดือดร้อน ก็จะมีการประชาคมและนําเรื่องเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างระบบประปามาบรรจุไว้ในแผนแต่ตรงนี้กระผมไม่เห็นด้วย เพราะตรงนี้ถือ
ว่ามีการผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของสภาได้มีการพิจารณา
ร่วมกัน 

 ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ทางสภาได้มีการพิจารณาร่วมกัน ในข้อที่ 22 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ขอเชิญทุกท่านได้อภิปรายร่วมกัน ฉะนั้นในการพิจารณาตรง
นี้ในข้อที่ 22 กระผมคงจะขอมติว่าจะให้มีการตัดโครงการนี้ออกหรือไม่ ก็ขอให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาด้วย ว่าจะให้มีการตัดโครงการนี้ออกหรือไม่ อยากสอบถาม
ทางท่านเลขา ว่าตรงนี้มีการขอมติได้หรือไม่ 

ปลัด อบต. - ขออนุญาต มีการชี้แจงเพ่ิมเติมและทําความเข้าใจ ในเรื่องของแผนเป็นเรื่องของ
การกําหนดการแก้ไขปัญหา ในเรื่องของการแก้ปัญหาไปแล้วก็ต้องมีการตัดโครงการ
ออก ตรงนี้มีการตัดเพราะอะไร เพราะได้มีการตอบสนองความต้องการของพ่ีน้อง
ชาวบ้านของหมู่ที่ 4  และได้มีการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว และถ้าได้มีการกําหนด
ไว้ในแผนก็ถือว่าปัญหายังไม่ได้มีการแก้ไข และเกินความจําเป็นของหมู่บ้าน ตรงนี้



 
๑๓ 

 
หมู่บ้านของหมู่ที่ 4 ก็ถึงว่ามีความเพียงพอ เกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ําแต่ขาดการ
บริหารจัดการที่ดี ช่วงนี้ก็ถือว่าต้องเป็นการบริหารภายในหมู่บ้าน แต่ปัญหาที่
แท้จริงก็คือน้ํา แต่ปัจจุบันระบบน้ําถือว่าอยู่ในระดับดีแล้ว เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่
จะต้องมาพิจารณาตรงนี้ ตรงนี้ไม่สามารถพิจารณาว่าจะนําโครงการไหนมาแทน 
ต้องนําปัญหาอื่นที่อยู่ในแผนมาดําเนินการ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์อ่ืนก็ได้ไม่จําเป็นต้อง
เป็นยุทธศาสตร์นี้ เพราะตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างโครงการในยุทธศาสตร์นี้ ไม่ว่า
จะเป็นโครงการก่อสร้างใด ๆ ก็แล้วแต่ที่มีการซ้ําซ้อนแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ        
แต่นําขึ้นมาดําเนินการใหม่ตรงนี้เป็นการแก้ปัญหาไปแล้ว ก็คงต้องมีการระงับตรงนี้
ตราบใดที่ทาง หมู่ที่ 4 มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ํา ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของอนาคต 
ภายภาคหน้า แต่ ณ ปัจจุบันปัญหาได้มีการแก้ไข ตรงนี้ก็ถือว่าต้องมีการตัด
โครงการนี้ออก 

  ประธานสภาฯ - ตรงนี้ก็ถือว่าตัดโครงการนี้ออก ในข้อที่ 12 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 ตรงนี้ก็ไม่ต้องมีการอภิปราย ก็ถือว่าข้อนี้ตัดออกจากแผนไปเลย มีท่านใด 
จะถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ขออนุญาตในนามของหมู่ที่ 2 ในแผน กระผม
จําไม่ได้ว่าอะไรฉบับที่เท่าไหร่ แต่ได้มีการรวบรวมไว้ฉบับทบทวนตรงนี้  ดูเหมือนจะ
ตกหล่นไปเกี่ยวกับโครงการถมดินลูกรังหน้าลานฌาปนสถาน หมู่ที่ 2 ตรงนี้ไม่มี 
ระบุในแผน แต่ในฉบับที่ 3 ได้มีการบรรจุไว้ แต่ในเล่มนี้ดูแล้วยังไม่มี ของหมู่ที่ 2 

 นักวิเคราะหฯ์ - ตรงนี้เป็นโครงการถมดินลูกรังหน้าลานฌาปนสถาน หมู่ที่ 2 

 ประธานสภาฯ - ขอให้มีการบรรจุไว้ในแผนตรงนี้ด้วย เพราะอยู่ในแผนฉบับที่ 3 แต่ตอนนี้รวมเรื่อง
นี้อยู่ในเล่มเดียว 

 นักวิเคราะหฯ์ - ยังไงกับผมก็จะอธิบายในส่วนของแผนฉบับที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ทั้ง 3 เล่ม จะมีทั้ง
โครงการที่มีการดําเนินการแล้วและโครงการที่ยังไม่ได้มีการดําเนินการ สําหรับ
โครงการที่มีการดํ าเนินการแล้วก็จะมีการตัดออก และ ในส่วนของแผน
ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 ได้มีการทําประชาคมใหม่ นํามากระจายในปี 
2563 ถึง 2565 เพราะฉะนั้นโครงการที่มีการผ่านมาแล้วในช่วงปีงบประมาณ 
2561 และปีงบประมาณ 2562 ที่มีการดําเนินการแล้ว จะไม่มีอยู่ในเล่มนี้ ก็ไม่
ทราบว่าทางหมู่บ้านมีความจําเป็นต้องการหรือไม่ ตอนนี้กระผมไม่ทราบ 

 ประธานสภาฯ - ตรงนี้ในแผนฉบับที่ 3 บรรจุไว้ในปี 2562 ตอนนี้ยังไม่หมดปีงบประมาณ 2562 
ก็มีความต้องการและมีความจําเป็น อย่างให้มีการบรรจุไว้ในแผน 

 นักวิเคราะหฯ์ - ตรงนี้ถือว่าอยู่ในงบประมาณไหน 

 ประธานสภาฯ - ในปีงบประมาณ 2562 ก็ขอให้ช่วยบรรจุไว้ในปีงบประมาณ 2562 โครงการถม
ดินลูกรังหน้าลานฌาปนสถาน หมู่ที่ 2 ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการต่อ 



 
๑๔ 

 
 นักวิเคราะหฯ์ - ตรงนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ทางที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่หรือมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เพราะถ้าไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมก็จะมีการอภิปรายใน 
ยุทธศาสตร์อื่น 

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรุปแล้วก็คือโครงการก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตตากข้าวหมู่ที่  1 ลําดับที่  4 ได้มีการตัดออกจากแผน และเพ่ิมเติม 
โครงการถมดินลูกรังหน้าลานฌาปนสถาน หมู่ที่ 2 และตัดในส่วนของโครงการที่ 
22 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 เพ่ือที่จะไม่ต้องทําการย้อนกลับ
มาอีกครั้ง 

 ประธานสภาฯ - จากการตัดโครงการ การเพ่ิมเติมตรงนี้ ทางทีป่ระชุมมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที ่

 นักวิเคราะหฯ์ - เรียนที่ประชุมอีกครั้งขออนุญาตดําเนินการต่อ หน้าที่ 48 เป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
2.1 แผนงานการศึกษา 

เอกสารแนบหน้า 48 -52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๕ 

 
 นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง อยากจะสอบถามทาง ผอ. กองช่าง เกี่ยวกับ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ ตรงนี้จะต้องอยู่ในส่วนของ ยุทธศาสตร์ 
1 ใช่หรือไม่ 

 ผอ. กองช่าง  - ตรงนี้ก็ไม่ทราบ ว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่แต่ตรงนี้ได้มีการประมาณการ 

 นายก อบต. - นักวิเคราะห์ไม่ทราบว่าโครงการนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ 

 นักวิเคราะหฯ์ - ตรงนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขกระผมขอผ่านตรงนี้ 

ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ช่วยดูเกี่ยวกับโครงการทาง 28 โครงการด้วย ถ้ามีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมก็
ขอให้มีการอภิปราย ตามท่ีทางนักวิเคราะห์และมีการ ดําเนินการต่อ 

 นักวิเคราะหฯ์ - ขออนุญาตดําเนินการต่อ หน้า 53 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เอกสารแนบ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๖ 

 
 นักวิเคราะหฯ์ - เกี่ยวกับโครงการที่ 7 สืบสานงานจัดงานประเพณีสรงกรานต์รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 

ปีใหม่เมือง เปลี่ยนเป็นโครงการที่ 16 หน้า 50 เปลี่ยนเป็นโครงการ เรียนรู้สืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับโครงการประเพณีลอยกระทงด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณ 60,000 บาทปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 80,000 บาท ใน
ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ตรงนี้งบประมาณเหลือ 10,000 บาท 

 นักวิเคราะหฯ์ - ตรงนี้มีการกําหนดตามในแผน พัฒนาท้องถิ่น หรือจะมีการแก้ไขก็สามารถ
ดําเนินการได้ ตามท่ีประชุมได้มีการพัฒนา 

นายก อบต. - จริง ๆ แล้ว เจ้านี้ถือว่ามีการสอดคล้องกับหรือไม่ก็บอกว่ามีการตั้งงบประมาณไว้ 
10,000 บาท ตัวนี้ถือว่าไม่สอดคล้องตามความเข้าใจในการเข้าร่วมประชุมหารือ
ว่าจะมีการจัดประเพณีลอยกระทง และก็คงไม่มีการดําเนินการจัดบางปีถ้ามี
กิจกรรมเข้ามาในหมู่บ้านเยอะ ในส่วนของผู้นําท้องที่ก็ไม่อยากจัดกิจกรรมในระดับ
ที่มันใหญ่โตแต่ถ้าบางปีที่อ่ืนมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง และอยู่ในช่วงของ
กิจกรรมในหมู่บ้านไม่ค่อยมี ทางผู้นําท้องที่ก็อยากจะจัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทงถ้าถึงเวลานั้นมีการจัดหางานด้านงบประมาณหรือมีการโอนงบประมาณ
ค่อนข้างยากและไม่สอดคล้องถ้ามีการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยมีการประกวด
กระทงใหญ่หรือมีการจัดงานประเพณีต้องใช้งบประมาณหลักแสนหากคุณทราบว่า
คุณได้มีการกําหนดไว้ในแผนเพียงหนึ่งหมื่นบาทแต่การจัดกิจกรรมประเพณี ที่
แท้จริงโดยใช้งบประมาณหลักแสนตรงนี้ถือว่าไม่สอดคล้องแต่ถ้าจัดงบประมาณไว้
ในแผนปีละ 80,000 บาทหรือ 100,000 แต่ถ้าจัดกิจกรรมแต่ใช้งบประมาณ 
10,000 บาทก็จะดูเหมาะสมกว่าใน เมื่อคุณมีแผนแต่มีการกําหนดงบประมาณไว้
แค่ 10,000 บาทแต่ในการจัดกิจกรรมจริงๆ ใช้งบประมาณหลักแสนกับถ้าคุณตั้ง
งบประมาณไว้ในแผน 100,000บาท แต่คนได้จัดกิจกรรม เพียง 10,000 หรือ 
20,000 บาท อย่างหลังน่าจะเหมาะสมกว่าตรงนี้ในมุมมองของกระผมแล้วก็ถือ
โอกาสฝากประสานทางหมู่ที่ 5 พอดีในวันนั้นประธานผู้สูงอายุตําบลได้เป็นปัญหา
ผู้สูงอายุที่ 5 มีการสอบถามว่าทางท่านนายกถ้าของบประมาณจะส่งน้ําพระทันใจ 
ครับผมได้มีการชี้แจงว่าการของบประมาณมาอุดหนุนเกี่ยวกับประเพณีในส่วนของ
พระเจ้าทันใจกําลังได้มีการก่อสร้างขึ้นมาและในส่วนของบ้านแม่ผง หมู่ที่ 5 ยังไม่มี
การจัดประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทันใจหรือมีการจัดกิจกรรมประเพณีต่อเนื่องมาตรงนี้
ไม่ทราบว่าจะมีการจัดตั้งงบเพ่ือดําเนินการได้หรือไม่แต่ในแผนก็ไม่มีบรรจุไว้ไม่
ทราบว่าในวันที่มีการประชุมทางประธานผู้สูงอายุบ้านหมุน ถ้าได้มีการนําเสนอในที่
ประชุมหรือไม่ 

ปลัด อบต. - ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่มีการสืบสานต่อ ๆ กันมาตรงนี้ต้อง
ให้ทางจังหวัดได้มีการประกาศว่าการสรงน้ําและถ้าทันใจนี่คือวัฒนธรรมที่มีการสืบ
ต่อ ๆ กันมาในแต่ละป ีมีโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุสมัยก่อนมีแค่ 2 พระธาตุ
แต่ตอนนี้ได้มีการแจ้งทางวัฒนธรรมจังหวัดโดยที่สามารถจัดได้มีอยู่ 4 วัดแต่ยกเว้น



 
๑๗ 

 
บ้านแม่ผง ทางวัฒนธรรมจังหวัดต้องมีการประกาศประเพณีตรงนี้ถือว่าเป็น
ประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาต้องมีการประกาศและมีการทําหนังสือแจ้งเตือนให้
ผมยังไม่สามารถดําเนินการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุพระเจ้าทันใจได้ 

นักวิเคราะหฯ์ - ดังนั้นประเพณีลอยกระทงจะเพ่ิมงบประมาณหรือไม่ 

นายก อบต. - ฉะนั้นตั้งงบประมาณไว้ที่ 80,000 บาทเหมือนปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
งบประมาณ 80,000 บาทถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็น
เรื่องของอนาคต 

นักวิเคราะหฯ์ - สรุปแก้เป็นงบประมาณ 80,000 บาททั้ง 3 ปี 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ตั้งงบประมาณไว้สูงก่อน ในที่ประชุมมี
เพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงจะตามที่ทางนายกได้มีการนําเสนอโดยเพ่ิมงบประมาณ
ทั้ง 3 ปีเป็น 80,000 บาท ก็แก้งบประมาณไปตามนี้ 

นักวิเคราะห์ฯ - ขออนุญาตแก้ไขโครงการที่ 4 และโครงการที่ 5 ตรงนี้โครงการน่าจะมีการซ้ํา 
ต้องมีการตัดออก 1 โครงการ 

ปลัด อบต. - ขออนุญาตท่านประธานครับผมขอย้อนในเรื่องของหน้า 49 แผนงานการศึกษาข้อ 
10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ มีเหตุผลอย่างไรสามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่าจะจัดทํา
โครงการหรือไม่จัดทําเพราะไม่ได้มีการกําหนดงบประมาณท้ัง 3 ปีหน้าที่ 49  

นักวิเคราะหฯ์ - พอดีทางรองปลัดรักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการศึกษาได้มีการแจ้งให้ตัด
งบประมาณออก 

นายก อบต. - สาเหตุเพราะอะไร 

นักวิเคราะหฯ์ - ตรงนี้ก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน 

ประธานสภาฯ - ก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ได้มาตอบคําถามเกี่ยวกับการระบุที่จะไม่ตั้งประมาณไว้ทั้ง 
3 ปีเพื่อที่จะ อภิปรายถึงเหตุผลที่ไม่ได้มีการจัดตั้งประมาณไว้ 

นักวิเคราะหฯ์ - เพราะกระผมได้ข้อมูลมาแต่ทางกองการศึกษาได้มีการจัดส่งให้ก็ได้ดําเนินการ
ตามท่ีได้รับข้อมูลมา ก็รอทางเจ้าหน้าที่กองการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายให้
ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ปลัด อบต. - ขออนุญาตท่านประธานครับผมขอย้อนหลังเรื่องของเคหะชุมชนผมอยากให้ทุก
ท่านสังเกตว่าฌาปนสถานของของหมู่ที่ 11 ใช้งบประมาณสูงกว่า หมู่ที่ 5 ระหว่าง 
720,000 บาท กับ  600,000 บาท อยากจะสอบถามว่างบประมาณที่แตกต่าง
กันเกิดจากอะไรมีข้อจํากัดในพ้ืนที่หรือเพราะสาเหตุ อ่ืนซึ่งบ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง
เป็นพ้ืนที่ใหญ่แต่พ้ืนที่ฌาปนสถานสระแก้วจะให้อธิบายใช้เหตุผลอะไรในการ
คํานวณว่าบ้านให้ผมใช้งบประมาณแค่ 600,000บาท บ้านหมู่ที่  11 ใช้
งบประมาณ 600,000 บาท  

ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตสอบถามไม่ทราบว่าในข้อ ไหน 



 
๑๘ 

 
นายก อบต. - ท่านประธานกระผมได้มกีารทวงติงสมัยผอ. กองช่างนพรัตน์กรุณา แล้วตอนที่ยังมี

ชีวิตอยู่ทาง ผอ.กองช่าง และกระผมได้มีการทวงติงที่จะนําแบบแปลนของหมู่ที่ 2 
เป็นต้นแบบในการก่อสร้างของแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด คุณจะทราบได้อย่างไรว่าแต่
ละพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่การใช้งานหรือพ้ืนที่ในการก่อสร้าง ท่านได้มีการสํารวจหรือไม่ 
ว่ามีการสอดคล้องกับพ้ืนที่หรือไม่ และสอดคล้องกับงบประมาณตรงนี้ไม่ได้กําหนด
ว่าในแต่ละหมู่บ้านจะมีประชากรมากหรือน้อยตรงนี้มองแล้วถือว่าไม่ถูกต้องต้องดู
ให้ครอบคลุมไม่ใช่แค่ตั้งงบประมาณหลัก 720,000 บาท ทุกหมู่บ้านก็คงไม่ถูกต้อง
กระผมไดท้้วงติงไปแล้วทางนักวิเคราะห์ก็คงก็คงจะนํางบประมาณเดิมในแผนฉบับที่ 
1 ที่ 2 ที่ 3 นํามาใส่ในแผนฉบับทบทวน 

ผอ. กองช่าง - ตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของพ้ืนที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นราคาเดิมที่มีการยกมา 

นายก อบต. - ตรงนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของงบประมาณเดิมในส่วนของการกําหนดงบประมาณ
กระผม ให้สํารวจให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และประชากรในหมู่บ้านไม่ใช่มีการตั้ง
งบประมาณ720,000 บาท เหมือนหมูที่ 2 ก็ไม่สามารถตั้งในงบประมาณนี้ได้ใน
ส่วนของสุสานหนองกวางใช้งบประมาณแค่ 590,000 บาท เพราะแต่ละพ้ืนที่ไม่
เท่ากันอยากจะฝากและร่วมกันพิจารณาว่าจะมีการกําหนดงบประมาณสักเท่าไร
และตั้งงบประมาณไว้ขนาดไหน 

ประธานสภาฯ - ก็คงจะมีการพิจารณาแก้ไขงบประมาณร่วมกันตรงนี้เลยหรือว่าจะมีการสํารวจ
พ้ืนที ่

ผอ. กองช่าง - ถ้าจะมีการกําหนดงบประมาณให้มีความใกล้เคียงก็ต้องมีการสํารวจพ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างเพราะยังไม่ทราบว่าอาคารที่ต้องการและของหมู่บ้านต้องการอาคาร
ลักษณะไหนแบบไหนสูงต่ํากว้างยาวจะไม่เท่ากันต้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลในพ้ืนที่แต่
ละพ้ืนที่ที่มีความต้องการขอสร้างในการกําหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างเป็น
งบประมาณเดิมทั้งสิ้น ถ้าหากมีการติดใจเรื่องงบประมาณทางนี้ฉันขอเวลาในการ
สํารวจพื้นที่สามารถกําหนดราคาได้ 

ประธานสภาฯ - ตรงนี้ก็มีการกําหนดงบประมาณที่ใกล้เคียงไว้ก่อน 

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานกระผมไม่ทราบว่าเอกสารมีกี่ฉบับ แต่พอดูในฉบับนี้
กําหนดงบประมาณ 450,000 บาท การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน
หมู่ที่ 3 มีการกําหนดงบประมาณไว้ 450,000 บาท แต่เล่มนี้ งบประมาณได้มีการ
แก้ไขหรือไม่ฉบับแรกที่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารไว้ให้ เพราะทางรองนายกได้มีการ
นําเอกสารมาให้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเอกสาร และผมได้มีการแจ้งในที่ประชุม
นอกรอบว่างบประมาณให้มีการสอดคล้องกับงบประมาณคือไม่เกิน 500,000 
บาทในแต่ละปีต่าง ๆ แม้แต่อาคารหรือการก่อสร้างอ่ืน ๆ แล้ว ต้องดูงบประมาณ
เป็นหลักให้มีความสอดคล้องในการดําเนินการ กระผมก็ไม่ทราบว่าได้มีการกําหนด
อย่างไร เพราะเอกสารบางโครงการก็เป็นปัจจุบันและบางโครงการก็ไม่ใช่ปัจจุบัน 
เพราะบางโครงการก็ยังเป็นงบประมาณเดิม 



 
๑๙ 

 
ประธานสภาฯ - ไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ใช้เอกสารเล่มใดฉบับใด 

นักวิเคราะหฯ์ - ตอนนี้มีเอกสารเพียงเล่มเดียว โครงการก่อสร้างประมาณ 600,000 บาท และ 
450,000 บาท ในปี 2563 ไม่มีของหมู่ที่ 5 ประมาณ 600,000 บาท ประมาณ
ปี 2564 ตามที่ทางท่านนายกได้มีการนําเรียนไปเมื่อสักครู่ตรงนี้คือข้อมูลในแผ่น
เก่าก็ได้นําข้อมูลมาใส่เพ่ิมเติมในแผนฉบับนี้อีกหนึ่งโครงการอยู่ หน้าที่ 44 โครงการ
ที่ 40 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถานหมู่ที่ 11 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 นายก อบต. - ในปีงบประมาณ 2563 ตามความเข้าใจกับผมได้นําเรียน ไปแล้วให้มีการกําหนด
งบประมาณหมู่บ้านละไม่เกิน 500,000 บาท  ตามความเป็นจริง ก็ขอฝากทางผอ. 
กองช่างไปดูในส่วนของรูปแบบในส่วนของอาคาร ประมาณในการดําเนินการไม่เกิน 
500,000 บาทจะสามารถดําเนินได้มากน้อยเท่าไร 

นักวิเคราะห์ฯ - ขออนุญาตตามที่ประชุมก็จะให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ไปสํารวจและนําราคามา
เพ่ิมเติมตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง 

นายก อบต. - ถ้ากรณีให้ทางช่างได้สํารวจเกี่ยวกับราคา ต้องให้ทางสภาได้พิจารณาอีกครั้ง
หรือไม่ หรือต้องมีการกําหนดงบประมาณ 5 00,000 บาท ไปเลย ก็คือไม่ให้เกิน
งบประมาณ 500,000 บาท เพราะตรงนี้ก็เป็นแค่การประมาณการเกี่ยวกับ
งบประมาณ ถ้ามีการดําเนินการงบประมาณในข้อบัญญัติก็ต้องตรงกับการประมาณ
การอยู่แล้ว  

ผอ.กองช่าง  - ขออนุญาตที่ประชุมการที่จะบรรจุเกี่ยวกับงบประมาณในแผนการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ต้องทราบเกี่ยวกับความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน ว่าต้องการ
เกี่ยวกับการก่อสร้างเพ่ือสําหรับอะไร และในส่วนของหมู่ที่ 11 ต้องการอาคารทรง
สูงเพ่ือที่จะวางสําหรับโรงศพ วางพวงหรีด และไว้สําหรับถ่ายภาพ สําหรับ
งบประมาณสูง สําหรับของหมู่ที่ 3 ต้องการอาคารทรงเตี้ยสําหรับแขกที่มาในงาน
ราคาสําหรับสองอาคารนี้ก็ต่างกันอยู่แล้ว สําหรับ ผอ.กองช่าง  ในส่วนของการ
ประมาณการตรงนี้ไม่อยากตั้งงบประมาณไว้ที่ 500,000 บาท อยากให้มีการ
ก่อสร้างตามราคาจริง เพราะในเล่มแผนทั้งหมดเรายังไม่ได้มีการไปดูในส่วนของ
งบประมาณจริง แต่ถ้าจะให้มีการกําหนดการประมาณการเกี่ยวกับราคาไว้ก่อน ก็
ต้องดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างต้องการก่อสร้างเพ่ืออะไร ขนาดโครงสร้าง
ขนาดไหนเพราะถือว่าราคาจะไม่เท่ากัน ตามที่ทางท่านนายกถามทาง ผอ. มีความ
คิดเห็นว่า หมู่ที่ 11 กําหนดในแผนไว้ 600,000 บาท แต่ดําเนินการจริง ๆ แล้ว
อาจจะใช้ ในแผน หากทางนายกได้มีแนวคิดว่ากําหนดงบประมาณไม่เกิน 
500,000 บาท ตรงนี้สามารถปรับได้เพราะถือว่าเป็นการประมาณการ และนํา
งบประมาณจริงเข้าสู่ข้อบัญญัติ สําหรับกําหนดไว้ในแผนสามารถกําหนดไว้สูงต่ําได้ 
เพราะไม่จําเป็นต้องมีการกําหนดให้พอดีกับงบประมาณขนาดนั้น จริง ๆ แล้ว
จุดประสงค์หลักอยากจะทราบว่าหมู่บ้านต้องการศาลาทรงไหน ขนาดไหน เพ่ือ



 
๒๐ 

 
อะไร ตรงนี้ก็เป็นการประมาณการที่จะต้องตั้งไว้ในแผน เกี่ยวกับงบประมาณจริงก็
ต้องมีการนําสู่ข้อบัญญัติ ถ้าทางท่านนายกมีนโยบายว่าไม่เกิน 500,000 บาท นํา
ประมาณการมาคํานวณอีกครั้งถ้าหากคํานวณให้อยู่ในประมาณนี้  

นายก อบต. - ตรงนี้กระผมก็เข้าใจแต่ว่าถ้าไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับราคาตรงนี้ จะต้องให้ทางสภา
พิจารณาอีกครั้งหรือไม่ แต่ถ้าได้มีการกําหนดไว้ว่าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 11 งบประมาณ 500,000 บาท แต่ในการดําเนินการจริงใช้งบประมาณ 
600,000 บาท ก็แล้วแต่แต่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณในแผนต้องมีการสรุปภายใน
วันนี้ เพราะแบบนั้นต้องให้ทางสภาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ตอนนี้ถือว่าราคา
เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณยังไม่นิ่ง ดั้งนั้นสรุปแล้วเพ่ือให้ผ่านที่ประชุมสภาในวันนี้ 
ก็คงจะมีการกําหนดงบประมาณ 500,000 บาท ไว้ก่อน หรือว่า 600,000 บาท 
ก็แล้วแต่ แต่ในปี 2563 กระผมก็ได้มีการชี้แจงเบื้องต้นแล้วข้อเท็จจริงคือการ
กําหนดไม่เกิน 500,000 บาท อยู่แล้ว ตรงนี้ก็กําหนดไว้ในแผนเลย 500,000  
บาท  

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญทางท่านปลัด 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกาสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ตามหลักการและข้อสังเกตตรงนี้ในเรื่องของงบประมาณ เพราะว่าหลักการใช้
ประโยชน์ตามที่ ทาง ผอ.กองช่าง ได้กล่าวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของหมู่บ้าน 
ฌาปณสถานถือว่ามีการใช้ประโยชน์เหมือนกันหมด ในเรื่องของรูปแบบการ
ออกแบบตรงนี้คือที่นั่งสําหรับพระสง์์ทําพิธีและศาลาสําหรับไว้ศพ ในส่วนของทํา
พิธีก็จะมีทางชาวบ้านนั่งร่วมส่วนหนึ่งเป็นศาลาทรงขวาง และศาลาทรงเข้าหาเมรุ
ทรงสูงไว้สําหรับพักศพ ตรงนี้ก็ต้องมามองว่าตามที่กระผมได้มีการตั้งข้อสังเกตในข้อ
ที ่40 ของหมู่ที่ 11 และข้อที่ 26 ของหมู่ที่ 5 อยากทราบว่าทําไมราคาถึงมีความ
แตกต่างกัน ตรงนี้นําส่วนไหนมากําหนดหรือมีข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ที่จะต้องจํากัด
งบประมาณของหมู่ที่ 5 โดยมีการตั้งไว้ 600,000 บาท ชาวบ้านหมู่ที่ 11 กําหนด
งบประมาณไว้ 720,000 บาท ตรงนี้จะมีการปรับงบประมาณอย่างไรให้มีความ
เหมาะสม การใช้ประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วหมู่ที่ 5 ใช้ประโยชน์เยอะกว่าเกี่ยวกับ
การรองรับ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่การก่อสร้างนํามาคํานวณตรงนี้ ตรงนี้
งบประมาณต่างกันแสนกว่าบาท ซึ่งต่างกันที่หมู่บ้านเล็กและหมู่บ้านใหญ่ แต่
หมู่บ้านเล็กกลับได้งบประมาณมากกว่า จะต้องมีการออกแบบโครงสร้างที่จะต้องใช้
งบประมาณที่สูงกว่าหรือไม่ ตามที่ทางท่านนายกได้มองถึงการปรับในส่วนของ
งบประมาณ เราก็จะต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าสมควรที่จะมีการดําเนินการอย่างไร 
เพ่ือให้มีการออกแบบให้มีความเหมาะสมสําหรับทุกหมู่บ้าน โดยมีการกําหนดว่า
ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการเท่าไหร่ ของหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ได้มีการก่อสร้าง
โดมทรงใหญ่หรือไม่ ถ้ามองง่าย ๆ คือตรงนี้ถือว่างบประมาณมีการใช้ดําเนินการ
ก่อสร้างสูง ต้องหารือร่วมกันว่าจะดําเนินการอย่างไร ตรงนี้ก็ต้องมีการดําเนินการให้
มีความเหมาะสม ทางสภาจะมีการร่วมพิจารณาอย่างไรให้มีความเหมาะสมตั้งแต่



 
๒๑ 

 
เรื่องของโครงสร้าง เหมาะสมในเรื่องของการกําหนดงบประมาณในการดําเนินการ
ได้ ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณในข้อบัญญัติจะต้องมีการ
กําหนดให้ตรงแผนหมด ตรงนี้ก็ต้องมีการประมาณการใหม่แต่ต้องไม่มีควรกําหนด
งบประมาณห่างกันเกินไป แต่ตรงนี้การก่อสร้างตรงนี้เป็นประเภทเดียวกัน แต่การ
ใช้งบประมาณมีความแตกต่างกัน แต่ถ้าตามข้อบัญญัติมีการประมาณการใหม่ ก็
ต้องมีการกําหนดงบประมาณใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ตรงนี้ก็มีข้อจํากัด
เกี่ยวกับงบประมาณ ถ้ามีการกําหนดเยอะไปแต่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่ทาง
ท่านนายกได้มีการกล่าวไว้ จะมีการจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณให้ใกล้เคียงกับการ
ดําเนินการจริงและมีความเหมาะสม  

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานอีกครั้ง ตรงนี้ถือว่ากระผมได้มีการสรุปเรียบร้อยแล้วว่า
โครงการที่ 40 ของหมู่ที่ 11  เพราะจะต้องมีการดําเนินการในปีงบประมาณ 
2563 ก็คือมีการตั้งงบประมาณไว้ที่ 500,000 บาท แต่ของบ้านหมู่ที่ 5 ก็คง
งบประมาณเดิมคือ 600,000 บาท ไว้ตามเดิม เพราะเป็นการดําเนินโครงการใน
ปีงบประมาณถัดไป แต่งบประมาณ 720,000 บาท ตรงนี้สมัย ผอ.กองช่างคนเดิม
แล้วที่มีการตั้งงบประมาณไว้ ทางนักวิเคราะห์ฯ ก็คงจะมีการนํางบประมาณเดิมมา
ใส่ในแผนเลย โดยไม่ได้คํานึงถึงหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ ก็น่าจะมีการสรุปตรงนี้
แล้ว ดังนั้นจากงบประมาณ 720,000 บาท ก็ปรับลดคงเหลือ 500,000 บาท  

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ก็ถือตามนี้ ในกรณีของการกําหนด
งบประมาณวันเด็กแห่งชาติ ก็จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกองการศึกษาได้ทํา
การชี้แจงต่อท่ีประชุม 

นักวิชาการศึกษา - ขออนุญาตที่ประชุม ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการกําหนดงบประมาณ พอดีวันเด็ก
แห่งชาติ  โดยมีการกําหนดงบประมาณไว้ปีละ 40,000 บาท ซึ่งโดยการ
กําหนดการจัดงานต้องมีการจัดงานวันเด็กให้ตรงกับวันจริง ซึ่งจาก 2 ปี ที่ผ่านมา
ทาง อบต.ป่าก่อดํา ไม่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กและที่ไม่ได้จัดงานวันเด็กเพราะศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ท้ัง 2 โรงเรียน ปกติการจัดงานก็จะมีการจัดงาน
ให้กับเด็กในโรงเรียนตั้งแต่วันศุกร์ และพอวันเสาร์ส่วนใหญ่รวมทั้งสภาเด็กและ
เยาวชนไม่มีความต้องการจัด เพราะความต้องการคือจะร่วมงานวันเด็กในเมือง 
เกี่ยวกับงบประมาณตรงนี้ถ้าเราจัดงาน การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมก็จะมี
จํานวนน้อย ถ้ามีการจัดงานก่อนวันธรรมดาก็ถือว่าไม่สามารถจัดงานได้ ดังนั้นทาง
กองการศึกษาก็ได้มีการปรึกษากันแล้วว่างบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติก็
จะไม่มีแล้ว แต่งานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะนํางบประมาณนี้ไปพัฒนาใน
ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนําไปกําหนดงบประมาณการจัดงานกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการสายใยรักก็จะมีการทดแทนในส่วนของตรงนี้ไป ในส่วน
ของเชิญในส่วนของเยาวชนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องของ
อนาคต ตรงนี้ทางกองการศึกษาก็มีความคิดเห็นแบบนี้  



 
๒๒ 

 
นายก อบต. - ตรงนี้ถือเป็นแนวความคิดในเชิงปฏิบัติ ในส่วนตรงนี้เป็นในส่วนของแนวทาง

นโยบาย และจะทราบได้อย่างไร ถ้าเกิดคนใหม่มาดํารงตําแหน่งและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นใช้งบประมาณถึงปีงบประมาณ 2565 ถ้ามีการกําหนดในแผนจะมีการจัด  
กิจรรมหรือไม่มีการจัดกิจกรรมก็ได้ แต่ถ้าไม่มีบรรจุไว้ในแผนแล้วไปจัดกิจกรรม ก็
ไม่สามารถดําเนินการได้ แล้วถ้าเกิดปีถัดไปอยากจัดกิจกรรมแล้วคุณจะทราบได้
อย่างไร ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะยังไงในแผนก็จะต้องมีงบประมาณกําหนดไว้ 
จึงจะสามารถดําเนินการได้ เพราะตรงนี้ถือว่ามีการปฏิบัติมาตลอดและไม่มี
ผลกระทบถ้ากําหนดไว้ ก็มีการกําหนดงบประมาณไว้การกําหนดงบประมาณตรงนี้
คือการกําหนดตามแนวทางปฏิบัติ แต่ต้องดูเกี่ยวกับการกําหนดตามแนวนโยบาย
ด้วย เพราะตรงนี้ในปีนี้ไม่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแต่ในปีถัดไปอาจจะมีการจัด
กิจกรรมวันเด็กก็ได้ ก็เหมือนกับงานลอยกระทงก็ต้องมีการกําหนดงบประมาณไว้ 
แต่จะจัดกิจกรรมหรือไม่ก็อยู่ที่แต่ละปีอีกครั้ง และการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ ไม่มีกําหนดไว้ในแผน อย่างกรณีที่มีการส่งตัวนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการ
แข่งขัน ก็ถือว่าเป็นการส่งตัวนักกีฬาเหมือนกัน ตรงนี้ถือว่าเป็นการทําโดยภาร
การณ์โดยไม่มีการปรึกษาทางผู้บริหาร และทางท่านปลัดไม่ใช่ไปกําหนดเอง กระผม
ก็อยากสอบถามหากมีการขอความร่วมมือมา ให้มีการจัดส่งทีมนักฟุตบอลมา
เกี่ยวกับงบประมาณก็ถือว่าไม่ได้ใช้งบประมาณน้อย ๆ จะนํางบประมาณมาจาก
ตรงไหนซึ่งดูในแผนแล้วก็ไม่ได้กําหนดเกี่ยวกับงบประมาณไว้ ดังนั้นตรงนี้ก็คง
งบประมาณไว้เกี่ยวกับการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หน้า 54 ลําดับที่ 11 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เกี่ยวกับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ถ้าไม่มี
เพ่ิมเติมก็คงงบประมาณไว้คงเดิม และข้อ 11 หน้า 54 ยังคงไว้หรือไม่ ในที่ประชุม
อภิปรายหรือไม่ 

นายก อบต. - เกี่ยวกับงบประมาณตรงนี้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิม 

ประธานนสภาฯ - ก็ยังคงงบประมาณคงเดิมไว้ในข้อ 11 หน้า 54 ก่อนที่จะมีต่อหัวข้อถัดไปขอพัก
รับประทานอาหารว่าง  

**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที



๒๓ 

ประธานสภาฯ  - เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดําเนินการต่อ 

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง มีท่านใดเพ่ิมเติมในยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่ ถ้าไม่มีกระผมก็ดําเนินการในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ถ้าไม่มีขอเชิญทาง
เจ้าหน้าที่ได้มีการดําเนินการต่อ 

นักวิเคราะห์ฯ  - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

เอกสารแนบหน้า 56-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการ
ต่อ 

นักวิเคราะห์ฯ  - ต่อไป 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เอกสารแนบหน้า 58-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ทางท่านนายกช่วยดูเกี่ยวกับโครงการด้วย เพราะมีทั้งหมด 19 โครงการ 
ในที่ประชุมร่วมตรวจดูด้วย ถ้ามีข้อสงสัยสามารถยกมืออภิปรายและสอบถามได้ ใน
ที่ประชุมมีเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ขอนําเรียนชี้แจงพอดีกระผมได้มีการสอบถาม
ทางนักพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับโครงการ
สายสัมพันธ์สู่ครอบครัว การแปรรูป สายสัมพันธ์สู่ครอบครัวตอนนี้ของพัฒนาสังคม
ส่วนใหญ่ก็คือจะไปอยู่ท่ี พัฒนาสังคมดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณของ 
อบต.ป่าก่อดํา ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าความคิดเห็นของท่านปลัดจะเป็นอย่างไร ว่าหมด
นี้จะมีการตั้งไว้หรือว่าจะทํางบในส่วนของกระทรวงอ่ืนมาดําเนินการ ซึ่งที่ผ่านมา
ของอบต.ป่าก่อดํา ก็ได้งบของพัฒนาสังคมมาเกี่ยวกับอาชีพการดูแลสุขภาพ
สวัสดิการต่าง ๆ ก็จะได้งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก 

ปลัด อบต. - เรียนถามท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการบางโครงการ
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ก็จะมีการโอนงบประมาณบางส่วนมาสมทบ ตรงนี้จะเหมือนทางที่ท่านนายก
ได้กล่าวไว้หรือไม่ ถ้ามีการตัดประมาณ 1 แสนบาท ถ้าเราไม่ได้มีในแผนแล้ว
สามารถของบประมาณสนับสนุนทั้งหมดได้หรือไม่ ถ้าเราไม่ได้มีการกําหนดไว้ใน
แผนเลย จะต้องมีการของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกทั้งหมด ถ้าเกิดมา
ปีงบประมาณท่ีเราต้องการไม่ได้ จะขัดข้องจะเราไม่สามารถดําเนินการได้หรือไม่ แต่
ต้องมีการเลือกบางโครงการ เพราะบางโครงการอย่างเช่นการแปรรูป การแปรรูปมี
การแปรรูปไม่รู้ครั้งทีเ่ท่าไหร่แล้ว ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นักแต่บางอย่าง
มันเป็นเรื่องของที่จะต้องดําเนินการพวกประเภทสมุนไพร กระผมเชื่อได้เลยว่าจะ
เป็นโครงการที่ สังเกตและให้ดําเนินการไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะโครงการของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาซึ่งพระองค์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร แต่ถ้าเราไม่มีการ
กําหนดในเรื่องนี้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรา
จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ในการกําหนดงบประมาณก็ไม่ได้สูงมาก ก็ยังคงมี
การกําหนดการดําเนินการหรือไม่มีการดําเนินการก็เป็นเรื่องของอนาคต 

 นักวิเคราะหฯ์ - เดี๋ยวรอถามนักพัฒนาชุมชนได้เข้ามาชี้แจง เกี่ยวกับโครงการที่หายไป 

นายก อบต. - สําหรับมุมมองในส่วนของการแปรรูป น่าจะมีการงดเกี่ยวกับงบประมาณภาวนา
กะมีการเพิ่มมูลค่า แปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์จากกล้วย เพราะว่าในแต่ละปีก็ไม่รู้ว่าจะ
มีการแปรรูป อะไร แต่การอบรมเพ่ิมศักยภาพ ผู้สูงอายุ กระผมก็มีความคิดเห็นว่า
ควรจะมีคงไว้ โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุลูกหลาน ตอนนี้ก็ถือ
ว่ามีการถ่ายทอดเป็นรุ่น ๆ ไป ถึงแม้ปีหน้าอาจจะไม่ดําเนินการเพราะตัวนี้ถือว่า
แผน 5 ปี ยังจะคงเดิมไว้หรือไม่ สําหรับส่วนอ่ืนก็ยังคงมีความเหมาะสมอาจจะตัด
ไป แต่เกี่ยวกับรูปแบบ ของผู้สูงอายุ แต่ถ้าไม่มีการกําหนดในแผนก็จะถือว่าลําบากก็
อยากให้ทางนักพัฒนาชุมชนช่วยดูด้วย 

ประธานสภาฯ - ก็จะได้ให้ทางนักพัฒนาชุมชนได้ทําการชี้แจง 



๒๖ 

 นักพัฒนาชุมชน  - กราบเรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สําหรับโครงการที่มีบรรจุ
ในแผนที่มีการปรับปรุงและมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากว่ามีบางโครงการได้มีการ
ดําเนินการทุกปีงบประมาณแล้ว ปีที่ผ่านมาก็คือ 10 โครงการ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ 
การประเมินการติดตามงาน ตอนนี้ที่ว่ายังไม่มีและเกิดขึ้น ก็ได้มีการปรับเปลี่ยน 
เน้นไปในปีงบประมาณ 2563 - 2565 ในการเน้นกิจกรรม ที่มีการเน้นคือ
กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มสตรี ก็นําหัวข้อหลักไปเลย ในส่วนของการที่มี
การตัดออกส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจาก ได้มีการสนับสนุนงบประมาณนํางบประมาณ
อุดหนุนจากที่ อ่ืน เพราะในงบของ อบต.ป่าก่อดํา มีน้อย ถ้าต้องการการขอ
งบประมาณเพ่ิมเติม ทางอ่ืนด้วย เพราะทางเราได้มีการสนับสนุน โครงการจาก 
พมจ. หรือว่าในส่วนของหน่วยงานอ่ืน โดยมีการของบประมาณมาเพ่ิมเติมกรณีการ
ปรับลดโครงการตรงนี้ลงจะกลับด้านการส่งเสริม อยากกับด้านอาชีพ ในทุก ๆ ปี ที่
ผ่านมาในการเปิดจ่ายงบประมาณก็ไม่เหมือนที่ผ่านมา ได้มีการดําเนินการเรียบร้อย
แล้วและไม่มีการสรุปเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็จะ
ไม่มีเลยในช่วงที่ผ่านมา แต่ถ้าเป็นของวิสาหกิจที่ดําเนินการจริงก็จะมีคือกลุ่ม
แคบหมู ด้านเศรษฐกิจชุมชน ก็จะไม่ค่อยมีเยอะ ที่มีการกู้เงินของทาง อบต.ป่าก่อ
ดําไป ก็มีไม่กี่กลุ่มคือกลุ่มปุ๋ย กลุ่มแคบหมู ก็จะมีอยู่แค่ 2 กลุ่มนี้  ก็จะมีการเน้นไป
ยังกลุ่ม ที่ทาง พมจ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง อย่างเช่นการซ่อมแซม
บ้าน โครงการซ่อมแซมบ้านแต่ละหลัง 20,000 บาท ถ้ามีก็จะมีการช่วยเหลือใน
ด้านนี้ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายละ 2000 บาท 3,000 บาทก็จะมี
แต่ละกรณไีป เพราะว่าถ้ามีการลงพ้ืนที่จะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่า ภายในพ้ืนที่ของเรา
จะมีการทําด้านเกษตรด้วย แล้วพอมีการส่งเสริมด้านอ่ืนไม่ค่อยมีใครสนใจไม่มีใคร
ดําเนินการเกี่ยวกับสินค้า OTOP ในส่วนของการทําสินค้า OTOP ส่วนมากจะเป็น
ของพัฒนาชุมชนอําเภอ ไม่มีการดําเนินการตรงนี้อยู่ 

นายกอบต. - ขอเรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของโครงการก็ต้องมีการปรับโครงการไป
ทางสามปีที่มีการดําเนินการในอนาคต จะมีการตัดโครงการเยอะไปหรือไม่ ถ้ากรณี
มีการประเมินในองค์กร หากมีทางคณะกรรมการประเมินก็จะท้องถิ่นเกี่ยวกับไม่ได้
มีการดําเนินการกับโครงการนี้เลยหรอ ในช่วงที่ผ่านมาที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการ
แต่งบประมาณ ตั้ง 3 ปีไม่ได้มีการดําเนินการด้วยหรอ จะมีผลกระทบตรงนี้หรือไม่ 

นักพัฒนาชุมชน - พูดถึงเกี่ยวกับโครงการ เกี่ยวกับด้านการเกษตรผู้รับผิดชอบน่าจะมีการแยก
ออกไป เพราะในส่วนของการส่งเสริมสวัสดิการในแต่ละด้าน ส่วนมากที่ผ่านมา 
การเกษตรจะไม่ค่อยมีตัวอย่างของเศรษฐกิจชุมชนเหมือนกันจะเป็นทางด้านเกษตร 
ในสํานักงานปลัดวันที่มีการดําเนินการโครงการ การป้องกันภัยในด้านของพัฒนา
ชุมชน ก็จะมีเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้พิการ แค่นั้น ก็อยากจะให้ กระจายไปในส่วนของ
ด้านอ่ืนบ้าง เช่นด้านสาธารณสุขและในส่วนอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของ สปสช. 
ใกล้ไปอีกซอยหนึ่งและด้านสาธารณสุขไม่ต้องมีการเดินของคนอ่ืนเข้ามามากกว่านี้
ถ้าอยากให้ด้านอื่นดําเนินการบ้าง 



๒๗ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ จากการที่โครงการใน ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ก็มี
หลายโครงการ 

นายก อบต.  - ตามที่ทางนักพัฒนาชุมชนด้านในการสอบถาม การสร้างบ้านสําหรับผู้ยากไร้
แผนงานก็ได้มีการมองข้ามไป แต่ก็ได้นําเข้ามาส่งตรงนี้แล้ว เครื่องจะมีแผนงานที่ 
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ข้อ 1 ซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ 
ตั้งแต่ปี  2563-2565 ในการตั้งงบประมาณปีละ 100,000 บาท ตามที่
นักพัฒนาชุมชนได้มีการแจ้งไว้จะมีงบของ พมจ. มีส่วนดําเนินการซ่อมแซมต่อเติม
บ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ โดยกําหนดงบประมาณตั้งแต่ปี 2563 - 2565 
งบประมาณ 1 แสนบาท ตอนนี้จะเหมาะสมหรือไม่ 

 นักพัฒนาชุมชน - เกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ รายการตั้งงบประมาณ
ไม่สามารถใช้งบประมาณของทาง อบต. ได้ ก็มีการตั้งงบประมาณไว้ เราจะมีการ
ส่งเสริมหรือการซ่อมแซมบ้านยากไร้ที่ผ่านมา ก็มีการยกเลิกเพราะไม่ใช้อํานาจของ
ทาง อบต. ที่จะต้องมาดําเนินการ 

นายก อบต. - เพราะการตั้งงบประมาณไว้ในแผน 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ยังมีการกําหนด
งบประมาณไว้อยู่ สอบถามทางเจ้าหน้าที่การตั้งงบประมาณนี้มันไม่ได้อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ พอจะมีการโดนถูกท้วงติงตั้งแต่ทําบ้านเทิดไท้องค์ราชันแล้ว 

ประธานสภาฯ - มีท่านไหนอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ในหัวข้อ 3.3 แผนงานการเกษตร 

นายก อบต. - ขอสอบถามทางนักพัฒนาชุมชน ยังจะมีมีการคงไว้ 3 หัวข้อนี้ก่อนหรือไม่ตั้งแต่
แผนงานที่ 3.2 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 อย่างน้อยถ้ามีการกําหนดไว้ในแผน ถ้าไม่มี
โครงการก็สามารถดําเนินการได้อยู่แต่ถ้ามีการตัดงบประมาณทิ้งอีก 3 ปีข้างหน้า 
ถึงแม้ไม่มีในแผน แต่ยังจะไม่มีการดําเนินการปี 2564 - 2565 ก็อาจจะได้
ดําเนินการ แต่ตรงนี้ เหมือนการตัดโครงการทิ้งไปเลย ก็เหมือนกับไม่ได้ให้
ความสําคัญเกี่ยวกับโครงการตรงนี้ 

 นักพัฒนาชุมชน - ก็จะขอตัดโครงการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุสูงลูกหลาน เพราะตรง
นี้ได้นําเข้าไปสู่โรงเรียนผู้สูงอายุเพราะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการตั้งไว้ 
50,000 บาทก็ต้องมีการแยกย่อยออกมา เพราะของเราเพ่ิงตั้งเกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้สูงอายุแต่ที่อ่ืนบางครั้ง การที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะมีการใช้งบประมาณน้อยคือ 
3,000 ถึง 4,000 บาท ก็จะมีแยกของการเป็นของการย่อยออกมา ก่อนหน้านี้ที่
นําโครงงานเข้ามา โดยมีการตั้งค่าประมาณของผู้สูงอายุไว้ในปีหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่มี
อะไรที่จะมารองรับก็เลยต้องใช้กิจกรรมตามข้อบัญญัติ ในตัวของผู้สูงอายุต่อไปแล้ว
ก็ค่อยมีการปรับเปลี่ยน ไม่มีการสอบถามรายงานอ่ืนเกี่ยวกับข้อกําหนด ต่อไปใน
การทํากิจกรรมในแต่ละครั้ง ต่อไปไม่จําเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารกลางวัน
เพราะที่ผ่านมาในการจัดทําโครงการ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ มีความคาดหวังว่า
จะต้องมีอาหารว่างและมีอาหารกลางวันเลี้ยงต่อไป ผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุในการทํากิจกรรมคือมีวิทยากร ต้องมีวัสดุในการดําเนินการ หากไม่มี
วิทยากรก็ใช้ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีความรู้เข้ามาทํากิจกรรมในตรงนี้ก็จะมีการ



๒๘ 

แยกออกมาคือประมาณ 50,000 บาทใน 1 ปีจะมีอยู่ 20 ครั้ง แต่ละครั้งในการ
ดําเนินการ ก็จะใช้งบประมาณ 2,000 บาท 3,000 บาท ก็สามารถเสริมตรงนี้ได้ 
ในด้านของผู้สูงอายุ ตอนนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะต้องนําไปนําเสนอในการประเมิน 
วันนี้วันที่ 12 ถึง 29 มิถุนายนนี้จะมีกําหนดการมาประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ไม่
ทราบว่าทาง อบต. จะได้รับการตรวจประเมินในวันที่เท่าไหร่ ในเวลามีอยู่ 4 
โรงเรียนที่ได้รับการประเมินตรวจก็ต้องมาดูในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ด้วย พรุ่งนี้
เราจะไม่ออกเป็นโครงการแยกออกมาเป็นโครงการ เพราะก่อนหน้านี้ปีที่ผ่านมาทาง
นักวิเคราะห์คนเดิมได้มีการขอ ให้มีการดําเนินการทั้งหมด 11 โครงการ ซึ่งมีการ
จัดทําโครงการเยอะเกินไป ก็เลยต้องมีการปรับลดของการลงและมีการแทรกแต่ละ
โครงการ ไม่มีการเพ่ิมงบประมาณแต่จะมีการปรับโครงการก็ขอตัดโครงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลานออกก่อน 

นายก อบต. - ดังนั้นในห้องอบรมส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ ดูในข้อ 14 และข้อ 15  ตรงนี้ก็
จะเป็นโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเหมือนกัน ดังนั้นน่าจะคงไว้เฉพาะในโครงการที่ 5 
สร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ  เพราะหัวข้ออ่ืนไม่มีโครงการสําหรับผู้พิการในส่วน
ของผู้สูงอายุ ก็มีอยู่ในหัวข้อที่ 14 -15 ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพของ
ผู้สูงอายุอยู่ เกี่ยวกับผู้พิการก็จะหายไปเลยก็จะมีในหัวข้อที่ 17 โครงการอบรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในช่วงประมาณไว้ตรงนี้หมด การสร้างรายได้ให้ผู้พิการในข้อ
ที่ 17 และข้อ 5 ของผู้พิการในหมวดเดียวกัน โครงการของคนพิการในปี 2563 
จะไม่มีการกําหนดเกี่ยวกับงบประมาณ 

นักพัฒนาชุมชน  - ตัดในข้อ 5 สร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ เปลี่ยนเป็นอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้
พิการ และโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และของเราได้มีศูนย์ผู้พิการ 
ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการของบประมาณในส่วนของหน่วยงาน พมจ. ก็ได้
งบประมาณๆจากตรงนั้นมาอีก 1 ส่วน 

นายก อบต. - ดังนั้นในหัวข้อที่ 17 นํามาประมาณไว้ในปี 2563 ถ้าหากได้ ได้งบประมาณของ 
พมจ มาสมทบอีก ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าไม่มีก็เหมือนขาดไปเลย ในข้อที่ 17 
ก็เพ่ิมในส่วนของปีงบประมาณ 2563  

นักวิเคราะหฯ์ - เกี่ยวกับงบประมาณท่ีกําหนดในปี 2563 ไม่ทราบว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ 

นายก อบต. - ถ้ามีส่วนของการสนับสนุนของ งบประมาณ ของหน่วยงาน พมจ ก็มีการกําหนดไว้ 
10,000 บาท ก็น่าจะพอ ก็ขอให้มีกําหนดไว้ในแผนไว้ก่อน 

ประธานสภาฯ - ในข้อ 5 ยังคงโครงการไว้อีกหรือไม่ 

นายก อบต. - ในส่วนของข้อ 5 โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ ก็ทําการตัดออกไปเลย 
เพราะมีกําลังส่งเสริมคุณภาพคนพิการ ในข้อ 17 แล้วตอนนี้ก็ถือว่าควบคุมในส่วน
ของการสร้างรายได้เหมือนกัน 

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือมีการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ในหัวข้อ 3.2 ถ้า
ไม่มีก็ช่วยให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการต่อ 



๒๙ 

นักวิเคราะหฯ์ - ต่อไป 3.3 แผนงานการเกษตร 

เอกสารแนบหน้า 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

ประธานสภาฯ - ข้อ 3.3 ในที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้างถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่านขอเชิญทาง
เจ้าหน้าที่ 

นักวิเคราะหฯ์ - 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

เอกสารแนบหน้า 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

ประธานสภาฯ - มีอยู่ 1 โครงการ 

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานและแผนงานสังคมสงเคราะห์ตรงนี้มีอยู่ 1 โครงการถาม
ว่าอยู่ในอํานาจหน้าที่อยู่หรือไม่เพราะตรงนี้เป็นในส่วนบทบาทหน้าที่ของ พมจ. ถ้า
เราได้มีการดําเนินการจะมีผลกระทบหรือมีการทวงติงในการดําเนินการหรือไม่ 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธาน ท่านนายก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือทางเจ้าหน้าที่ได้มีการ
ตั้งล่วงหน้า 1 แสนบาททางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อธิบาย เพราะฉะนั้นตรงนี้ระเบียบยังไม่
ชัดเจนว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ แต่เดี๋ยวนี้มีอยู่ทางใดคือการช่วยเหลือ
ประชาชนจะต้องมีการกําหนดแบบนั้นแต่ในการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้  จะเข้า
หลักเกณฑ์หรือไม่หากมาดําเนินการก่อสร้างโครงการดําเนินการไม่ได้แต่ถ้าที่เกิด
เหตุตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้จากทาง
ท่านนายกก็ยังไม่ได้คําตอบ อยู่ในข้อ 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ลําดับที่ 1 
โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ตรงนี้ถือว่าไม่ใช่กรอบอํานาจ
หน้าที่  หากมีการตั้งงบประมาณไว้ก็คงจะไม่มีความหมาย การจะนําเข้าไปสู่
ข้อบัญญัติต้องใช้งบประมาณจริง 

นายก อบต. - ก็ถือว่าตัดโครงการนี้ออกจากแผนไปเลย เพราะในปี 2563 ก็จะได้งบประมาณใน
ส่วนของการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ของ อบต. ได้อยู่ 4 หลังคาเรือนและใน
เขตเทศบาลดงมะดะไม่มีการดําเนินการก่อนแล้ว ปีนี้ได้งบประมาณในการซ่อมแซม
บ้าน 50 หลังคาเรือนงบประมาณค่อนข้างสูง แต่ถ้าเราได้มีการตั้งงบดําเนินการถือ
ว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นก็คงจะรอทางงบประมาณของ พมจ. ที่ทานักพัฒนาชุมชนได้มี
การสํารวจพ้ืนที่และมีการประชุมเกี่ยวกับ คณะกรรมการในการพิจารณาและได้มี
การเรียงลําดับตอนนี้ถ้าได้จํานวนกี่ลังก็จะตัด 1 2 3 ออกไปแต่ไม่ทราบว่าจะมีการ
ดําเนินการเมื่อไหร่ในส่วนของหมู่อ่ืนก็จะมีการเรียงลําดับไว้ เกี่ยวกับ หมู่ที่ 4 ได้มี
การขายบ้าน ราคา 1 ล้านบาท ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ของผู้ยากไร้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ได้
มีการคัดเลือกมาชื่อนางน้อย ถือว่ายั งไม่เข้าคุณสมบัติเป็นผู้ยากไร้ ได้ให้ทาง
นักพัฒนาชุมชนและมีการประสานงานกับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ให้มีการคัดเลือก
และพิจารณาบ้านหลังอื่นมาเพ่ือที่จะได้เรียงลําดับไว้ ถ้าหากได้งบประมาณมาและมี
การตรวจสอบยังไม่ตรงก็คงจะมีปัญหา 

ประธานสภาฯ - หัวข้อนี้ถือว่าผ่าน 

นักวิเคราะห์ฯ - ต่อไป 3.5 แผนงานงบกลาง 

เอกสารแนบหน้า 63 
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นักวิเคราะหฯ์ - เอกสารที่ 4 การบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เอกสารแนบหน้า 64 
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 ปลัด อบต. - ขออนุญาตท่านประธานได้ชี้แจง ในโครงการที่ 3 ระบบอยากให้ตัดข้อความคําว่า 
ขยะอันตรายเพราะจะมีขยะ 2 ประเภท ขยะเปียกไม่สามารถจัดเก็บตรงนี้ได้ ขยะรี
ไซเคิลและขยะ อันตรายต้องมีการจัดเก็บอยากนําเรียนให้ในที่ประชุมทราบว่า
เหตุผลของการสร้างอาคารตรงนี้ที่มาที่ไป ตามที่กระผมได้รับมอบหมายให้ไป
รายการในการขยะ การดําเนินการ ลงพ้ืนที่ในชุมชนโดยมีการสะท้อน ในการคัด
แยกขยะของชุมชนออกเป็น 4 - 5 ประเภท ในปัญหาตรงนี้คือในเรื่องของขยะเปียก
ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งได้รับการร่วมมือจาก 
ครอบครัวและมีการแก้ไขและดําเนินการภายในครอบครัวของแต่ละชุมชน แต่ละ
ครัวเรือน ปัญหาเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายและขยะอันตรายมีเจ้าข้อใด
คือ อบจ.เชียงราย แต่เราต้องมีพ้ืนที่จัดเก็บในที่เหมาะสมเพ่ือรอนําไปทําลาย และ
องค์กร ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อบจ.เชียงราย หรือหน่วยงานอ่ืนในอนาคต เราก็ไม่
ทราบ แต่เราต้องมีที่จัดเก็บขยะและมีการรองรับที่จะนําไปทําลายพร้อมในการ
จัดเก็บไว้ในชุมชนบ้านหมู่บ้านก็จะเป็นพ้ืนที่ที่เก็บของหมู่บ้านเต็ม ก็จะไม่สอดคล้อง
กับของทาง อบจ. และไม่ตรงกับช่วงที่จะต้องมีการรองรับให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน ต้อง
มีข้อมูลว่าได้รับมากี่กิโลเพ่ือรอการทําลาย ขยะรีไซเคิลประเภทที่เป็นโลหะที่มีราคา
ถือว่าไม่มีปัญหา สู่ตลาดและนําไปสู่พ่อค้าขายของเก่า ขยะ ประเภทพลาสติก ขวด
น้ําต่างๆที่ไม่ค่อยมีราคา งาน อบต. ราชการที่จัดเก็บ ขยะติดเชื้อ ทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลก็จะมีการ ประสานโรงพยาบาล อําเภอ ในการกําจัดขยะติด
เชื้อ แต่ขยะทั่วไป ที่ไม่สามารถ นําไปขายได้ ในการทําลาย ต้องมีการจัดการขยะทุก
ครัวเรือน ในส่วนของขยะทั้ง 2 ประเภท ทางตรงนี้กระผมก็ไม่ทราบว่ามีความ
คิดเห็นอย่างไร กระผมก็อยากจะมีการดําเนินการก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ของ อบต.ป่า
ก่อดํา อาคารตอนนี้ก็ถือว่ามีรูปแบบแล้วในส่วนของกรมสิ่งแวดล้อม และกรม
ทรัพยากรน้ําได้มีการออกแบบมาให้แล้ว ก็จะมีประมาณ 3 ห้อง อาคารเสริมหน้า
จั่วและมีประตูปิดคือบานประตูม้วน หากจะมีการดําเนินการก็สามารถดําเนินการได้ 
ความยาวประมาณ 18 เมตร แนวยาวซึ่งดูจากแบบก็ใช้พ้ืนที่บริเวณป่าไผ่ และมี
การกระทํารอบรั้วขอบชิด ก็คือมีการจัดเก็บขยะไว้อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ 
แล้วไม่มีการกระทบกับสํานักงานโดยการทํากิจกรรม ของ อบต. หากดําเนินการ
พ้ืนที่อ่ืนก็คงจะได้ดําเนินการได้ยาก ก็อยากให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาก็คือมีการ
วางแผนไว้ก่อน หากในอนาคตในการคัดแยกขยะและขยะไม่มีที่ไปในการให้ไม่มีที่ไป
คือเป็นอันตรายที่จะรอการทําลาย ในขยะบางที่ชนิดไม่สามารถทําการซื้อขายได้ก็
ยังคงมี อบต. ก็คงจะมีการรับซื้อ กว่าจะหารือในส่วนของสภาและทางผู้บริหารว่า 
ทุกคนไม่ว่าจะมีการดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับขยะสุดท้ายก็ล้มเหลว เพราะไม่มีผล
กําไรที่สามารถแบ่งปันกันได้ เราจะมีการจัดเก็บโดยใช้ท้องถิ่นมีการจัดเก็บหรือไม่ ก็
อาจจะมีการจ้างเป็นการจ้างเหมาบริการ เราสามารถติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการ
คัดแยกขยะได้ จะมีการรับซื้อขยะซึ่งก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันอยู่ แต่ในเรื่องของ
ขยะตรงนี้จะมีการดําเนินการหรือไม่ ไม่ใช่แค่ขยะอันตราย ก็อยากจะให้ทางสภาได้
มีการพิจารณาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร คัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายและ



๓๔ 

หากไม่มีการดําเนินการเรามีการรณรงค์เกี่ยวกับขยะ แต่ไม่มีการรองรับอาจจะมีผล
ตามมา ก็คงจะมีเหตุผลในการก่อสร้างประมาณนี้ และไหนมีผลในส่วนของข้อ 3 
กระผมก็นําเรียนเพื่อทราบ ประมาณนี้ 

 นายก อบต. - ตอนนี้ท่านประธาน พอดีกระผมดูในส่วนของแผนงาน 5.4 หน้า 73 ในส่วนของ
ตรงนี้ของผมก็อยากจะสอบถามในส่วนของอาคารคัดแยกขยะ มีการตั้งงบประมาณ
ไว้ 400,000 บาท และในส่วนของก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก็มีการตั้ง
งบประมาณไว้ในปี 2563 เหมือนกัน การต่อเติม อาคาร อเนกประสงค์ของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการก่อสร้างห้องน้ําอีก 50,000 บาท ไม่มีการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อีก 180,000 บาท ซึ่งตรงนี้อยู่ในแผน 2563 ทั้งหมดเลย รวมใน
ส่วนของงบประมาณทั้งหมด 1 ล้านกว่าบาท แค่งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ
ใน อบต. ในส่วนของหมู่บ้านอีก ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ ก็ต้องมีการดูถึง
ความจําเป็นก่อนหลังว่าการก่อสร้างอาคารเก็บขยะ หรือมีการกําหนดการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผู้สูงอายุมีการกําหนดไว้ในปี 2564 ไม่ต้องมองถึง 
เหตุผลความน่าจะเป็น ในความเป็นไปได้แต่ถ้าจะนํางบประมาณก่อสร้างใน อบต. 1 
ล้านกว่าบาททางชาวบ้านจะเดือดร้อนหรือไม่ กระผมก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าถ้ามี
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุ ถ้าหากไม่เร่งด่วนก็มีการก่อสร้าง
ในปี 2564 ก็อยากให้ทางที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเอามาตอนนี้คิดว่าคงจะมีการ
ดําเนินการในปี 2563 ทั้งหมด ใช้งบประมาณ 1 ล้านกว่าบาท จะมีปัญหาในการ
ปฏิบัติหรือไม่ 

ปลัด อบต.  - ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของอาคาร ก็อยากให้ทางสภาได้ร่วมกันพิจารณา ทําไม
ผมถึงเลี่ยงอาคารฌาปนสถาน เพราะมีการดําเนินการในปีเดียวกันและในการ
ดําเนินการก่อสร้างของอาคารใน อบต.ป่าก่อดํา ได้มีการกําหนด การก่อสร้างในปี
เดียวกันคือปี 2563 กระผมก็เพ่ิงสังเกตเห็นเพ่ือให้มีความเหมาะสม เกี่ยวกับเม็ด
เงินในการก่อสร้าง ไม่ใช่ประเด็นที่ผมได้มีการนําเสนอทางที่ประชุมเห็นชอบกับ
อาคารหรือไม่ มีความจําเป็นหรือไม่ เกี่ยวกับการดําเนินการในปีงบประมาณไหน
ตอนนี้กับผมไม่ซีเรียสมองถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับการดําเนินการก่อสร้างหากมี
การดําเนินการคัดแยกขยะ เราก็ต้องมีการรองรับในส่วนขยายของตรงนี้ และมองถึง
ความเหมาะสม 

 นายก อบต. - กระผมดูในส่วนของปี 2564 ในการตั้งงบประมาณไม่ค่อยมีโครงการในการ
ดําเนินการ ก็จะมีโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 400,000 บาท ทาง อบต. ก็ได้มี
การดําเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ก็น่าจะนําในส่วนของตัวอาคารไหมในปี 
2564 อย่างน้อยการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็น
โครงการเร่งด่วน เพราะต้องใช้เกี่ยวกับการทํากิจกรรม แต่ถ้าขยะอันตรายตรง
อาคาร ก็ยังสามารถแทรกซ้อนได้อยู่ ในความคิดของผมเป็นแบบนี้แต่ไม่ทราบว่า ที่
ประชุมจะมีการพิจารณาอย่างไร ถ้ามีการดําเนินการโครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ มี
การในปีงาบประมาณ 2564 มีการดําเนินการอีก 4 แสนบาท ตรงนี้โครงการ
ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะคงจะดีกว่า เพราะถือว่าประมาณถือว่าใกล้เคียงกัน 



๓๕ 

นักวิเคราะหฯ์ - ดังนั้นสรุปย้าย ปีงบประมาณเป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 

นายก อบต. - ดําเนินการย้ายปีงบประมาณ ในส่วนของโรงจอดรถในปี 2564 ควรจะตัดไว้ก่อน 
เอาไว้ในการดําเนินการในปีงบประมาณ 2565 

นักวิเคราะหฯ์ - เกี่ยวกับชื่อ ก่อสร้างอาคารเก็บขยะ 

ปลัด อบต. - กระผมอยากจะใช้คําว่า “โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะ” 

 ผอ. กองช่าง - โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะ 

 ปลัด อบต. - ต้องมีคําว่าคัดแยกขยะ เพราะจะต้องทํากิจกรรมคัดแยกขยะ แต่เกี่ยวกับชนิดของ
ขยะไม่ต้องมีการระบุ 

 นายก อบต. - น่าจะมีการตั้งงบประมาณมากกว่านี้ มันจะมีการตั้งงบประมาณไว้ 500,000 
บาท เพราะดูเพ่ือความเหมาะสมทางมีอาคารคัดแยกและอาคารเก็บขยะ 

 นักวิเคราะหฯ์ - ข้อ 3 โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะงบประมาณ 500,000 บาท 
ในข้อนี้ถือว่าผ่าน ต่อไป 4.2 แผนงานการเกษตร 

เอกสารแนบหน้า 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ในข้อ 4.2 

นายก อบต. - เกี่ยวกับแผนงานการเกษตร ตอนนี้ เหมือนไม่มีการส่งเสริมให้มีการลดใช้สารเคมี 
น่าจะมีโครงการเสริมตรงนี้ได้ เพราะอย่างน้อยก็ควรให้ความสําคัญการลดใช้ 
สารเคมี แต่กระผมได้ดูแผนงานแต่ละแผนงานแล้ว ไม่มีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่อง
ตรงนี้เลย แต่จะให้ทางชาวบ้านได้มาทําเกี่ยวกับจะมีการจัดทําน้ําหมักก็เป็นไปได้
ยาก 

ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตที่ประชุมเก่ียวกับ ข้อ 2 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํากักเก็บความชุ่ม
ชื้น ทําไมเว้นการดําเนินโครงการใน ปีงบประมาณ 2562 คือตรงนี้จะต้องมีการ
ดําเนินการในปี 2562 และให้มีการรายงานการก่อสร้างฝายแต่มีการ เว้น
งบประมาณ 2562 

 นายก อบต. - ดังนั้นก็เพ่ิมงบประมาณในปี 2562 เพราะถ้ามีการรายงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
แต่ไม่มาดูในแผนปรากฏว่าไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผน ก็จะยากต่อการดําเนินการ 

 นักวิเคราะห์ฯ - ตอนนี้ก็ถือว่าเพ่ิมเกี่ยวกับงบประมาณในปี 2562 พอดีในข้อบัญญัติไม่มีบรรจุไว้ 
เกี่ยวกับงบประมาณในการดําเนินการ 

 ปลัด อบต. - กระผมขอนําเรียนกับที่ประชุม กระผมอยากหารือกับทุกท่านในตรงนี้ว่ากรณีฝาย
ชะลอน้ํา คือทางท้องถิ่นเราไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับฝาย ในส่วนของงบประมาณที่
หายไป ในปี 2562 ก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ผ่านมา เมื่อก่อนได้มีการดําเนินการ
ในพ้ืนที่ก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 2 กว่าจะมีการหาฝายที่จะสามารถดําเนินการได้ 
ประเด็นที่มาได้มีการหารือกับทาง ผอ. กองช่าง วัสดุที่ใช้ในการดําเนินการควรเป็น
วัสดุแบบไหน บางพ้ืนที่ใช้กระสอบทราย และมีการทําหลักไม้ยูคา ในช่วงฤดูน้ํา
หลากก็ทําให้ฝ่ายพังทลาย ในเรื่องของฝายชะลอน้ําก็จะมีหลายประเภทในส่วนของ
พ้ืนที่ อบต. ควรจะมีจํานวนฝายชะลอน้ําของหมู่บ้าน เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับทางช่าง
ว่าจะมีการดําเนินการก่อสร้างฝายใดบ้าง ต่อไปก็ต้องมีการหารือกันว่าฝายชะลอน้ํา
บางตัวเป็นฝายขนาดใหญ่ ถ้าหากเป็นฝายขนาดใหญ่แล้ว ก็ต้องมีการประเมินการ
พอสมควรและทางช่างก็ต้องมีการเลือกวัสดุที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นไม้หรือปูนก็จะมี
กําหนดไว้ตามแบบของฝายชะลอน้ําบางหมู่บ้านอยากได้ฝายชะลอน้ํา แต่ไม่มีพ้ืนที่
สําหรับทําฝายชะลอน้ํา บางพ้ืนที่มีก็อาจจะไม่ได้นําเสนอ ก็อยากจะนํามาหารือตรง
นี้ในวาระนี้เหมือนกัน ก็อยากจะหารือการสํารวจและการกําหนดวัสดุก็ถือว่าเป็น
เรื่องที่ยาก ตอนนี้ถือว่าเป็นโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ก็ต้องมีการดําเนินการให้ได้และต้องมีการรายงาน ในเมื่อจะมีการ
ดําเนินการ ควรจะทําให้เป็นในรูปแบบลักษณะกึ่งถาวร ซึ่งสามารถใช้งานได้ในเรื่อง
ของวัสดุก็ทําการหารือกันอีกครั้ง แต่ถ้ากระสอบทรายกระผมก็ไม่เห็นด้วย ถ้าเป็น
เกี่ยวกับเรื่องของดินและปูน ตอนนี้ก็น่าจะเป็นไปได้กว่า ก็อยากจะให้ทางสภาได้
กําหนดเกี่ยวกับจํานวนฝายชะลอน้ํา เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับทางช่างว่าในแต่ละปี
หมู่บ้าน จะมีความต้องการของสร้างฝายชะลอน้ํา หมู่ไหนอยู่ในพ้ืนที่ไหนในแต่ละปี 
ก็อยากให้ทุกท่านได้มีการหารือกัน 



๓๗ 

ผอ.กองช่าง  - พอดีก็ได้มีการหารือกับทางท่านปลัดเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างฝาย คือจริง ๆ แล้ว
ตามท่ีทางจังหวัดให้มีการรายงานในวันนี้ เกี่ยวกับเรื่องฝายโดยประเภทของฝายที่มี
การก่อสร้างก็จะมีอยู่ 3 ประเภท 

  1. ฝายกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน (Gabion) ขนาดเล็กไม่เกิน 3 เมตร 
แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดหินทิ้งในกล่อง (Gabion) และกระสอบทรายในกล่อง 
(Gabion) การก่อสร้างตรงนี้คือ ลําธารกว้างไม่เกิน 3 เมตร ตรงนี้คือ ฝายชะลอ
แบบกล่อง (Gabion) 

  2. ฝายชะลอน้ําแบบกึ่งถาวร เป็นการผสมทรายกับซีเมนต์เหมือนกัน 
ขนาด 3 เมตร 4 เมตร และ 5 เมตร 

  3. ฝายชะลอน้ําแบบถาวร  โดยเริ่มที่ 5 เมตร, 6 เมตร, 7 เมตร คือจริง ๆ 
แล้ว ผนวกกับแผนในวันนี้ต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับฝายว่าจะมีการก่อสร้างในหมู่บ้าน
ไหน ก็จะขอข้อมูลอย่างน้อย 1 สถานที่ เพ่ือที่จะได้ทํารายงานส่งทางจังหวัดตรงนี้
ถือว่าเราต้องมีการกําหนดสถานที่ก่อสร้างเพ่ือที่จะได้รายงานต่อจังหวัด ตามที่ปลัด
ได้มีการอภิปรายว่าจะต้องมีการกําหนดเรื่องของฝาย เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการ
กําหนดหมู่บ้านละจุด แต่ละจุดก็จะใช้งบประมาณ 10,000 – 20,000 บาท หาก
มีการกําหนดปีละ 20,000 บาท ก็คงจะไม่เพียงพอต่อการดําเนินการหากหมู่บ้าน
แต่ละหมู่บ้านขอฝายแต่ละจุด งบประมาณในการดําเนินการก็คงจะไม่พอ 

นายก อบต. - ก็ควรจะมีการกําหนดปีละ 50,000 บาท ในส่วนของฝายชะลอน้ําบ้านเรามีฝาย
ขนาดเล็กจํานวนมาก แต่ด้วยวิสัยและด้วยพ้ืนที่ ด้วยความเคยชิน เกี่ยวกับขั้นตอน
ในการดําเนินการก็จะให้ความร่วมมือกัน ปล่อยน้ําเร่งน้ําให้แห้งเร็วแต่ตรงนี้คือฝาย
ชะลอน้ํา เพราะในส่วนของฝายสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ด้วย แต่ในหน้าแล้งก็จะมีการ
ปล่อยน้ําเพื่อให้น้ําแห้ง 

ผอ.กองช่าง - ขออนุญาตเพ่ิมเติม จริง ๆ แล้วมีหลายระดับเราสามารถก่อสร้างตั้งแต่ 1 เมตร 
50 ซม. , 1 เมตร 20 ซม. , 1 เมตร 80 ซม. และจะมีขนาดชั้นต่ําสุดคือ 50 ซม. 
เพ่ือที่จะรักษาความชุ่มชื้นในการออกแบบก็สามารถออกแบบในเรื่องของระดับ
ให้กับทางชาวบ้านได้ และทางชาวบ้านสามารถปล่อยน้ําแต่ก็ยังคงระดับน้ําไว้ได้อยู่  
ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ชนิดและการก่อสร้างอีกครั้ง  

นายก อบต. - ก็ต้องมีการทําความเข้าใจให้กับทางชาวบ้าน 

ประธานสภาฯ - ก็ต้องมีการอธิบายและทําความเข้าใจให้กับทางชาวบ้าน  

ผอ.กองช่าง  - ในส่วนของตรงนี้ก็ขอปรับเกี่ยวกับตัวเลข 

นายก อบต.  - ก็มีกําหนดงบประมาณไว้ปีงบประมาณละ 50,000 บาท 

นักวิเคราะห์ฯ - ในปีงบประมาณ 2562 กําหนดงบประมาณไว้ 20,000 บาท 

ปลัด อบต. - ตรงนี้ก็ต้องมีการกําหนดงบประมาณ 2562 แต่ไม่ได้มีการตั้งไว้ก็ต้องมีการโอน
เกี่ยวกับงบประมาณ ก็ต้องมีการกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็อยากจะหารือกับ



๓๘ 

ทางสภาและทางผู้บริหารเกี่ยวกับในเรื่องของฝายที่หน่วยงานอ่ืนได้มีการดําเนินการ 
เกี่ยวกับช่องระบายน้ําของฝายจะมีช่วงแคบ 

ส.อบต. หมู่ที่ 1  - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอรนงค์ 
แสนใส ส.อบต.หมู่ที่ 1 ตรงนั้นจะเรียกว่าลําเหมืองน้ําร่องลึกซึ่งมีเคยมีการนําเสนอ
ต่อที่ประชุมไปแล้ว  

ปลัด อบต. - ในส่วนของฝายตรงนี้คือการก่อสร้างในแบบแปลนที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณน้ําในช่วงของฤดูน้ําหลาก พอน้ําหลากมาก็ทําให้ฝาย
ชะลอน้ําผุพัง ช่องซีเมนต์เป็นช่องระบายน้ําขนาดเล็ก พอถึงช่วงฤดูน้ําหลากทําให้
กระแสน้ําแทงเข้าฝั่งแก้มฝาย ปัจจุบันก็มีการแก้ไขที่แก้มฝายในการแก้ปัญหาก็คือ
ต้องมีการทําลายฝ่ายตัวเดิมก่อน โดยใช้รถแม็คโครในการทําลายตรงนี้เคยที่จะมีการ
แก้ไขปัญหาหลายครั้งแล้ว เมื่อถึงเวลาจะดําเนินการ ก็เข้าสู่ช่วงของนาปรัง แล้วพอ
มีปัญหาในหน้านาปี ทางชาวบ้านก็บอกว่าทาง อบต. ไม่ได้มีการแก้ไข ถ้าหากไม่ 
ทลายฝายตัวเดิมออกก่อนตรงนี้ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่จริง ๆ ได้มีการขยับขยาย
ขึ้นมาอยู่ด้านบนซึ่งทําเป็นฝายไม้ในการจัดทําก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี คือมีการตีทัพฝาย
ขึ้นไป และตีด้วยไม้ซึ่งมีความแข็งแรงแต่ต้องมาก่อสร้างกําแพงและทําลายฝ่ายเดิม
ตรงนี้ก่อน เพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาไม่ได้ตรงนี้เราจะมีการแก้ไขอย่างไรก็ต้องมีการ
หารือในที่ประชุม 

นายก อบต.  - ในส่วนของตรงนี้ก็ขอฝากทางกองช่างไปสํารวจ เกี่ยวกับฝายชะลอน้ําก็สํารวจเป็น
ข้อมูลก่อนก็แล้วกัน ก่อนที่จะมีการตั้งเกี่ยวกับงบประมาณ ก็มาหารือกันอีกครั้งใน
ส่วนของแผนก็นําบรรจุไว้ก่อนก็แล้วกัน 

นักวิเคราะห์ฯ  - ก็ขอดําเนินต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการ
ปกครอง แผนงานที่ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

เอกสารแนบหน้า 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

นักวิเคราะหฯ์ -  ในแผนงาน 5.1 ครับผมขอเพ่ิมโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็น พรบ. ใหม่ ทางกองคลังจะได้มีการอบรมให้ความรู้ 
เพราะฉะนั้นจะขอเพ่ิมเป็นในปี 2563 งบประมาณ อยู่ที่ 25,000 บาท เพ่ิมเป็น
โครงการที่ 21 เป้าหมายจะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บภาษี ผู้บริหาร
สมาชิกสภา และผู้นํา 

รองประธานสภาฯ - ตรงนี้ก็เป็นการเพ่ิมเติมในส่วนของโครงการ 21 ผู้รับผิดชอบคือกองคลัง มีท่านใด
ที่มีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ รวมทั้ง 21 หัวข้อ ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา ข้อนี้ 
ไมมี่อภิบายเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อซักถามกระผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ 
ดําเนินการในหัวข้อต่อไป 

นักวิเคราะหฯ์ - ต่อไปหน้าที่ 70 แผนงาน 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

เอกสารแนบหน้า 70-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

นายก อบต. - เกี่ยวกับ โครงการที่ 6 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในพ้ืนที่ในเขต อบต. ไม่มีกล้อง 
CCTV ติดตั้งสักจุดโดยเฉพาะอาคารสํานักงานเป็นจุดล่อแหลมที่สุด และมีหนังสือสั่ง
การ หลายฉบับ ในหน่วยงานราชการต้องมีอย่างน้อยบริเวณอาคารสํานักงานต้องมี
กล้อง CCTV ในปีงบประมาณ 2563 ก็ขอฝากถามท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ก็ขอทางท่านปลัดช่วยดูในเรื่องนี้ด้วย เพราะตรงนี้น่าจะมีการ
ดําเนินการ เพราะอย่างน้อยติดตั้งกล้อง CCTV ตามถนนหนทางไปอาคารสถานที่ 
อบต. ก่อน เพราะถ้าหากครุภัณฑ์สูญหายก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ปัจจุบันราคากล้อง
วงจรปิดก็ไม่แพงเท่าไร ซึ่งทางเราสามารถจัดซื้อได ้

ปลัด อบต. - เกี่ยวกับเรื่องของครุภัณฑ์เสียบ่อยที่สุดก็คือเครื่องเสียง ในวันใดที่เครื่องเสียงพัง 
แกะใช้งานบ่อยก็จะนึกถึง แต่ตรงนี้เราไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เกี่ยวกับเรื่องของ
ข้อบัญญัติ หรือในแผนก็ไม่ได้มีการกําหนดไว้ ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความจําเป็น 
อยากจะหารือร่วมกัน เกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีการจัดซื้อบ่อย ตรงนี้ถือเป็น
วัสดุสิ้นเปลืองและมีการพังง่าย ตอนนี้เครื่องเสียง ตอนนี้เสียงก็ไม่ดีแล้ว  และต้องมี
การใช้เครื่องเสียงส่วนตัวของลูกจ้างมาเสริม ในการประมาณการไว้เกี่ยวกับเครื่อง
เสียงคือ 200,000 บาท ก็อยากจะให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และมีการบรรจุ
วันนี้แผนเลยจะมีการจัดซื้อเม่ือไหร่ค่อยมาหารือกันอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 

นักวิเคราะหฯ์ - กระผมขอชี้แจง เกี่ยวกับด้านครุภัณฑ์ตามท่ีทางท่านปลัดได้มีการแนะนํา ตรงนี้ถือ
ว่าเป็นครุภัณฑ์สํานักงาน ตามหนังสือสั่งการที่มาใหม่ ถ้าไม่ใช่สาธารณะหรือมีการ
บริการประชาชนก็ไม่ต้องมีในแผนก็ได้ แต่กระผมก็ได้มีการบรรจุไว้ในข้อที่ 20 
หน้าที่ 69 เป็นครุภัณฑ์รวม 

ปลัด อบต. - ในกรณีของเรื่องนี้เรามีการหารือกันแล้วว่า จะมีการกําหนดงบประมาณเฉพาะ
เรื่องเสียโดยใช้งบประมาณ 200,000 บาท คือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการรวม
เกี่ยวกับวัสดุสํานักงาน 200,000 บาท ก็กลัวจะไม่เพราะได้มีการสืบราคามาแล้ว 
โดยให้ผู้มีประสบการณ์ วิธีการประมาณการ เกี่ยวกับราคาเครื่องเสียงอยู่ที่ 
200,000 บาท แต่ตอนนี้ในแผลได้มีการรวมเกี่ยวกับงบประมาณครุภัณฑ์ไว้ 
200,000 บาท 

นายก อบต. - เกี่ยวกับงบประมาณ 200,000 บาท ก็ควรจะมีการตั้งงบประมาณไว้ แต่ไม่ได้มี
การจัดซื้อใหม่ทั้งหมด ตอนนี้ก็มีการจัดซื้อในเครื่องที่จําเป็นก่อน เพราะกระผมได้ดู
แผลในปี 2563 เฉพาะใน อบต.ป่าก่อดํา มีการดําเนินการการก่อสร้างอาคาร และ
ได้มีการย้ายการก่อสร้างอาคารขยะในปี 2564 เพราะในปี 2563 โครงการ
เกี่ยวกับการก่อสร้างถึงถือว่าเยอะมาก ตรงนี้ก็มีการตั้งประมาณไว้ 1 แสนบาทใน
ส่วนของเฉพาะเครื่องเสียง โดยมีการตั้ งงบประมาณไว้ต่างหาก แต่หากว่า
งบประมาณไม่พอก็เอาในส่วนของงบประมาณที่มีการตั้งรวมของวัสดุมาเสริม แต่ถ้า
ใช้งบประมาณ 200,000 บาทตอนนี้เหมือนกันจะซื้อใหม่ทั้งชุด แต่อุปกรณ์ก็ยังมี
อยู่กส็ามารถใช้ได้ 



๔๑ 

นักวิเคราะหฯ์ - ครับผมขอเพ่ิมเติม เกี่ยวกับสะพานจะอยู่หน้าที่ 78 ถึงหน้า 80 บัญชีครุภัณฑ์ 
เป็นแบบ ผ.03 การตั้งประมาณตอนนี้คือท่านปลัดมีการตั้งไว้สําหรับซื้อเครื่องเสียง  

ปลัด อบต. - ตอนนี้ก็อยากจะให้มีการกําหนดไว้เป็นประมาณการจัดซื้อเครื่องเสียงโดยให้ทราบ
เป็นนัยยะ ว่าตรงนี้เป็นการกําหนดกําหนดงบประมาณสําหรับเครื่องเสียง และอยู่ใน
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ 100,000 บาท น่าจะมีการจัดซื้อก็ใช้หนี้หมดนี้ ในการ
ดําเนินการ แต่ต้องทราบและห้ามจ่ายในหมวดอ่ืน เพราะตรงนี้จะต้ องทํา
งบประมาณไปซื้อเครื่องเสียงในการนําเข้าตามข้อบัญญัติต่อไป ให้ยึดแนวปฏิบัติและ
หลักการ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไมม่ีก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการต่อ 

นายก อบต. - เราก็ควรจะมีการระบุงบประมาณเลยว่างบประมาณในส่วนนี้ กําหนดเพ่ือจะซื้อ
เครื่องเสียง เพ่ิมในส่วนของแผนว่าเป็นการจัดซื้อเครื่องเสียง ดังนั้นก็ยึดตามแผนว่า
มีการจะตั้งประมาณไว้สําหรับจะซื้อเครื่องเสียง 

นักวิเคราะหฯ์ - ดังนั้นก็ดูในส่วนของหน้าที่ 80 เพ่ิมลําดับที่ 14 เป็นประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  โดยเป้าหมายคือจะซื้อเครื่องเสียง 

นายก อบต. - ก็มีการจัดตั้งงบประมาณ ไว้ 200,000 บาท สําหรับการจัดซื้ออาจจะไม่ถึงตาม
ทีต่ั้งเก่ียวกับงบประมาณไว้ 

นักวิเคราะหฯ์ - ดังนั้นก็ขอย้อนมาใน หน้า 71-72 แผนงาน 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการลําดับที่ 5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ  
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ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตในโครงการที่ 4 โครงการอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 
วันนี้มีการกําหนดงบประมาณถึงปี 2562 ไม่ทราบว่าในปี 2563 ถึง 2565 มี
ความประสงค์ที่จะมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้านหรือไม่ แต่วันนั้นที่มีการประชุมได้มีการหารือกันว่าน่าจะมีการจัด
โครงการต่อไป เรามีการหารือเป็นการให้ความรู้และมีการลงพ้ืนที่ดูแลในเรื่องของ
ประปาหมู่บ้าน อยากจะสอบถามพอดีไม่ได้มีบรรจุไว้ในแผน คือถ้าอยากจะให้มีใน
เรื่องของการบริหารจัดการระบบประปา และมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประปา 
ก็อยากจะให้มีการกําหนดเกี่ยวกับการประมาณไว้ในแผน 

ประธานสภาฯ - มีการกําหนดงบประมาณในปี 2564 - 2565 ได้หรือไม่ เว้นในปี 2563 1 ปี 

นายก อบต. - กระผมก็อยากจะฝากเกี่ยวกับการอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 
ข้อสังเกตคือมีการอบรมจริงแต่ไม่ได้นําไปปฏิบัติ จะมีกี่คนที่ดูแลแค่คนหรือ 2 คน 
โดยมีการกําหนดล้างเครื่องกรองทุกอาทิตย์ ส่วนประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีการ
ล้าง 1 - 2 เดอืน ตรงนี้ถือว่าไม่เกิดประโยชน์สรุปว่าจะให้ติดตามเกี่ยวกับการอบรม
อบรมไปแล้วเพราะในแต่ละปีมีการใช้งบประมาณมาก เกี่ยวกับหลักความคุ้มค่ากว่า
จะได้ผลขนาดไหนนาทีได้ความรู้แต่ไม่ได้นําไปปฏิบัติ ตรงนี้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ 
เพราะมีการจัดอบรมก็ยังจะเหมือนเดิม ถ้าอย่างไรก็ขอตั้งงบประมาณไว้ในปี 2564 
- 2565 ในปี 2563 ขอมีการติดตามผลก่อน 

ประธานสภาฯ - การมาอบรมไม่ได้มาแค่อบรมเฉย ๆ แตม่ีการเบิกเบี้ยจากกลุ่มอีกครั้งของโครงการ
ประปา 

นายก อบต. - ในส่วนของโครงการที่นักพัฒนาชุมชนได้มีการจัดทํา คือทางนักพัฒนาชุมชน ก็มี
การบอกเกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรมต้องมีการจ้าง ถึงจะมีการเข้าร่วมอบรม บางคน
ไม่ได้เต็มใจในการมาอบรม และไม่นําไปปฏิบัติ เกี่ยวกับส่งเสริมด้านอาชีพ 
โดยเฉพาะ หมู่ที่ 2 ใครที่จะมาอบรมต้องมีการจ้างให้มาอบรม ตอนนี้เมื่อรับทราบก็
ไม่สบายใจสําหรับเจตนาทาง อบต. มีการจัดอบรมให้ความรู้ ก็คือสามารถนําไป
ปฏิบัติได้ แต่ตัวนี้ เหมือนกับมีการบังคับมาเข้าร่วมอบรม ตรงนี้ถือว่าไม่เกิด
ประโยชน์ 

นักวิเคราะหฯ์ - ในหัวข้อนี้ถือว่าผ่าน ต่อไปขอดําเนินการต่อ หน้า 73 แผนงาน 5.4 แผนงาน
เคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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นักวิเคราะหฯ์ - ในส่วนของหน้าที่ 13 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ป่าก่อดํา ทางท่านนายก
ได้ตัดโครงการในปีงบประมาณ 2564  

นายก อบต. - ตรงนี้ก็ตั้งงบประมาณไว้ในแผนก่อน แต่ยังไม่ต้องมีการตัดโครงการออก แต่นําไป
ไว้ในปีงบประมาณ 2565 และนําโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ป่าก่อดํา ขยับมาไว้ในปี 
2564 ตรงนี้ก็เหลือการก่อสร้างอีกด้านเดียว ที่เป็นห่วงก็คือเฉพาะวัวของชาวบ้าน 
โครงการนี้ถือว่าสําคัญกว่า 

นักวิเคราะหฯ์ - ดังนั้นในแผนงานนี้ถือว่าผ่าน ต่อไป แผนงาน 5.5 แผนงานงบกลาง ตรงนี้กับผม 
ขอตัดออก เพราะถือว่าเป็นรายจ่ายประจําตามหนังสือสั่งการมาใหม่โดยตัดโครงการ
ออกท้ังหมด 

ปลัด อบต. - กระผมขอสอบถามตามที่ทางเจ้าหน้าที่ ได้มีแจ้งการตัดแผนงานงบกลางออก ตรง
นี้ไม่ได้บรรจุไว้ในแผน เพราะถือว่าเป็นรายจ่ายประจํา 

ประธานสภาฯ - ในหน้า 75 ตัดแผนงาน 5.5 แผนงานงบกลางออกท้ังหมด 

นายก อบต. - เกี่ยวกับแผนงานงบกลาง ที่ผ่านมาจะมีการกําหนดเกี่ยวกับภัยพิบัติไว้ด้วยหรือไม่  

นักวิเคราห์ฯ - ตรงนี้จะมีการกําหนดในส่วนของงบกลาง  

นายก อบต. - ตรงนี้ไม่มีการกําหนดไว้ในแผนหรือไม่ 

นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้จะย้ายไปอยู่ในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นแผนงาน
รักษาความสงบภายใน 

นายก อบต. - เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ตรงนี้ในแผน
ไม่ได้มีการกําหนดไว้ 

นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้จะเพ่ิมในส่วนของโครงการที่ 9 

นายก อบต. - ตรงนี้ต้องมีการกําหนดเพราะจะทําการจัดซื้อเกี่ยวกับวัสดุในช่วงภัยพิบัติไม่ได้ ตรง
นี้อยู่ในส่วนของงบกลาง ก็ขอให้ในที่ประชุมร่วมตรวจดูเกี่ยวกับการบรรจุโครงการไว้
ในแผน 

นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้เพ่ิมเติมในส่วนของโครงการที่ 9 ย้ายจากแผนงานป้องกันฯ จากงบสํารอง
จ่าย 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดมีการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นักวิเคราะห์ฯ - ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่าน ต่อเป็นแบบ ผ.02/1 เป็น
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับทาง อบจ. หรือบรรจุ
ไว้ในแผนของจังหวัดเชียงราย 
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ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพตรงนี้เกี่ยวกับถนน ซอย 9 ชลประทาน เรา
สามารถเพ่ิมเติมตรงนี้ได้หรือไม่  

นายก อบต. - ตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการของทางกรมชลประทาน ถ้ามีการดําเนินการต้องให้ทาง
กรมชลประทานอนุญาต เราจะเข้าไปดําเนินการเลยไม่ได้ และเกี่ยวกับถนนคลอง
ชลประทานตรงนี้ก็ถือว่าเข้าลักษณะเหมือนกัน เพราะทางเราได้มีการตั้งเกี่ยวกับ
งบประมาณไว้ตรงศาลา หมู่ที่ 6 ซอย เข้าฌาปณสถานยังไม่สามารถดําเนินการได้ ก็
จะมีปัญหาในส่วนของหน่วยงาน แต่ถ้าเป็นถนนสาธารณะสามารถตั้งเกี่ยวกับ
งบประมาณได้  

ประธานสภาฯ - ตรงนี้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเหมือนการดําเนินการนําหินคลุกลงถนนสายการเกษตร 
ในอนาคตก็ต้องมาหารือกันในส่วนนี้อีกครั้งเก่ียวกับการดําเนินการ 

นายก อบต. - เกี่ยวกับการดําเนินการในส่วนของ ซอย 9 และซอย 10 หากมีในส่วนของถนนผุ
พัง ให้ทางชาวบ้านได้มีการทําหนังสือถึง อบต. และทาง อบต. ต้องทําหนังสือถึง
กรมชลประทาน เพราะตรงนี้ไม่สามารถนํางบประมาณของทาง อบต. ดําเนินการได้ 
ตรงนี้ก็เหมือนทาง อบต. ได้มีการอํานวยความสะดวกให้กับทางพ่ีน้องชาวบ้าน ต้อง
ทําเรื่องไปยังกรมชลประทาน แต่ถ้าทางกรมชลประทานทําหนังสือตอบกลับแต่ไม่มี
เกี่ยวกับงบประมาณ ทาง อบต. จึงจะสามารถดําเนินการได้แต่ทางชาวบ้านมีความ
เข้าใจว่าอยู่ในเขตพ้ืนที่ของหมู่บ้าน แต่หากมีการนําหินคลุกลงเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ในส่วนของการแก้ไขปัญหานี้ก็แค่ชั่วคราว แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะ
ยาวได้ ตรงนี้ก็ขอฝากในเรื่องของ ซอย 9 และซอย 10 ไว้ด้วยเพราะตรงนี้ถือว่า
เป็นปัญหามาตลอด เคยมีการนําหินลูกรังหรือหินคลุกแก้ไขปัญหาได้ก็แค่ชั่วคราว 
ตรงนี้หากเป็นความต้องการก็ขอให้ทําหนังสือผ่านมายังทาง อบต. ก่อน แล้วทาง 
อบต. ก็จะมีการทําเรื่องถึงกรมชลประทานอีกครั้ง  

ประธานสภาฯ - ก็ฝากทาง อบต. เกี่ยวกับการขนหินคลุกตรงนี้ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเหมือนกัน เพราะ
แต่ละหมู่บ้านก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ในหัวข้อมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ส.อบต. หมู่ที่ 5 - กระผมนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอแก้ไขในลําดับที่ 3 และลําดับที่ 
5 มีข้อความที่เหมือนกันหรือไม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงเย็น เชื่อมกับ
ถนนบ้านป่าแดงตําบลจอมหมอกแก้ว 

นายก อบต. - ตัดข้อความในลําดับที่ 5 ออก เพราะข้อความเหมือนกันทั้งสองโครงการ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการต่อ 

นักวิเคราะห์ฯ - ขออนุญาตได้มีการดําเนินการต่อเก่ียวกับบัญชีครุภัณฑ์ 

เอกสารแนบหน้า 78- 80 

 

 

 



๔๕ 

ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีตรงนี้ถือว่าผ่าน 

นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้ถือว่าข้อมูลในแผนหมดแล้ว ในส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลก็คงไม่มี
การอภิปราย สําหรับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน 
ก็คงจะมีเพียงเท่านี้  

ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ทําการอภิปรายเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่การขอมติความเห็นชอบจากที่
ประชุม ขอมติความเห็นชอบ มติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ .ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
25611-2565) ฉบับทบทวน (มติเห็นชอบ 11 เสียง มติเอกฉันท)์ 

ประธานสภาฯ - พอดีมีในส่วนของวาระเร่งด่วน เ พ่ือให้ทางสภาร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ
งบประมาณ ทาง ผอ. กองช่าง ก็ขอแทรกเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อให้ทางสภาพิจารณา 

ผอ.กองช่าง  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้
มีการหารือเรื่องเกี่ยวกับการสํารวจพ้ืนที่ฝาย ตรงนี้ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับ
ฝายชะลอน้ําในพ้ืนที่ ให้สํารวจว่ากี่แห่งที่มีการก่อสร้างไปแล้ว และสํารวจเกี่ยวกับ
ความต้องการที่ทําการก่อสร้าง คือต้องมีการสํารวจทั้งฝายที่มีการก่อสร้างเรียบร้อย
แล้วแต่อยากให้มีการซ่อมแซม และฝายที่ยังไม่มีการก่อสร้างที่มีความต้องการที่จะ
ให้ก่อสร้างใหม่ ตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับการก่อสร้างฝายแบบเร่งด่วนในการใช้ในการโอน
งบประมาณของทางจังหวัด ในการขอเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณต่อไป ก็จะมีบาง
หมู่บ้านที่ได้มีการสํารวจเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ก็ยังขาดบางหมู่บ้านที่ไม่ได้ไป
สํารวจ ในวันนั้นที่ได้มาการลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูลแหล่งน้ําก็จะมีข้อมูลบางส่วน บาง
หมู่บ้านก็ยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับฝาย ตรงนี้ก็อยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลเร่งด่วน เพ่ือที่
จะต้องมีการนําส่งเกี่ยวกับข้อมูล และอีกเรื่องคือโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูคูคลอง 
ทางเราได้มีการสรุปแล้วว่าจะมีการดําเนินการที่ห้วยป่าอ้ม ซึ่งกําลังมีการดําเนินการ
และตรงนี้ยังขาดข้อมูลในเรื่องของฝาย เพราะฉะนั้นก็ขอข้อมูลเหมือนกับการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ํา ฝายแต่ละหมู่บ้านมีกี่แห่งอยู่ในลําน้ําไหน มีขนาดเท่าไหร่  
ได้รับการโอนงบประมาณมาจากไหน วิธีการดําเนินการในวันข้างหน้าจะมีการ
ดําเนินการอย่างไร ตามที่ทางท่านปลัดได้มีการหารือในที่ประชุมว่าจะมีการรื้อถอน
หรือมีการก่อสร้างใหม่ เพราะตรงนี้ต้องนําข้อมูลจัดส่งจังหวัด เพราะฉะนั้นเรื่องที่
ด่วนที่สุดคือการสํารวจฝายในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะได้ทราบว่าจะมีการซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้างฝายในพื้นที่ไหน เพ่ือที่จะได้มีการนําส่งเกี่ยวกับข้อมูลอีกครั้ง สถานที่ที่จะมี
การฟ้ืนฟูแหล่งน้ําตอนนี้ได้สถานที่แล้วก็คือห้วยป่าอ้ม ตอนนี้ เรื่องเร่งด่วนก็คือฝาย
ชะลอน้ําในพ้ืนที่มีพ้ืนที่ไหนบ้าง อยากจะทราบเกี่ยวกับข้อมูลขอให้ที่ประชุมมีการ
คัดเลือกเก่ียวกับฝายที่ต้องมีการเร่งด่วนในการก่อสร้างว่าเป็นที่ไหน  

ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับงบประมาณ 20,000 บาท ตรงนี้ได้สถานที่ดําเนินการได้สถานที่ไหน  

ผอ. กองช่าง  - ตามท่ีได้มีการหารือกับทางท่านปลัดคือห้วยป่าอ้ม ในเขตพ้ืนที่ของ หมู่ที่ 1  



๔๖ 

ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับสถานที่ในการดําเนินการคือ ห้วยป่าอ้ม ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 

ปลัด อบต.  - ขออนุญาตได้ทําการชี้แจงให้กับที่ประชุมและทางผู้บริหารทราบ ตรงนี้คือเกี่ยวกับ
โครงการเฉลิมพระเกียรติให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการปลูกดอกไม้ และมีการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา ตรงนี้ก็อยากให้ในที่ประชุมได้มีการหารือ มีการสรุป
เกี่ยวกับสถานที่ที่จะต้องมีการดําเนินการ ซึ่งตรงนี้ทางสมาชิกสภาได้มีการหารือแล้ว
ว่าจะมีการดําเนินการในหมู่ที่ 1 เพราะตรงนี้จะไปหนุนในส่วนของประปาหมู่ที่ 1 
ดังนั้นก็มีการใช้งบประมาณตรงนี้ในการดําเนินการว่าจะมีการดําเนินการในขนาด
ไหน ก็ต้องดูในส่วนของพ้ืนที่อีกครั้งตอนนี้ก็ต้องได้เกี่ยวกับสถานที่ก่อน  

ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับสถานที่ในการดําเนินการตรงนี้คือห้วยป่าอ้ม และสถานที่ ในการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ําตรงนี้จะมีการดําเนินตรงจุดไหน ก็อยากให้ในที่ประชุมได้มีการคัดเลือก
และมีการหารือกัน และร่วมกันพิจารณามีสถานที่ใดบ้าง 

ส.อบต. หมู่ที่ 1 - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉันนางอรนงค์ แสนใส ส.อบต.หมู่ที่ 1 อยากจะแจ้งกับทางผู้บริหารเกี่ยวกับ
ลําน้ําร่องลึก ตรงนี้ทางท่านนายกก็บอกให้รอทางจังหวัด ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหา
สําหรับชาวบ้านที่มีที่นา อยากจะสอบถามทางสมาชิกแต่ละหมู่บ้านว่ามีความ
ต้องการหรือไม่ ตรงนี้พื้นที่กว้างประมาณ 5 เมตร ตรงนี้ได้เชิญทาง ผอ.กองช่างได้มี
การสํารวจพื้นที่  

ประธานสภาฯ - ในพ้ืนที่นี้สามารถดําเนินการได้หรือไม่ 

ผอ.กองช่าง  - ตรงนี้นี้สามารถดําเนินการได้ 

ประธานสภาฯ - มีจุดอ่ืนหรือไม่ สําหรับหมู่บ้านอ่ืนหรือไม่ 

นายก อบต.  - เกี่ยวกับฝายชะลอน้ําต้องให้ทางชาวบ้านมาร่วมดําเนินการ ตรงนี้ต้องมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านด้วย  

ประธานสภาฯ - ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สํารวจภายในพ้ืนที่ และให้ในส่วนของชาวบ้านร่วมกัน
ดําเนินงาน สรุปคือดําเนินการในพ้ืนที่ของ หมู่ที่ 1 ลําน้ําร่องลึก คือการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ํา และห้วยป่าอ้มดําเนินการเก่ียวกับการฟื้นฟูแหล่งน้ํา 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ส.อบต. หมู่ที่ 11 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ดิฉันนางพรศรี คําฟู ส.อบต. หมู่ที่ 11 อยากจะหารือเกี่ยวกับฟาร์มหมูเรื่องของ
มลพิษ ทางชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานานพอสมควร และมีทางตําบลบัวสลี
ผ่านทางอําเภอและทางอําเภอก็ได้มีการแจ้งให้กับทาง อบต. ร่วมกับ ส.อบต. ใน
พ้ืนที่ได้มีการสํารวจและในวันที่มีการสํารวจก็จะมีทางปศุสัตว์ก็ได้มีการออกสํารวจ
ด้วย ก็ได้บอกให้ปรับปรุงซึ่งตอนแรกก่อนที่จะมีการก่อตั้งฟาร์มหมูเกิดขึ้น ได้เข้ามา
ประชาคมในหมู่บ้านว่าจะมีการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ แล้วก็มีการดําเนินการเลี้ยงหมูมา
ระยะหนึ่ง ก็เปลี่ยนมาเป็นหมูขุนหมูรุ่นและตอนหลัง ๆ ที่มีการเลี้ยงหมูขุน ไม่ได้มี
การประชาคมในหมู่บ้านตอนนี้ทางชาวบ้านก็เดือดร้อนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นของฟาร์ม
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หมู ซึ่งไปดูเกี่ยวกับบันทึกการประชุมย้อนหลังก็ไม่มี  แต่ทางเจ้าของฟาร์มได้มีการ
แจ้งกลับมาว่าทางเจ้าของฟาร์มได้มีการทําประชาคมกับทางหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
แต่ได้มีการขอดูเกี่ยวกับบันทึกประชุมของหมู่บ้านแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มี และตอนนี้
ที่ดิฉันได้นําสู่วาระการประชุมในวันนี้ เพ่ือที่จะทําการแจ้งให้กับทางผู้บริหารและที่
ประชุมทราบ และหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
พอดีในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ทางหมู่บ้านได้มีการจัดประชุมได้มีการหารือว่า
ถ้ามีการประชุมระดับหมู่บ้าน ก็จะมีการเรียกทางเจ้าของฟาร์มเข้าร่วมประชุมด้วย 
เพ่ือที่ทางเจ้าของฟาร์มจะได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาของชาวบ้านด้วย ก็อยากจะให้
ทางเจ้าหน้าที่ของทาง อบต. เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่
แท้จริง  

ประธานสภาฯ - ตรงนี้ก็ขอเชิญทางท่านนายก 
นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้มีกําแต่งตั้ง

คณะกรรมการระดับอําเภอ และมีการลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาหลายเรื่องตรงนี้
กระผมก็ไม่ได้ลงพ้ืนที่ในการสํารวจด้วย เพราะในวันนั้นเข้าร่วมประชุมที่จังหวัด 
และทางท่านปลัดสุวรรณ ศรีนิล ปลัดประจําอําเภอแม่ลาว ได้มีการออกตรวจและ
ลงพ้ืนที่พร้อมกับทางคณะกรรมการ ก็ให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาสองถึงสามเรื่อง 
ตรงนี้ปัญหาก็แก้ไขได้ไม่ถึงเดือน ทาง ส.อบต.พรศรี คําฟู ก็ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับ
ปัญหา เพราะตอนนั้นในเขตพ้ืนที่ของเราไม่ได้มีการทําหนังสือผ่านทาง อบต. เป็นใน
ส่วนของพ้ืนที่ อบต. บัวสลี ได้มีการทําหนังสือให้กับทางอําเภอ แต่ฟาร์มนี้อยู่ใน
พ้ืนที่ของทาง อบต.ป่าก่อดํา แต่ทางเราได้เป็นตัวแทนในส่วนของคณะกรรมการร่วม
ในการตรวจสอบ แต่ถ้ามีในส่วนของผลกระทบตรงนี้มาก็จะขอให้ทาง ส.อบต.พรศรี
คําฟู ทําเรื่องแจ้งให้กับทาง อบต. ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือที่จะทําการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับ อบต. ในเขตพ้ืนที่ของเราได้มีการตรวจสอบอีกครั้ง หลังจากที่
ทางคณะกรรมการระดับอําเภอที่ได้ให้มีการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าของ
ฟาร์มได้มีการปรับปรุงแล้ว หากได้มีการแก้ไขปัญหาใน 2 - 3 เรื่องแล้ว แต่ก็ยังมี
ผลกระทบอยู่หากจะให้ทางเจ้าของฟาร์มทําการปิดฟาร์ม ก็จะเป็นเรื่องของระเบียบ 
และกฎหมายอีก ก็ต้องมีการหารือเกี่ยวกับการลดปัญหากลิ่นเหม็นลง ก็จะมี     
หลาย ๆ วิธีในการจํากัดกลิ่นเหม็น ซึ่งของทางบ้านแม่ผงมีอยู่ 2-3 ฟาร์ม แต่ก็ไม่มี
ปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นเหม็น เพราะตรงนั้นอาจจะไม่มีส่วนร่วมกับทางหมู่บ้านด้วย แต่
ก็มีผลกระทบเยอะ หากทางพุทธมณฑลมีการจัดงานในส่วนของพระสง์์องค์เจ้า ก็
เกิดความเดือดร้อน แต่กระผมก็ไม่ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาว่าจะมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เพราะฟาร์มหมูมีการก่อตั้งก่อนแล้วแต่ในส่วนของขั้นตอนในการ
ประชาคม ก็คงต้องมาทําความเข้าใจและสิ่งแรกก็ต้องให้มีการแก้ไขปัญหา หากไม่
ได้ผลก็ต้องมีการหาวิธีการเพ่ือที่จะทําการแก้ไข กระผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้  

ประธานสภาฯ - ทาง ส.อบต. หมู่ที่ 11 ดําเนินการตามที่ทางนายกได้ทําการชี้แจงต่อไป ในส่วน
ของการประชุมสภาในวันนี้การพิจารณาในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณา เพ่ือผลประโยชน์ของพ่ีน้องชาวบ้าน ในวันนี้
กระผมขอปิดการประชุม 




