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สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจ าที ่

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อด า 
 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณทางท่านเลขา ก็ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การ
  บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ขออนุญาตเป็นประธานในการเปิดประชุมและด าเนินการ
  ในวันนี้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
  ที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ในวันนี้เป็น
  การประชุมเข้าสู่การพิจารณาเรื่อง ร่างข้อบัญญัติของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าสู่วาระ 2 การแปรญัตติ ในวันนี้ ก็ขอเข้าสู่ระเบียบ
  วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ  - ในวันนี้ทางประธานสภาฯ ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทางที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญ
ทางท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบอยู่หนึ่งเรื่องทางกรมการข้าวได้มีการประสานมาเบื้องต้น ทางกรมการข้าวได้มี
โครงการเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาล 1 ล้านไร่ ท านาข้าวปลอดสารพิษ แต่ละกลุ่ม
ต้องรวมตัวกันมีพ้ืนที่ไร่นาไม่ต่ ากว่า 100 ไร่ ถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ในปีแรกห้ามใช้
สารเคมีตลอดจนในส่วนของปุ๋ยเคมี จะให้ใช้แต่ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยหมักและจะมีการ
ชดเชยให้ไร่ละ 2,000 บาท และปีที่ 2 ไร่ละ 3000 ปี และในปีที่ 4 ไร่ละ  
4,000 บาท คือสมาชิกกลุ่มไม่เกิน คนละ 25 ไร่ ต่อคน ถ้าทางสมาชิกรวมกลุ่มกัน
ไดม้ีการพิจารณาโดยคณะกรรมการมาตรวจ และอบรมให้ความรู้ตลอดจนในการท า
นาจะมีการสุ่มตรวจถ้าสมาชิกท่านใดมีการใช้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมี ทั้งกลุ่มก็จะไม่ได้
รับค่าชดเชยและในการช่วยเหลือ ถ้ามีหนังสือหรือมีข้อมูลที่ชัดเจนก็จะแจ้งให้กับ
ทางสมาชิกสภาทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยถ้าพ่ีน้องชาวบ้านในพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า มี
ความสนใจจะต้องเสนอเรื่องไปที่กรมการข้าว ก่อนที่จะท าการเพาะปลูก ก็คงจะได้
เข้ากลุ่มในการด าเนินการในปีหน้า เพราะจะต้องมีการพิจารณาตามขั้นตอนแต่ปีนี้คง
ไม่ทัน กระผมก็น าเรียนเบื้องต้นก่อนโดยในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาวไม่มีผู้ด าเนินการ
ส่วนมากจะอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาหรือทางเชียงใหม่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ถ้า
ปีแรก 2,000 บาทและถ้าได้รับเงินชดเชยไร่ละ 1,000 บาท ในปีหนึ่งก็จะได้เงิน
ช่วยเหลือจ านวน 40,000 บาทตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจถ้าทั้งหมด 3 ปีโดยเข้ารับ
เกณฑ์ทั้งหมดเราก็จะได้รับเงินสนับสนุนทั้งหมด 9,000 ต่อไร่ ถ้า 10 ไร่ ก็เท่ากับ 
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90,000 บาท ตรงนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนและประชาสัมพันธ์และ
แจ้งในส่วนของรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก มีเรื่อง เร่งด่วนเข้ามาขอบรรจุ เรื่องการขออนุมัติโอน
เงินการพัฒนาแหล่งน้ าห้วยป่าโอ้ม ขอบรรจุเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2.1 
เพ่ือที่จะให้ทางสภาพิจารณาและทางเจ้าหน้าที่ก็จะน าเสนอต่อไป มีท่านใดที่จะมี
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอเชิญในช่วงนี้ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาข้อ 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 ถ้า มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมตรงไหน ก็ให้เป็นไปตามระเบียบการประชุม
สภา ถ้ามีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญก่อนที่จะมีมติรับรองรายงานการประชุม ถ้า
ไม่มีขอมาติการับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มติยกมือ 

มติในที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 (มติเห็นชอบ 11 เสียง  ไม่
เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานเกี่ยวกับทางท่านประธานได้น าเสนอ การยื่นญัตติในวาระ
เร่งด่วนเข้ามาจะเสนอการโอนเงินเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา ตรงนี้
มีทั้ง 5 รายการ ไม่ได้มีเพียงหัวข้อเดียวเดี๋ยวทางสมาชิกจะมีความสับสน 

ประธานสภาฯ  - ในระเบียบวาระที่ 3.2.1 มีทั้งหมด 5 รายการ 
ปลัด อบต. - เรียนทางท่านนายก ไม่ทราบว่าทางท่านนายกได้รับเอกสารประกอบเพ่ิมเติม

หรือไม่ 
นายก อบต. - ตรงนี้จะเป็นการจ้างส ารวจออกแบบ มีจ านวนทั้งหมด 5 รายการ เรียนท่าน

ประธานตรงนี้เวลาเร่งด่วนมีเพียงการพัฒนาห้วยป่าโอ้ม เพราะรายการจ้างส ารวจ
ออกแบบอยู่ในวาระข้อ 3.2 เรียบร้อยแล้ว ตามที่ทางท่านประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
เมื่อสักครู่ถือว่าถูกต้องแล้ว 

ประธานสภาฯ  - ในวาระเร่งด่วนขอบรรจุในข้อ 3.2.1 การขอโอนงบประมาณ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ 

๓.๑      การพิจารราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

              วาระ 2 (แปรญัตติ) 
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ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระข้อ 3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระ 2 การแปรญัตติ ก็ขอน าเรียนที่ประชุมพอดีได้รับ
หนังสือจากคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีผู้แปรญัตติในครั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติก็จะ
ขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ในการยืนยันรับร่างเดิมถ้าทางสภาพิจารณารับ
ร่างเดิม ต่อไปก็จะเข้าสู่วาระที่ 3 การลงมติ ขอแจ้งให้กับที่ประชุมว่าไม่มีผู้ยื่นแปร
ญัตติ ขอมติยืนยันในการรับร่างเดิมถ้าท่านเห็นชอบของมติยกมือ  

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เป็นเอกฉันท์ (มติเห็นชอบ 11 เสียง  มติไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 
1 เสียง) 

 
 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน  5 รายการ 
 รายการที่ 1 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในต าบล จ านวน 4 จุด 
สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ111,000.00 บาท ใช้หลักเกณฑ์ราคาตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชี 3 ล าดับที่ 1 งานถนน รายการออกแบบขนาด
โครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 3% เป็นเงินค่าจ้าง 3,330.00 บาท 
ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าทางสภา ได้รับทราบก่อนที่จะเข้าสู่วาระ 3 ในการลงมติจะมีทางผู้บริหารได้

มีการยื่นญัตติเข้ามาบรรจุไว้ในกระบะและการประชุมในครั้งนี้เป็นข้อ 3.2 ในการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน 5 รายการ ขอเชิญทางผู้บริหารน าเสนอ 

นายกอบต  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เกี่ยวกับระเบียบวาระ
ที่ 3.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างวิศวกรออกแบบด้วย
ทางส่วนของกองคลังได้เช็คเกี่ยวกับงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดว่า
จะมีงบประมาณ พ่ีจะมีการโอนเข้ามาซึ่ง หลังจากในส่วนของรายจ่ายประจ า 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆ คาดว่าจะมีเงินเหลือจ่ายประมาณล้านกว่า เพ่ิง 
5 น าไม่มาใช้ในส่วนของตรงนี้ก็คงจะตกเป็นเงินสะสมในล าดับต่อไปซึ่งกระผมก็
ได้มาช่วยในส่วนของโครงการหรือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน
แล้วก็เห็นว่าบางหมู่บ้านยังไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนของปี 2562 ซึ่งบาง
โครงการก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันพ่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ดูด้วง
ภายในปีงบประมาณนี้หรือในสมัยของกระผมและพวกท่านยังมีส่วนร่วมในส่วนของ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านเช่นถนนคสลหมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ 
2 บ้านต้นง้าวต าบลบัวสลี ก็ยังคงเหลืออีกไม่มากในส่วนของงบประมาณที่ทางอบ
ตจะได้ด าเนินการ และในส่วนของงบทางอบตได้ด าเนินการและได้ดูในแผน ปรากฏ
ว่าบรรจุไว้ในแผนปี 2561 แต่ไม่มีบรรจุไว้ในปี 2562 ดังนั้นจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในส่วนของหมู่อ่ืนๆหมู่ 4 หมู่ 5 ก็มีการด าเนินการไปตามที่มีแผนบรรจุ
ไว้แล้วซึ่งมาดูของหมู่ที่ 1 ก็จะมีในส่วนของ ที่ยังด าเนินการแนะแนวติดในซอย 11 
โครงการของหมู่ 2 ตรงหน้าสุสาน หมู่ที่  6 ถนนคสลหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ 9 เทศบาล
ต าบลป่าก่อด าตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน 2 3 หมู่บ้าน โดยเฉพาะ
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ถนนคลองหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตรงนี้ไม่ใช้ประโยชน์แค่เฉพาะหมู่ที่ 6 มีทั้งหมู่ที่ 4 
ก็น่าจะสัญจรได้สะดวกดังนั้นขั้นตอนกระบวนการต่างๆควรที่จะเข้าสู่ในส่วนของการ
ขอความเห็นชอบในการด าเนินการซึ่งต้องมีการจ้างทางวิศวกรออกแบบเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างดังนั้นมาดูในส่วนของงบประมาณในการจ้างออกแบบเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างของกองช่างคือไม่มีแล้วจึงจะขอทางสภาให้ความเห็นชอบในส่วนของ
งบประมาณด าเนินการจ้างวิศวกรออกแบบ ในโครงการต่างๆดังนี้การและรายการที่
แนบมารายการที่ 1 

ประธานสภาฯ - ส าหรับรายการที่ 1 ตามที่ทางท่านนายกและได้มีการน าเสนอ ในการอภิปราย
ชี้แจง ในการจ้างวิศวกรออกแบบ ในที่ประชุมมีข้อซักถามในรายการที่ 1 ถ้ามีก็ขอ
เชิญเพ่ือที่จะได้พิจารณาร่วมกันในรายการที่ 1 มีหรือไม่ ก็จะมีการขอมติทีละ
รายการเพ่ือความสะดวกซึ่งมีอยู่หลายรายการด้วยกัน มีข้อสงสัยเพ่ิมเติมตรงไหน
หรือไม่ การซ่อมแซมถนนอยู่ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ตามที่ทางท่านนายกได้น าเรียนให้กับที่
ประชุมทราบก็ขอเชิญ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก เกี่ยวกับโครงการของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ไม่ทราบว่า
มีการก่อสร้างตรงไหน 

ผอ. กองช่าง  - ขออนุญาตท่านประธานสภา ดิฉันนางสนธยาสีคุณนะขออนุญาตตอบค าถามใน
ส่วนของหมู่ที่ 1 คือทางเข้าป่าช้าหนองกวาง หมู่ที่ 2 คือปากทางเข้าซอย 7 และ
ซอย 8 และหมู่ที่ 4 ข้างวัดพระธาตุมุงเมือง มี 3 หมู่บ้านแต่ด าเนินการ 4 จุด 
รวมทั้ง 3 หมู่บ้านใช้งบประมาณในการด าเนินการหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท 

ประธานสภาฯ  - มีท่านอื่นจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญท่านศอบตชัชวาลแสนค ามา 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 หากจะมีการด าเนินการขอให้ด าเนินการทุกหมู่บ้าน ได้หรือไม่ 
เพ่ือให้เป็นภาพรวมของต าบล 

ประธานสภาฯ - ตอนนี้พี่มีการขอมามีอยู่ 3 หมู่บ้านด าเนินการอยู่ 4 จุด พอดี หมู่อ่ืนไม่ได้มีการยื่น
เข้ามาดังนั้นก็จะมีการพิจารณา 3 หมู่บ้านก่อน เพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นโอกาสต่อไป
ส าหรับหมู่บ้านอ่ืนตามที่ท่านไม่ได้ยื่นค าร้องเข้ามาเพราะฉะนั้นการพิจารณา
ด าเนินการใน๔.๓หมู่บ้านก่อน 

นายก อบต  - ขออนุญาตท่านประธานน าเรียน ถามท่านประธานตลอดจน สมาชิกทุกท่าน
เกี่ยวกับการซ่อมแซม ทุกท่านก็คงจะเห็นว่าแต่ละหมู่บ้านที่มีความจ า Good 
กระบวนการขั้นตอน 1 แต่ละหมู่บ้านต้องเขียนค าร้องเข้ามาตรงบริเวณไหน ต้องมี
การด าเนินการแก้ไขหลังจากนั้นก็จะมีการ สั่ งการไปยังส่วนของกองช่างประมาณ
การซ่อมแซมหรือการช ารุดเสียหายก็ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการด าเนินการสู่
กระบวนการคือต้องมีการขออนุมัติสภาเพ่ือจ้างวิศวกรออกแบบในส่วนของการ
ซ่อมแซมตรงนี้เมื่อก่อน ไม่มีพ. รบ เกี่ยวกับการซ่อมแซมสามารถด าเนินการได้เลยไม่
ต้องมีทางวิศวกร ถ้าหากทางสภามีมติให้ความเห็นชอบแต่ตรงนี้จะมีการด าเนินการ
ซ่อมแซมทันทีไม่ได้ต้องมีทางวิศวกรรับรองแบบก่อนถ้ามีส่วนใดหรือหมู่บ้านใด
นอกเหนือจาก 3 หมู่นี้แล้วก็ด าเนินการตามขั้นตอน เพ่ือจะพิจารณาในครั้งต่อไป 

ประธานสภาฯ - ถ้าหมู่ไหนมีความเดือดร้อนก็เขียนค าร้องมายังอบตได้ ตอนนี้จะมีการพิจารณาอยู่ 
4 สุดส าหรับการซ่อมแซม ดูรายการสร้างวิศวกรออกแบบ มีท่านใดสอบถามหรือไม่
ในรายการที่ 1 ถ้าไม่มีขอมติ ความเห็นชอบขอมติยกมือ 



๕ 
 

 

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายการที่ 1 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. ภายในต าบล จ านวน 4 จุด สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่  4 ต าบลป่าก่อด า  อ า เภอแม่ลาว จั งหวัดเชียงราย งบประมาณ
111,000.00 บาท ใช้หลักเกณฑ์ราคาตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้
ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชี 3 ล าดับที่ 
1 งานถนน รายการออกแบบขนาดโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 3% 
เป็นเงินค่าจ้าง 3,330.00 บาท (มติเห็นชอบ 12 เสียง  มติเป็นเอกฉันท์) 

 
 รายการที่ 2 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าห้วยป่าโอ้ม สถานที่ด าเนินการแหล่งน้ า
ห้วยป่าโอ้ม บ้านโป่งมอญ หมู่ที่  1 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
52,000.00 บาท  
 
ประธานสภาฯ  - ต่อไป ขอเชิญ น าเสนอ รายการที่ 2 
นายก อบต.  - รายการที่ 2 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าห้วยป่าโอ้ม สถานที่

ด าเนินการแหล่งน้ าห้วยป่าโอ้ม บ้านโป่งมอญ หมู่ที่ 1 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 52,000.00 บาท หลังจากท่ีได้มีการขุด ใช้น้ าในส่วน
ของบ่อน้ า ไปการใช้เกี่ยวกับประปาของโซนทางบ้านดงป่าหมากซึ่งในปีที่ผ่านมาท า
ให้ลดปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ าแต่ในการด าเนินการที่ผ่านมายัง
คับแคบอยู่การบรรจุน้ าหรือมีน้ าที่จะให้ทางชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคยังไม่เพียงพอ 
ถ้าจะมีการด าเนินการเลยก็จะไม่สามารถด าเนินการได้จึงต้องมีการขออนุมัติจากทาง
สภาเพ่ือจ้างทางวิศวกร ออกแบบในการด าเนินการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ - ส าหรับรายการที่ 2 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถอธิบายสอบถามได้เลย ถ้า
ไม่มีจะขอมติในรายการที่ 2 การส ารวจออกแบบถ้าเห็นชอบของมติยกมือ 

 
มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายการที่ 2 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการพัฒนา

แหล่งน้ าห้วยป่าโอ้ม สถานที่ด าเนินการแหล่งน้ าห้วยป่าโอ้ม บ้านโป่งมอญ หมู่ที่ 1 
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 52,000.00 บาท (มติ
เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ) 

 
รายการที่ 3 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 บ้านโป่งมอญ หมู่ที่ 1 

ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 266,000.00 บาท ใช้หลักเกณฑ์ราคาตาม
กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชี 3 
ล าดับที่ 1 งานถนน รายการออกแบบขนาดโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 3% เป็นเงิน ค่าจ้าง 
7,980.00 บาท  
ประธานสภาฯ  - ต่อไปเป็นรายการที่ 3 ขอเชิญทางผู้บริหารได้น าเสนอ 
นายก อบต.  - รายการที่ 3 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 บ้านโป่ง

มอญ หมู่ที่  1 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
266,000.00 บาท ใช้หลักเกณฑ์ราคาตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้
ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชี 3 ล าดับที่ 1 



๖ 
 

 

งานถนน รายการออกแบบขนาดโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 3% เป็นเงิน 
ค่าจ้าง 7,980.00 บาท 

ประธานสภาฯ - ในรายการที่ 3 มีท่านใดจะถามในรัชกาลที่ 3 หรือไม่ นาฬิกาที่ 3 ถ้าไม่มีก็จะขอ
มติ ถ้ามีก็ขอเชิญ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - กระผมนายสถิตย์เสียงแขก  สอบต. หมู่ที่ 4 รายการตรงนี้เป็นรายการใหม่ใช่
หรือไม่ทางท่านนายก ตามที่ทางท่านนายกบอกว่าคาดว่างบประมาณจะเข้ามา แต่
กระผมยังสงสัย แต่ถ้าคาดว่าเงินไม่เข้า แต่ตอนนี้งบประมาณคงเหลือเท่าไหร่ ที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการและเงินในบัญชีมีจ านวนเท่าไหร่ อยากสอบถามทางกองคลัง  

นายก อบต. - ขออนุญาตให้ประธานตอบค าถามของ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ที่ได้มีการสอบถามมา
เกี่ยวกับในการด าเนินการกับผมได้ให้ทาง นักวิชาการการเงินและบัญชี ได้เช็ค
เกี่ยวกับจ านวนยอดเงิน ว่าเงินท่วมตามข้อบัญญัติหรือไม่ แต่พอมีการกลั่นในส่วน
ค่าใช้จ่ายในช่วงสิงหาคมกันยายน 2562 จะมีเงินที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในบ้านพ่ี
น้องชาวบ้าน 1 ล้านสองแสนกว่าบาทและในแต่ละโครงการและดูแผนแต่ละหมู่บ้าน
ซึ่งได้น าเรียนเบื้องต้นแล้วว่าหมู่หมู่ 3 หมู่ 5 และด าเนินการตามในส่วนข้อบัญญัติปี 
62 ไปหมดแล้วได้มีแผนส ารองอ่ืนที่มีการน าเสนอไว้ในแผงดังนั้นผมก็ดูในส่วนของ
หมู่บ้านอื่นซึ่งหมู่บ้านก็จะสามารถด าเนินการได้เพราะมีบรรจุไว้ในแผน กรณีมีข้อมูล
ที่ 11 ตอนแรกของนิสสันทางไปยังกองช่างส ารวจแล้วปรากฏว่าอยู่ในแผนแบบไม่ได้
บรรจุไว้ในปี 2562 แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้จึงไม่สามารถน า
งบประมาณไปแก้ไขปัญหาได้และมุมที่ 4 ก็ไม่มีบรรจุไว้ในแผนในปี 2562 นั้น
กระผมและน าเสนอในส่วนของสภาพิจารณาในวันนี้ก็จะมีงบประมาณในการ
ด าเนินการแน่นอนเพราะว่าอีกเดือนกว่าๆโดยปกติรายได้ต่างๆก็จะเข้ามาอยู่เดือนละ 
100 กว่าบาทตอนนี้ที่ท าให้ให้ทางส่วนของกองคลังสรุปมาในส่วนที่สามารถ
ด าเนินการได้ ก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทและมีการเกี่ยวกับดูในส่วนของเรื่อง
การจัดซื้อรถของส่วนกลางในส่วนของการจัดซื้อรถยนต์ถ้าโครงการในแผนแต่ละ
หมู่บ้านไม่มีแล้วกระผมก็คงจะขอทางสภาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อเพราะว่ามี
บรรจุไว้ในแผนแต่มาดูแล้วในระหว่างการจัดซื้อรถกับในส่วนของการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านพ่ียาสระผมคิดว่าน่าจะเดือนละ
ความส าคัญก็จะมีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านควรซื้อได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนก็คืองบประมาณพอที่จะมีงบประมาณในการด าเนินการแล้ว 2 ทางสภา
เพ่ือจะขอโอนงบประมาณมาจ้างออกแบบตามโครงการที่มีการน าเสนอให้กับทาง
สาขาถ้าหากมีความผิดชอบในวันนี้แล้วก็คงจะขอทางประธานสภายื่นเพ่ือจะขอเปิด 
ประชุมสมัย วิสามัญน่าจะห่วงถึง 16-30 กันยายนเพ่ือที่จะขอความเห็นชอบในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก็ในส่วนของโครงการงบประมาณเพราะจะเป็นในช่วง
ของปลายปีงบประมาณแล้ว 

ประธานสภาฯ - ในตอนนี้ทางผู้บริหารได้มีการตอบค าถามแล้วว่ายังคงมีงบประมาณในการ
ด าเนินการ เพียงพอทางสมาชิกหรือว่ามีความชัดเจนแล้วหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4    - กระผมขอฟัง ในการชี้แจงของกองคลัง 
ประธานสภาฯ - ทางท่านอบตหมู่ที่ 4 อยากจะฟังทางของขายใช่หรือไม่ดังนั้นก็ขอเชิญทาง ผอ. 

กองคลัง 
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ส.อบต.หมู่ที่ 4    - พอดีอยากได้เอกสารประกอบจากกองคลัง 
ผอ. กองคลัง   - ถ้าหากอยากได้เอกสารก็ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านรอสักครู่ 
ประธานสภาฯ  - รอเอกสารสักครู่รอทางผอ. กองคลังได้จัดเตรียมเอกสาร เพ่ือที่จะแพงจะได้ท า

ความเข้าใจและมีความเข้าใจมากขึ้นเพ่ือที่จะได้พิจารณาร่วมกัน 
นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานในขณะที่รอทางด้านเอกสาร ถือว่าใช้เวลาพอสมควร 

กระผมมีความคิดเห็นว่าควรจะพักรับประทานอาหารว่างก่อน 
ประธานสภาฯ  - ก็ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารว่าง ก่อนแล้วค่อยมาด าเนินการต่อ 
 
   

**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที** 
 

ประธานสภาฯ  - เข้าสู่การประชุมต่อเรียนเชิญทางผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ผอ. กองคลัง  - เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เอกสารที่

ท าการแจกให้ทุกท่านในที่ประชุมเป็นสถานะการเงิน ข้อมูลแรงงาน ณ วันที่ 21 
สิงหาคม 2562 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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ประธานสภาฯ  - ตามเอกสารท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ ถือว่าเป็นการดีที่ทางกองคลังได้

น าเอกสารเพ่ือให้สภาได้พิจารณา ตัวหนังสือขนาดเล็กเป็นเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจ่ายใช่หรือไม่ 

ผอ. กองคลัง  - ในส่วนนี้คืองบประมาณรายจ่ายที่ต้องจ่ายแต่ยังไม่ได้ด าเนินการจ่ายงบประมาณ 
คือจ านวนเงินที่มีอยู่ในมือตอนนี้ได้รับสูงกว่ารายจ่าย 2 ล้าน 200,000 46000 
641 บาทรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายในสิ้นปีสามล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ด
ร้อย 

ประธานสภาฯ  - ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาร่วมกันก่อนที่จะมีการขอมติจากสภา 
ผอ. กองคลัง   - งบประมาณ 3,500 บาทยังไม่รวมกับงบประมาณรายจ่าย ยังไม่ได้อยู่ ใน

งบประมาณ 20 ล้าน 
ประธานสภาฯ  - ก็ไม่ต้องรีบไปในการพิจารณาขอให้ทุกท่านพิจารณาด้วยความใจเย็น จะได้สบายใจ

ทั้งทางท่านนายก และผู้สอบถาม ท่านใดถ้ามีค าถามขอให้เตรียมไว้เลยต้องเป็น
ค าถามที่ไม่ซ้ า หาจะมีการสอบถามต้องเป็นค าถามใหม่ มีท่านอ่ืนมีค าถามเพ่ิมเติม
หรือไม่เพราะจะให้ทางท่านนายกได้ตอบครั้งเดียว เชิญทางขั้น ส.อบต.สถิตย์ เสียง
แขก ได้ท าการอภิปราย 

ส.อบต. หมู่ที่ 4   - จากเอกสารที่ทางกองคลังได้จ่ายให้กับทุกท่านจะสร้างถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบประมาณซึ่งงบประมาณตอนนี้ยังไม่เข้า ตรงนี้ก็ยังขาดอีก 1 ล้านกว่าบาท ซึ่งทาง
นายกได้ตั้งเป็นรายการใหม่ คาดว่าถ้างบประมาณเข้าไม่ท่วม ทางท่านนายกจะท า
อย่างไร ดังนั้นเพ่ือให้ทางสมาชิกได้ท าความเข้าใจ ก็อยากจะให้ทางท่านปลัดได้ท า
การชี้แจง เพ่ือความสบายใจของทางสภา 

นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธานก่อนที่จะให้ทางท่านประหยัดได้ท าการชี้แจง ขออนุญาต
ชี้แจงเพ่ิมเติม ว่าตอนนี้เกี่ยวกับรายจ่ายทางกองคลังได้ค านวณถึง 30 กันยายนแต่
รายรับยังคงเหลืออีกเดือนกว่าๆปกติรายรับมาแต่ละเดือนที่จะเข้ามาประมาณ 1 
ล้านกว่า 

นักวิชาการเงินและบัญชี - งบประมาณจะเข้าประมาณ 1 ล้านกว่าบาทโดยงบประมาณจะเข้าประมาณปลาย
เดือนของแต่ละเดือน 

นายก อบต.  - ซึ่งเดือนนี้งบประมาณก็ยังไม่เข้า และก็ยังเหลืออีก 1 เดือนกว่าๆ กระผมได้บอก
แล้วว่ารายรับ โดยดูจากแต่ละเดือนย้อนหลังมาจะเข้าประมาณ 1 ล้านกว่าบาท
ตลอดและพอหักค่าใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายตรงนี้แล้ว ก็ยังจะมีเงินเหลืออยู่แล้วที่
จะสามารถด าเนินการได้แต่ละคนที่บอกว่าท าไมต้องขอทางสภาเพ่ือให้ความ
เห็นชอบการจ้างออกแบบก่อนได้มีการโอนงบประมาณตรงนี้เป็นขั้นตอนในการ
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ด าเนินการแต่หากมีการรอให้งบประมาณท่วมก็จะด าเนินการไม่ทันเพราะตรงนี้ถือว่า
เป็นปลายปีงบประมาณแล้วแต่ก่อนไม่ต้องมีการจ้างวิศวกรออกแบบแต่ตอนนี้ต้องได้
ด าเนินการแจ้งทางวิศวกรออกแบบก่อนที่จะมีการด าเนินการก่อสร้างแต่ละโครงการ 
โดยการให้ความเห็นชอบต้องขอให้ทางสภาพิจารณาก็มีขั้นตอนเพ่ิมพ้ืนที่ต้องมีการ
จ้างออกแบบโดยทางวิศวกรโดยของกองช่างก็ ไม่ สามารถด าเนินการได้ ผมก็บอก
แล้วว่าให้การด าเนินการยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ล าดับแรก
ที่จะต้องมีการหางบประมาณในการจ้างวิศวกรในการออกแบบเป็นขั้นตอนแรก แต่
จะมีการด าเนินการก็ต้องผ่านทางสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน ในการ
ด าเนินการก็จะด าเนินการภายในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งเป็นงบประมาณใหม่ 
ตอนนี้คาดว่าในการด าเนินการพ่อมีงบประมาณแน่นอน เพราะผมดูจากในส่วนของ
เงินเข้าแต่ละเดือนแต่ตอนนี้ทางสภา ไม่ให้ความเห็นชอบในการจ้างวิศวกรออกแบบ
ตรงนี้ในการด าเนินการโครงการในภายภาคหน้าก็ถือว่าจบ เพราะตรงนี้ไม่สามารถ
ด าเนินการท าอยู่แล้วถ้าหากทางสภาให้ความเห็นชอบในการจ้างวิศวกรออกแบบใน
วันนี้ถ้ามีการจ้างออกแบบเสร็จและก็จะขอทางสภาเปิด ประชุมสมัยวิสามัญ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินการในช่วงของปลายปีงบประมาณในช่วง
ระหว่างวันที่ 16 ถึง 30 กันยายนและท า การกันเงินงบประมาณต่อไปก็ตัวนี้ไม่ใช่
อ านาจของฝ่ายบริหารถือว่าเป็นอ านาจของทางสภากระผมก็คงจะน าเรียนเพ่ิมเติม
เพียงเท่านี้ขอบ 

ประธานสภาฯ  - ตรงนี้ก็ให้ทางสภาได้มีการพิจารณา ตามที่ทางท่านนายกได้มีการน าเสนอและยื่น
ญัตติเข้ามา 

ส.อบต.หมู่ที่ 4   - เรียนท่านประธานสภากระผมนายชัชวาลแสงธร รมมาอบตหมู่ที่  3 หาก
งบประมาณตกเป็นเงินสะสมเราสามารถเบิกจ่าย งบประมาณ น ามาใช้ ได้หรือไม่  มี
ไรในการจ้างวิศวกรออกแบบ ในการน าเงินสะสมนี้ไปใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี 

นายก อบต.  - กระผมก็บอกแล้วว่า เงินประมาณต้องมีเข้ามาแน่นอน ซึ่งดูจากเงินเข้าแต่ละ  
ปีงบประมาณที่ผ่านมาก็ยังไม่สิ้นปีงบประมาณเพราะ งบประมาณต้องเข้ามาอยู่แล้ว
เหลือเวลาอีกเดือนกว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ท่านใดคิดว่าเงินงบประมาณไม่เข้าแล้ว ให้ยืนยัน
ในที่ประชุมว่าไม่มีเงินงบประมาณเข้ามาแล้วไม่สมควรให้ทางสภาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ในส่วนของ ตามทางสมาชิก สอบถามมาว่า ให้ตกเป็นเงินสะสมด้วยหรือไม่ 
ตรงนี้ก็สามารถกดเป็นเงินสะสมไว้ให้อยู่แล้วตามขั้นตอน แต่ถามว่าตอนนี้ ทาง
รัฐบาล ได้มีนโยบายอยู่แล้ว ว่าจะต้องน าเงินสะสมแต่ละท้องถิ่นมากระตุ้นเศรษฐกิจ
อีกแล้วและถามว่าทางสมาชิกเราตลอดจนกับตนเองหรือว่าผู้บริหารก็ยังไม่ทราบว่า
จะมีค าสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่ในเมื่อมีโอกาสในการพิจารณาตอนนี้ อนาคตก็
คือเงินสะสมเพราะตอนนี้ เงินสะสมศศิล้านกว่าบาทแล้วหน้าตอนกระผมเข้ามาเงิน
ยังไม่ถึง 1 ล้านบาทก็สามารถ น าตกเป็นเงินสะสม ตอนนี้ค าสั่งของ คสช. ยังมีการ
ก าหนดว่าให้มีการงบประมาณจ านวนเท่าไร ลายท้องถิ่นยังมีการขอใช้เงินสะสมด้วย
ซ้ าไปแต่กับผมว่าเงินสะสมยังไม่อยากที่จะแตกต้องเราก็ไม่ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า
ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรบ้างและการพิจารณา ครั้งนี้ก็ยังมีเงินงบประมาณที่
สามารถด าเนินการได้อยู่แล้วท าไมต้องรอ พิจารณาในส่วนของเงินสะสม กระผมมี
หน้าที่พิจารณาเสนอและในส่วนของการพิจารณาให้ความเห็นชอบก็อยู่ที่สภาก็ให้
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เงินตกเป็นเงินสะสมก็แล้วแต่ทางสภาในส่วนของโครงการที่ยังอยู่ในส่วนของใน
แผนพัฒนาของอบตก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้านในเขตพ้ืนที่อบต
ป่าก่อด าอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นคงไม่มีการบรรจุไว้ในแผนแต่ละปีแต่ละผมดูแล้วว่า
โครงการที่เหลือ ก็มีเกี่ยวกับรายการที่กระผมได้น าเสนอในสภาตรงนี้ 

ประธานสภาฯ  - ถามท่านส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ต้องการให้ทางท่านปลัดได้ชี้แจงก็ขอเชิญท่าน
ปลัด ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาท่านนายก สมาชิกทุกท่าน ทางท่านสถิตจะให้ครับผม 
อธิบายเกี่ยวกับเรื่องใด 

ส.อบต.หมู่ที่ 4   - คือในตอนนี้ งบประมาณของเรายังไม่เข้ามา แต่มีการตั้งเป็นรายการใหม่ ถ้าเกิดว่า
สมาชิกมีความให้ความเห็นชอบน าเงินไปจ้างพาวิศวกรออกแบบขึ้นมา เกิดงานไม่
ท่วมจะมีปัญหาเกิดข้ึนหรือไม่นะสถานะการเงินตอนนี้เราก็ทราบว่าตอนนี้ยังไม่มีเงิน
ในการด าเนินการช้ามากอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ตรงนี้ไม่มี
ข้อบัญญัติ ตั้งเป็นรายการใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนทางในนายกก็มีความ
รีบเร่ง ทุกทีก็เห็นมีเงินตกเป็นเงินสะสมมา ทุกปีท าไมท่านนายกถึงรีบเร่งรีบและมี
ความกระชั้นชิดมากเกินไป ก็ถือว่ายังมีความหวาดผวาอยู่ถ้าหาก มีการด าเนินการ 
หากมีเรื่องเกิดขึ้นภายภาคหน้าแต่ถ้าพูดถึงการพัฒนา ถ้ามีเม็ดเงินตรงนี้ก็ถือว่าไม่มี
ปัญหาแต่ตอนนี้เงินงบประมาณยังไม่เข้ามา คาดว่าจะมีเงินงบประมาณเข้ามา ตรงนี้
ทางท่านนายก ถ้าจะมีการด าเนินการทั้งหมดก็สามารถด าเนินการได้แต่ตอนนี้
งบประมาณยังไม่ท่วม ถามท่านนายกรับประกันตัวเองหรือไม่ว่าเงินงบประมาณจะ
น าเงินงบประมาณตรงไหนมา ด าเนินการ 

นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธานกับผมอยากจะให้ ท่านประธาน สมาชิกด้วยว่าถ้าหากจะมี
การสอบถามขอให้เป็นค าถามไม่ใช่ สอบถามแบบลอยๆหรือ ถามในเชิงไม่ใช่ค าถาม  

ประธานสภาฯ   - เชิญทางปลัดซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ปลัด อบต.   จากที่ได้รับฟังในส่วนของสมาชิกและทางท่านนายก ตามที่ทางท่านนายก ยื่นญัตติ

เกี่ยวกับการจ้างออกแบบโดยวิศวกร แต่ในตรงนี้ปัญหาคือในส่วนของงบประมาณ 
ตามที่ทางท่านนายกได้แจ้งกับสภาว่าจะมีงบประมาณเข้ามาอยู่แล้ว ในส่วนของ
สมาชิกในเรื่องของงบประมาณ ตรงนี้ยังไม่มีเข้ามา แต่ในส่วนของตรงนี้อยากให้ทาง
สมาชิกสภาให้มติความเห็นชอบ ตรงนี้ปัญหาของทางสมาชิกคือจะมีปัญหาหรือไม่ 
ตรงนี้เป็นความปรารถนาดีของทุกท่าน เราลองคิดและพิจารณาหาทางออกร่วมกัน
มากกว่าถ้าถามว่าท่านนายกจะอาจจะห่วงว่าจะมีการยุติในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็ไม่
ทราบว่าจะมีการยุติเมื่อไหร่แต่ถ้าสมมุติว่าท าทางหมู่ท่ี 3 ทางท่านศอบตชัชวาล แสง
ค ามา ได้ข่าวว่า ให้ตกเป็นเงินสะสมถ้าผมมาคิดอีกทีว่าในสภาและทางผู้บริหารจะมี
แนวคิดอย่างไร ทางท่านนายกก็มีความกังวล ถ้าหากไม่ด าเนินการตรงนี้ ก็จะท าให้
ช้า และประเด็นที่ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ถ้าไม่มีเงิน เราก็เข้าใจฝั่งนี้ ซึ่ง 2 ข้อที่ผ่านมา
ก็ไม่มีปัญหา แต่ทางท่านรัฐบาลได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้เป็นการเรียนหารือถ้าสมมุติว่าถ้า
ตกเป็นเงินสะสมแล้วถึงเวลาปีงบประมาณใหม่มาเราก็ด าเนินการขอ เปิดประชุม
สมัยวิสามัญ ได้หรือไม่เพ่ือไม่ให้กระทบทุกฝ่ายกระผมมามองถึงปัญหาที่ทางท่าน
นายกได้น าเสนอเป็นปีงบประมาณ 2562 ถ้าด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 
เพ่ิมมีการปรับการเกิดขึ้น ก่อนที่จะมีการด าเนินการดังนั้นทุกท่านต้องมาพิจารณา
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ร่วมกันว่าระหว่างทุกท่านมีจุดด้อย ทั้งสองฝ่าย ในเรื่องของงบประมาณเราก็มีความ
คาดหวังแต่ก็เป็นเรื่องของในอนาคตถ้าหากท่านสถิตย์ก็มีความเป็นห่วงว่าหากมีการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว มีปัญหาในอนาคตหรือไม่ ในส่วนของตรงนี้ก็ต้องมาดู 
ให้ถูกในเรื่องนี้ก็มีทางออก ว่าเรานั้นจะมีการด าเนินการอย่างไร กระผมก็ขอน าเรียน
เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญทางท่านนายก 
นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธาน สบายตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บอกผ่านไปทาง

ท่านประธานสภา ไป ยังท่านสถิตย์ เสียงแขก 
  ฝากบอกไปยังท่านสถิตย์ เสียงแขกด้วย เพราะปีที่ผ่านมา หรืองบประมาณที่ผ่านมา

ก็มีการตั้งเป็นรายการใหม่ เหมือนกัน และงบประมาณที่ ใช้ เยอะกว่านี้  แต่
กระบวนการของปีนี้ เ พ่ิมเติมจากปีที่ผ่านมาเพราะว่าจะต้องมีการจ้างวิศวกร
ออกแบบก่อนเพ่ือที่จะให้ทางกองช่างได้ประมาณการ จะให้ทางสมาชิกให้ความ
เห็นชอบด าเนินการก่อสร้างเลย ไม่สามารถท าได้ เอาทางช่างของเราไม่มีช่างที่จบ
ตรงทางวิศวกร จึงไม่สามารถออกแบบ เองได้ ผมบอกแล้วว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดที่
ยืนยันว่าไม่มีงบประมาณในการด าเนินการแจ้งให้กับทางสมาชิกทราบในการประชุม
ในวันนี้เลยถ้าไม่มีกระผมก็คงจะมีการน าเสนอเพราะกระผมก็เป็นผู้บริหารมา 10 
กว่าปีแล้วครับผมทราบว่างบเข้าหรือไม่เข้ามีหรือไม่มีถึงได้มีการขอให้ทางสภามี
ความเห็นชอบเพราะว่าถ้าไม่มีการให้ความเห็นชอบในส่วนของการจ้างออกแบบและ
มีการโอนงบประมาณเพ่ือจ้างออกแบบในวันนี้ กระบวนการขั้นตอนต่างๆก็จะไม่ทัน
และจะมาขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญซ้ าซ้อนในวันนี้เราก็ได้มีการขยายสมัยประชุม
และจะมีการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ เพ่ือที่จะขอจ้างออกแบบ  1 ถึง 15 
กันยายนและจะขอเปิดวิสามัญในวันที่ 16 -30 เพ่ือจะขอความเห็นชอบ ไม่ได้
เหมือนกันอีกครั้งผมเชื่อได้เลยว่าทางในอ าเภอไม่มีการเซ็นอนุมัติแน่นอนแต่ตรงนี้ใน
อยู่ในช่วงของในการขยายการประชุมของทางสภาซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ที่จะแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนกับผมไม่ได้มีการรีบเร่งหรือเร่งรีบแต่อย่างใดตามที่ทางท่านสถิตย์
เสียงแขกบอกว่ารีบด าเนินการ ในการด าเนินการต้องมีการด าเนินการตามขั้นตอน 
123 ไม่สามารถข้ามข้ันตอนใดได้ ถ้าพูดถึงว่ามีการหักค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน
ก็คงจะไม่มีการติดลบในส่วนของ 1 ล้านสองแสนกว่าบาทแต่ในกรณีนี้ เป็นค่าใช้จ่าย
ที่จะต้องจ่ายนะถึงวันที่ 30 กันยายน ตรงนี้คือค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด รายรับ ยังมา
เรื่อยๆ อยู่แล้วในแต่ละเดือน ตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหา ระบบก็ได้ท าหน้าที่ของกระผม
เสร็จเรียบร้อยแล้วในสวนขั้นตอน 123 ก็แม่มีการด าเนินการหมดแล้วได้มีการสั่ง
การให้กับทางกองช่างและในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะให้ทันในการ
ด าเนินการไม่ใช่ว่าสมาชิกให้ความเห็นชอบในการจ้างออกแบบวันนี้แล้วจะมีการ
ด าเนินการในเดือนนี้ซึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องมี การประชุมเพ่ือพิจารณาในการเปิดสมัย
ประชุมวิสามัญอีกครั้งหนึ่ง กว่าจะ กว่าจะด าเนินการอีกครั้งงบประมาณก็เข้ามาแล้ว
ประมาณตุลาคมพฤศจิกายนที่จะสามารถด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ แต่ถ้าเราไม่มี
การจ้างออกแบบในวันนี้ธรรมกายขั้นตอนก็คงจะไม่ทันแล้วผมก็คงแจ้งเพียงเท่านี้นะ
ผมก็ถือว่าได้มีการด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ครับผมคงไม่มีการอธิบาย
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เพ่ิมเติม ก็ถือว่าผมได้ขอทางประธานสภาชี้แจงให้กับที่ประชุมทราบ 3 ครั้งก็มีการ 
ชี้แจงเหมือนกันหมด 

ประธานสภาฯ  - ตอนนี้ก็อยู่ที่ทางสภาจะร่วมกันพิจารณา ทุกท่านมีความหวังดีในการแก้ปัญหา
อธิบายเพิ่มเติมหรือไม่พร้อมที่จะมีการขอมติในรายการที่ 3 เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็
จะขอมติในรายการที่ 3 รายการที่ 3 ตามที่ทางท่านนายกได้มีเพ่ือนในการน าเสนอ
ให้ทางสภาพิจารณาในสภามีความเห็นชอบ เรียนเชิญทางท่านส.อบต.พรศรี ค าฟู 

ส.อบต. หมู่ที่ 11  - เรียนท่านประธานสภาที่ฉันนางพรศรีค าฟู ส.อบต.หมู่ที่ 11 ทางท่านปลัด ท่าทาง
สมาชิกให้ความเห็นชอบและภายภาคหน้าเกินงบประมาณเข้าไม่ท่วมจะมีข้อพิพาท
เกี่ยวกับตัวสมาชิกหรือไม่ถ้าหากมีการให้ความเห็นชอบไปแล้ว 

ประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่านปลัด 
ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาท่านนายกสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่อง ใน

เรื่องที่ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 11 ถาม ตามหลักที่กระผมมองจริงๆแล้วก็จะต้องมีเงิน
งบประมาณในการด าเนินการก่อน จึงจะสามารถตั้ง เป็นรายการใหม่ได้ถ้าหากไม่มี
เงิน งบประมาณ ตรงนี้ทางท่านนายกมีความคาดหวัง และมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินการตามงบประมาณที่ผ่านมาค าว่าคาดว่าก็ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตรงนี้
พูดกันตามตรง แต่ถ้าเงิน ไม่เข้าจะมีผลอะไรหรือไม่ ตรงนี้ก็ต้องมีเงินงบประมาณ
ก่อน ถ้าหากไม่ด าเนินการตามที่ท่านนายก ได้มีการชี้แจงก็จะด าเนินตามขั้นตอนไม่
แล้วเสร็จ แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่า ทางสะพานมีความคิดว่าในเมื่อยังไม่มีงบประมาณ 
เกี่ยวกับการจ้างวิศวกรก็คงจะเป็นเรื่องตามมา แนะน าเนินการก่อนที่จะงบประมาณ 
จะเข้ามาในอนาคต ถ้าสมาชิก ก็มีความคิดเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินเข้ามา ในการ
ด าเนินการ ถ้ามีการก าหนดการห้องและเวลาและเงินงบประมาณเข้ามาแล้ว ตรงนี้
ทางสมาชิกคาดว่าน่าจะด าเนินการได้แต่ในตรงนี้ไม่มีเงินงบประมาณแต่มีการจ้าง
ทางวิศวกรออกแบบแต่ถ้าหากมีเงินเข้าก็เป็นเรื่องที่ดี ตรงนี้ก็อยู่ที่มติความเห็นชอบ
ของท่าน ถ้ามันเกิดหรือไม่เกิดเกี่ยวกับงบประมาณ ในการใช้งบประมาณตามหลัก
และข้ันตอน ถ้าไม่มีงบประมาณเข้า หรือมีการด าเนินการไม่ทันหรือด าเนินการไม่ได้
ถ้าหากไม่มีงบประมาณจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็อยู่ที่มติความเห็นชอบของท่าน ตอนนี้
อยู่ ที่การพิจารณาของแต่ละท่านที่จะน ามาพิจารณาร่วมกัน ตามที่ทางถ้าสอบอบต
ได้สอบถามว่าหากในอนาคตจะมีการเกิดปัญหาหรือไม่เรื่องนี้ทางสภาเรายังไม่พบ
ปัญหานั้น เพราะยังไม่เคยเกิดในเกิดขึ้นในสภา และไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ 
สุพรรณก็มีความหมายดีก็ต้องหาข้อยุติร่วมกัน 

นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธาน ตรงนี้จะผมมองว่าทุกท่านคงจะหลงประเด็น ครับผมบอก
แล้วว่าในวันนี้กระผมได้ขออนุมัติงบประมาณแค่ 3 หมื่นกว่าบาท ไม่ได้หมายความ
ว่าต้องขออนุมัติในการก่อสร้างทั้งหมดทุกโครงการทั้งหมด 1 ล้านกว่าบาทซึ่งไม่ใช่ 
ตรงนี้ต้องมีการตั้งโอนเป็นรายการใหม่เพ่ือที่จะให้ทางวิศวกรออกแบบและอีก
ขั้นตอนผมก็จะขออนุมัติทางสภาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
กระผมอยากจะสอบถามทางท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณนะวันนี้ไม่มี
งบประมาณ 3 หมื่น 3,000 บาทหรอถ้าไม่มีก็ขอให้ยืนยันเพราะในวันนี้ผมแค่ขอ
อนุมัติให้ความเห็นชอบ ในการโอนงบประมาณสร้างทางวิศวกรออกแบบไม่ได้ขอ
อนุมัติงบประมาณหรือขอความเห็นชอบจากสภา ด าเนินการก่อสร้าง หรือ
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ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วพอกระผมจะเสนอขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งครับผม
กระผมมั่นใจได้ว่า งบประมาณต้องมีในด าเนินการแน่นอน ก็คือหัวใจสิมาประมาณ
แต่ทางสภาไม่ให้ความเห็นชอบในการจ้างวิศวกรออกแบบจ านวน 3 หมื่นกว่าบาท 
กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการก็จะไม่ทันแม้แต่ที่ท าเพราะคาดว่าหน้า
ปัจจุบันบอกว่าโบนัสของทางส่วนต าบลก็ยังไม่มีเงินงบประมาณเกือบ 7 แสนกว่ า
บาทถ้าบอกว่ายืนยันว่าไม่มีงบประมาณ ตรงนี้ก็ได้คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วยังไม่มีการ
ประเมินรวมเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของคาดว่าจะกายภายในสิ้นปีนี้กระบวนการ
ขั้นตอนในส่วนของโบนัสก็ต้องมีคณะกรรมการมีการประเมินอีกหลายขั้นตอนแต่ใน
ส่วนของกระบวนการจ้างวิศวกรออกแบบแค่ 3 หมื่นกว่าบาทไม่มีหรอมาจากไหน
ครับผมอยากจะขอค ายืนยันจากกองคลังและเจ้าหน้าที่งบประมาณไม่ได้ขออนุมัติ
เพ่ือที่จะก่อสร้างทั้ง 5 รายการเป็นเงินรวมมา 1 ล้านกว่าบาทในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตรงนี้อย่าหลงประเด็นครับผมขอแบ่งจากท่านประธานและประธานท่าน
ประธานสภากระผมได้มีการบอกแล้วว่าทางสมาชิกท่านใด ก็ขอให้สอบถามทั้งหมด
ไม่ใช่เป็นการโต้ตอบเพราะอย่างนั้นก็คงจะไม่จบ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอเรียนเชิญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4   - ขออนุญาตให้ประธานสภาผู้ปกครองและสถิตย์  เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 กระผม

เชื่อแน่นอนว่าทางสมาชิกมีความเข้าใจดีรู้แน่นอนว่าจะใช้งบประมาณ 3 หมื่นกว่า
บาทไม่ได้หลงประเด็นตามที่ทางนายก กล่าว กระผม ทราบว่าทางนายกขอ
งบประมาณ 3 หมื่นกว่าบาท เพ่ือจะจ้างวิศวกรออกแบบถ้ามีการจ้างวิศวกรเสียเงิน
ไป 30000 กว่าบาทแต่ได้มีเงินมาเสริมตรงนี้คือปัญหาถ้าท่านมีเงินเป็นก้อน 
เพ่ือที่จะน าไปสร้าง เกี่ยวกับโครงการโครงการนี้ตามที่ทางท่าน และมีการน าเสนอ
ทางสมาชิกก็พร้อมที่จะ อนุมัติให้ทางท่านนายกได้ด าเนินการแต่ตอนนี้ เงิน
งบประมาณยังไม่มีในการด าเนินการ 3 หมื่นกว่าบาทไปจ้างออกแบบกรณีสมาชิก
สภาก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่าถ้ามีการอนุมัติไปแล้วแต่ถ้าเงินเข้าไม่ท่วมจะมีอะไรเกิดขึ้น
ตามท่ีทางท่านส.อบต. พรศรี ค าฟู ได้สอบถามทางท่านปลัดไปเมื่อสักครู่ ตรงนี้ก็เป็น
ค าถาม ตรงนี้ไม่เป็นการรบประเด็นซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางท่านนายกที่มีการหลงประเด็น
เพียงท่านเดียว กระผมก็มีเพียงเท่านี้ 

นายก อบต.  - กระผมยังมีสติสัมปชัญญะที่ดีกระผมได้มีการบอกแล้วว่าเงินโบนัส แสนกว่าบาทไม่
มีตรงไหน ถ้าท่านยังมีความกังวลผมบอกแล้วว่าในการขออนุมัติจ้างออกแบบในวันนี้ 
3 หมื่น 3 พันกว่าบาทผ่านทางประธานถ้าไม่มีงบประมาณด าเนินการกระผมจะ
ด าเนินการคืนเงินให้ ในส่วนของค่าจ้างออกแบบแต่ถ้าสมาชิกไม่ให้ความเห็นชอบใน
วันนี้ก็ไปตอบทางชาวบ้านเองและจะมีการเรียกร้องจากกระผมแล้วบอกว่าเงินเหลือ 
และจะมีการเรียกร้องจากกระผมและบอกว่าเงินเหลือ 2 ล้าน   1 ล้านบาท สงสัย
สามารถน าเป็นเงินตกเป็นเงินสะสมท าไม ตรงนั้นด าเนินการอะไรไหมคะถ้ามีการ
ด าเนินการจะขอทางสภาจ่ายขาดเงินสะสมก็ได้เพราะมีเกือบ 4 ล้านกว่าบาทไม่มี
งบประมาณตรงไหนแต่ผมบอกแล้วว่าไม่อยากจะยุ่งในส่วนของเงินสะสมเพราะว่าใน
ส่วนของเราสะสมก็เป็นเงินสะสมไปในส่วนของเงินที่จะน ามาบริหารจัดการในการ
จ้างออกแบบในวันนี้เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ก็อยากจะให้บริหาร
จัดการในปีงบประมาณนั้นไป จริงๆแล้วก็พูดบอกมาว่าแค่ซ่อมถนน ก็เคยมีการโอน
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งบประมาณตรงนี้มาเหมือนกัน ตั้งเป็นใหม่เหมือนกันทุกท่านก็ให้ความเห็นชอบ
มาแล้ว และหางบประมาณ 1 แสนกว่าบาทก็คงจะไม่มีเงินในการด าเนินการ เพราะ
ถือว่าติดลบอยู่ แต่  ตอนแรกกระผม จะน างบประมาณ ลงทุกหมู่บ้าน แต่จะ
ด าเนินการอย่างนั้นไม่ได้ ไม่มีโครงการในแผน 2562 เลย เพราะดูแล้วว่าเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2562 นี้ถ้างบประมาณ
ไม่เข้ามาสักบาทในงบประมาณนี้ บอกเลย ในฐานะ เจ้าหน้าที่งบประมาณและทาง
ผอ. กองคลัง บอกมาเลยว่าไม่มีงบประมาณ เอามาแล้วแต่สิ่งที่ผมน าเรียนแล้วว่า
งบประมาณต้องมีเข้ามาแน่นอน ที่ผ่านมา มีการโอนงบประมาณเกี่ยวกับเงินรายได้ 
เข้ามาอยู่แล้ว 

 ประธานสภาฯ  - กระผมได้วินิจฉัยแล้วว่ามีการอภิปรายซ้ าซาก ทุกท่านก็ท าหน้าที่ของตนเอง ทาง
ผู้บริหารก็ท าหน้าที่ของตนเอง ไปทางสภาก็ท าหน้าที่ของตัวเอง ทุกท่านหวังดี เพ่ือ
ผลประโยชน์ของพ่ีน้องชาวบ้าน เพราะฉะนั้นหน้าที่ตัวเองก็คือหน้าที่ของตนเอง
ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคนออกมาเป็นแบบไหนทุกท่าน
เข้าร่วมรับการที่ทางสภาพิจารณา ตามที่ทางท่านนายกได้น าเสนอเข้ามามีท่านใด
อธิบายเพิ่มเติมหรือไม่แต่ต้องไม่มี การอภิปรายซ้ าเรื่องเดิม ถ้าจะมีการอภิปรายต้อง
เป็นเรื่องใหม่ ขอมติความเห็นชอบ รายการที่ 3 เพราะถือว่าทุกท่านท าหน้าที่ของ
ตนเองได้ดีแล้ว รายการ ที่ 3 จากที่ทางท่านนายก ได้น าเสนอเกี่ยวกับรายละเอียด
ต่างๆได้ท าการพิจารณาซึ่งท าการพิจารณามาพอสมควรแล้ว กระผมขอมติเห็นชอบ
ของมติยกมือ 

 
มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายการที่ 3 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. ซอย 11 บ้านโป่งมอญ หมู่ที่ 1 ต าบลป่ก่าอด า อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 266,000.00 บาท ใช้หลักเกณฑ์ราคาตาม
กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชี 3 ล าดับที่ 1 งานถนน รายการออกแบบขนาด
โครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 3% เป็นเงิน ค่าจ้าง 7,980.00 บาท 
(มติเห็นชอบ 6 เสียง  มติไม่เห็นชอบ 5 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 
รายการที่ 4 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงบริเวณ ถมดินลูกรัง ลานหน้าฌาปณสถาน 

ประจ าหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
220,000.00 บาท ใช้หลักเกณฑ์ราคาตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชี 3 ล าดับที่ 1 งานถนน รายการออกแบบขนาดโครงการไม่เกิน 
100 ล้านบาท อัตรา 3% เป็นเงินค่าจ้าง 6,600.00 บาท 

  
ประธานสภาฯ   -  ต่อไปเป็นรายการที่ 4 ขอเชิญท่านนายก 
นายก อบต.  - ในส่วนของรายการที่ 4 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงบริเวณ ถมดินลูกรัง 

ลานหน้าฌาปณสถาน ประจ าหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 220,000.00 บาท ใช้หลักเกณฑ์ราคาตาม
กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
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ก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชี 3 ล าดับที่ 1 งานถนน รายการออกแบบขนาดโครงการ
ไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 3% เป็นเงินค่าจ้าง 6,600.00 บาทขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดที่จะ อภิปรายซักถาม ถ้ามีก็ขอเชิญ รายการที่ 4 มีหรือไม่ถ้าไม่มี ก็จะขอ
มติเห็นชอบในรายการที่ 4 ยกมือ 

 
มติในที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายการที่ 4 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการปรับปรุง

บริเวณ ถมดินลูกรัง ลานหน้าฌาปณสถาน ประจ าหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 220,000.00 บาท 
ใช้หลักเกณฑ์ราคาตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชี 3 ล าดับที่ 1 งานถนน 
รายการออกแบบขนาดโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 3% เป็นเงินค่าจ้าง 
6,600.00 บาท (มติเห็นชอบ 7 เสียง  มติไม่เห็นชอบ 4 เสียง  งดออกเสียง 1 
เสียง) 

รายการที่ 5 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการ าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อ
ด า (ต่อจากของเดิม) สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย งบประมาณ 461,000.00 บาท ใช้หลักเกณฑ์ราคาตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้
ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชี 3 ล าดับที่ 1 งานถนน รายการ
ออกแบบขนาดโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 3% เป็นเงินค่าจ้าง 13,830.00 บาท 

 
ประธานสภาฯ   - ต่อไปขอเชิญทางท่านนายกด าเนินการต่อในรายการที่ 5 
นายก อบต  - รายการที่ 5 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการ าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่

ที่ 9 ทต.ป่าก่อด า (ต่อจากของเดิม) สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 461,000.00 บาท ใช้
หลักเกณฑ์ราคาตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชี 3 ล าดับที่ 1 งานถนน รายการออกแบบ
ขนาดโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 3% เป็นเงินค่าจ้าง 13,830.00 บาท 

ประธานสภาฯ - ในรายการที่ 5 ตามที่ทางท่านนายกได้มีการน าเสนอ มีท่านใดที่จะอภิปราย 
ซักถามเพ่ิมเติมก็ขอเชิญ ถ้าไม่มีขอมติ ความเห็นชอบในรายการที่ 5 มีมติเห็นชอบ
ยกมือ 

มติในที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายการที่ 5 จ้างส ารวจ ออกแบบโครงการ าก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อด า (ต่อจากของเดิม) สถานที่
ก่อสร้าง บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย งบประมาณ 461,000.00 บาท ใช้หลักเกณฑ์ราคาตามกฎกระทรวง 
ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.
2562 บัญชี 3 ล าดับที่ 1 งานถนน รายการออกแบบขนาดโครงการไม่เกิน 
100 ล้านบาท อัตรา 3% เป็นเงินค่าจ้าง 13,830.00 บาท (มติเห็นชอบ 7 
เสียง  มติไม่เห็นชอบ 4 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
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ประธานสภาฯ - ตรงนี้ก็มีการขอมติเป็นรายการเรียบร้อยแล้ว รายการที่ทางท่านนายกได้มีการ
น าเสนอ 

นายก อบต. - รวมงบประมาณโอนเพิ่มเพื่อจ้างเป็นค่าจ้างออกแบบโครงการ จ านวนเงิน 
33,820.00 บาท 
โดยโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ 
80,000.00 บาท คงเหลือ 50,000.00 บาท โอนลดเป็นเงิน 33,820.00 บาท  
 

3.2.1 ขอเสนอเรื่องขออนุมัติโอนเงิน เข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าทางผู้บริหารได้มีการน าเสนอ เสร็จสิ้นทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเข้า
สู่ระเบียบวาระเร่งด่วนพ่อ 3.2.1 การขออนุมัติงบประมาณ 

นายก อบตฯ - กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระ 
ตรงนี้ก็จะมีการมอบหมายให้ทางผอ. กองช่างในเมืองการแถลงต่อสภา 

ผอ. กองช่าง - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันหน้าสนธยาศรีกุล
ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงเรื่องระเบียบวาระข้อ 3.2.1 เรื่องขอเสนอ
อนุมัติวงเงิน เนื่องจากเรื่องเดิมข้อบัญญัติงบประมาณ 

   
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 
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ผอ. กองช่าง   - เขาก็ได้มีการน าเรียนให้กับ ทางสภาและบรรจุในวาระการประชุมสภาคม 
ประธานสภาฯ - จากการน าเสนอ การขอโอนงบประมาณรายละเอียดต่างๆทางผู้บริหารและทาง 

เจ้าหน้าที่ได้น าเสนอในที่ประชุมมีท่านใดที่จะอธิบายสถานก็ขอเชิญเกี่ยวกับหัวข้อนี้
มีหรือไม่ ก็ขอมติเห็นชอบในข้อ 3.2.1 ในการขอโอนงบประมาณตามท่ีทาง
เจ้าหน้าที่ได้มีการเสนอถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ 

 
มติในที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 3.2.1 ขอเสนอเรื่องขออนุมัติโอนเงิน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระ(มติเห็นชอบ 11 เสียง  มติไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออก
เสียง 1 เสียง) 

3.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    (วาระ 3 การลงมติ) 
 
ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าได้มีการเว้นวรรคเราจะได้ลงมติในวาระ 3 ข้อ 33 ในการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ได้ภาระ 1 และ 2 
เรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเข้าสู่วาระ 3 การลงมติเพ่ือขอความเห็นชอบ ที่ประชุมมีมติ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติที่จะ ให้ทางผู้บริหาร ได้น าไปใช้ในปีงบประมาณพ. ศ. 2563 
ต่อไป ก็จะมีการหารือในที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระ 3 ในการลงมติก็
ใหญ่มีอยู่ 2 ประเด็นลงมติแบบรับและลงมติแบบเปิดเผยเพราะฉะนั้นในที่ประชุมได้
มีการเสนอว่าในการลงมติแบบลับหรือปกติแบบเปิดเผยจะได้ขอมติก่อน ก็ขอเชิญ
ทางสมาชิกได้ท าการเสนอ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5  - กระผมนายบุญโรจน์หน่อแก้ว อบตห่วงที่ 5 กระผมขอน าเสนอการลงมติแบบ
เปิดเผย ด้วยการยกมือ 

ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 1    - กระผมนายจันทร์ อินธิยศ ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 2    - ดิฉันนางสาวเสาวนีย์ ค าจ้อย ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ - ทางถนนรถเราแค่ได้มีการน าเสนอการลงมติแบบเปิดเผยมีท่านใดเสนอ เพิ่มเติม

หรือไม่ ถ้าไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมก็ถึงว่า ลงมติแบบเปิดเผย ตามที่ผู้เสนอได้มีการ
เสนอเข้ามา มีการเสนอเพียงท่านเดียวก็ถือว่ามีการลงมติแบบเปิดเผย วันนี้ในการใน
การรับทราบเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2563 ถ้าเห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอมติยกมือ 

มติในที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.255๙ เป็นเอกฉันท ์(มติเห็นชอบ 12 เสียง  มติไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - 
เสียง) 

ประธานสภาฯ - ก็ขอฝากให้ทางผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ได้น าไปปฏิบัติ แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ชาวบ้านตามข้อบัญญัติที่ได้จัดท ามาทั้งหมดต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
ผอ. กองช่าง - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพคณะผู้บริหารท่านปลัดสมาชิกสภาทุกท่านดิฉันนาง

สนธยา ศรีกุลณะ เรื่องที่มีการขออนุมัติ ตามแผน เรื่องถนน เนื่องจาก ตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์ การปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายบริหาร
และตามค าร้องของทางท่านสมาชิก ชาวบ้านที่ราษฎรให้มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องกิ่ง
ไม้หรือต้นไม้ทางโครงสร้างก็ได้มีการเสนอแผนร่วมกับส านักปลัด ได้ก าหนดวันที่จะ
ออกส ารวจถนนเพ่ือตัดกิ่งไม้ต้นไม้และ การก าหนดส ารวจจุดเสี่ยงตามท้องถนนใน
พ้ืนที่ของอบตป่าก่อด า ก็อยากให้ทุกท่านตรวจแผนงานตามเอกสารที่แจกให้กับทุก
ท่าน เราจะเริ่มบ้านโป่งมอญหมู่ที่ 1 เรามีการก าหนดวันที่ 3 กันยายนพร้อมกับหมู่
ที่ 2 ในบ้านผมวันที่ 1 เป็นช่วงเช้าและบ้านหนองบัว ช่วงบ่ายได้สอบถาม ที่ท างาน
ว่าสามารถด าเนินการพร้อมกัน ถ้าในวันเดียวได้หรือไม่ใน 1 วัน ส าหรับหมู่ที่ 3 
บ้านต้นม่วง เรามีการก าหนดวันที่ 5 กันยายน บ้าน สันหนองบัวหมู่ที่ 11 จะมีทาง
เชื่อม กลับบ้านหมดที่ 3 ในช่วงเช้า จะขอด าเนินการในบ้าน ต้นม่วงหมู่ที่ 3 บ้านสัน
หนองบัวหมู่ที่ 11 ขอเป็นตอนบ่าย บ้านท่าขี้เหล็กหมู่ที่ 4 ขอออกส ารวจพร้อมกับ
หมู่ที่ 6 เพราะเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน วันที่ 4 เป็นช่วงเช้าและบ้านสันหนองล้อมเป็น
ช่วงบ่าย โดยมีการก าหนดวันศุกร์วันที่ 6 วันเดียวเลย ขอแจ้งประสานสมาชิกและ
แจ้งประสาน กระถางชาวบ้านด้วย เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิ่งไม้ ว่าแต่ละจุด
สามารถรายการตัดต้นไม้ได้หรือไม่ ว่าจะเป็นในส่วนของการไฟฟ้าด าเนินการตัดหรือ
ทางเราสามารถด าเนินการได้เลยจะได้มีการชี้จุดในการตัด สามารถสีได้เลยว่าสมควร
ตัดหรือไม่ตัดกิ่งไม้ เพ่ือที่จะได้ท าการส ารวจให้แล้วเสร็จและด าเนินการ เกี่ยวกับ
แผนงานเป็นหน้าที่ของทางกองช่างและส านักงานปลัด ออกส ารวจเพ่ือที่จะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จและยังมีจุดเสี่ยงที่จะต้องมีการก าหนดใหม่ และขอท าบันทึก
ประชุมแต่ละหมู่บ้านภายในวันนั้นเลยว่าจะมีการก าหนดเป็นจุดเสี่ยง ซึ่งตอนนี้นาย
ช่างใหม่ได้ออกส ารวจและขออนุญาตเกี่ยวกับข้อมูลมีทางจังหวัดได้โทรมาสอบถาม
เรื่องถนนถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งได้มีการค้นหาข้อมูลเดิมมีการถ่ายโอนมาจ านวนมาก 
ต้องมีการวางแผนใหม่ทั้งหมด  ซึ่งถนนบางสาย ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ของเรา ถนนสายตา
อ้อย มีการถ่ายโอนมาให้เราแต่ที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ของอบตป่าก่อด าไม่
มาถึงบ้านแม่ผมซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้มีการตรวจสอบ ก็เลยต้องมีการวางแปลนใหม่ 
ต้องมาส ารวจถนนว่าสายไหนเป็นสายหลักสายไหนเป็นสายรอง และส ารวจจุดเสี่ยง 
ว่าจุดไหนควรติดกระจกโค้ง ท าการติดไฟกระพริบเพ่ือที่ ด าเนินการเป็นจุดเริ่มต้น 
และจัดท าอ านวย ความปลอดภัยต่อไป ก็ขอน าเรียนแบบทางสะพานและแจ้งผ่านไป
ยังผู้น าด้วย เพื่อที่จะด าเนินการไปพร้อมกัน แต่เราไม่ได้ส ารวจทุกหมู่ ทุกบ้าน แต่เรา
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จะส ารวจเส้นทางสายหลัก ด าเนินการต่อไปเรื่องนี้มีเพียงพรุ่งนี้เรื่องที่ 2 เรื่องนี้มี
ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - กระผมนายจ ารอง โนปัน ส.อบต.หมู่ที่ 4 อยากสอบถามว่าในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 4
ภายในเวลาครึ่งวันไม่แล้วเสร็จจะท าอย่างไรจะขยายเวลาเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ผอ. กองช่าง  - สามารถขยายเวลาได้ เพราะในชุดในการส ารวจมีอยู่ 2 ชุดสามารถแบ่งการส ารวจ
ได้ ในการก าหนดเวลาหากไม่พอ ก็สามารถต่อเวลาได้และเพ่ิมวันในการด าเนินการ
ได้ ตามที่กองช่าง ไม่มีการค านวณ ในเวลาครึ่งวันก็สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ 
แต่ถ้าไม่ได้ก็จะมีการเพิ่มเวลาให้แต่ขอให้ด าเนินการตามตารางที่ก าหนดไว้ก่อน 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - ขอสอบถามเพ่ิมเติม จะมีการส ารวจเองหรือท าการตัดเลยหรือเปล่าหรือว่าอย่างไร 
ผอ. กองช่าง - ในเรื่องนี้ฉันตอนแรกคือต้องออกส ารวจ ถ้ามีการส ารวจและเสร็จ ก็ต้องมาหารือ

และท าการเช็คอุปกรณ์ ซื้อน้ ามันเต็มสต๊อก ซื้อน้ ามันใบเลื่อย จะตัดต้นไม้วันใดก็
จะต้องมีการวางแผน บ้าในพ้ืนที่นั้นสามารถด าเนินการได้เลยหรือไม่หรือในพ้ืนที่
จะต้องท าการขออนุญาตจากหน่วยงานอ่ืนก็ต้องมีการแจ้งให้กับหน่วยงาน งั้น หาก
จุดไหนที่สามารถ ด าเนินการได้ก็ด าเนินการตัดเอง เพราะส่วนมากเราจะด าเนินการ
กับเองยกเว้นที่จะด าเนินการไม่ได้คืออยู่ตรงสายไฟเป็นจุดเสี่ยงอันตรายของ
หน่วยงานอื่น 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - หมู่ที่ 4 ตรงแทงค์ประปาจะมีต้นไม้ ยื่นออกจากสายไฟ หนังรัด 
ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตในการพิจารณาขอส ารวจหน้างานก่อน ในวันนั้นเพ่ือที่จะได้ทราบความ

ชัดเจนเพราะบางทีอาจจะมีการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส ารวจพ้ืนที่พร้อม
กันเรื่องนี้ถือว่าผ่าน 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - เกี่ยวกับต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาจากถนนหมู่ที่ 2 ตรงนี้อยู่ในพ้ืนที่ของเขต
เทศบาลหรือไม่ ตามถนนสายหลัก ตามที่กระผมได้มีการของทางสภามา 2 รอบ 
อยากจะให้ทางผู้บริหารช่วยตัดกิ่งไม้ระหว่างทางสายหลักซึ่งสองครั้งที่ผ่านมาบางที
กิ่งไม้ยื่นออกมาถนนสายหลักเวลารถสูงจะมีการเว้นอาจจะเบียดรถที่สวนทางมาได้
เพราะหากมีการเกิดเหตุก็จะเกิดเหตุจากรถที่มีความสูง ไปเบียดกับรถที่สวนมา จริง
ไหมที่ยื่นออกมาแต่ถ้าเป็นถนนสายรองไม่มีปัญหาแต่ตรงนี้เป็นปัญหาเพราะเป็นถนน
สายหลัก มีรถสัญจรไปมา ค่อนข้าง มาก อยากเรียนถาม ทางนายกไร่มีการตอบ
ค าถามว่าต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นก่อน 

ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตตอบค าถาม ตามความเข้าใจของทางผอ. คือทราบว่าการสอบอบต
สถิตย์ หมายถึงถนนสายไหน ก็พอจะทราบได้อยู่ก็ขออนุญาตต่อ ส าหรับในการ
ด าเนินงาน ของเรา สามารถด าเนินการในพ้ืนที่หมู่บ้านไปถนนสายหลัก จะเป็น
ประโยชน์ของผู้สัญจร ผ่าน ก็ต้องมีช่วงในการด าเนินการและประสานงาน ตอนนี้ไม่
สามารถเราก็เลยว่าจะต้องด าเนินการได้เลยหรือต้องท าการประสานงานก่อน เพราะ
จะทราบได้ก็ตอนที่ส ารวจในพื้นที่ของม 2 ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ก็ต้องออก
ส ารวจกันอีกครั้ง 

นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธานอยากจะฝากถึงข้อคิด ในส่วนของการบริหารงานในเขต
พ้ืนที่เป็นพื้นที่แต่ถ้าหากจะด าเนินการต้องขออนุญาตของทาง เจ้าของ พ้ืนที่ ถ้าหาก
มีอะไรเกิดขึ้นมา ทางเจ้าของพ้ืนที่ไม่รับผิดชอบอย่าหวังดีเกินเหตุเพราะในเขต
เทศบาลก็ มีรถกระเช้าจะด าเนินการก็ท าการประสานก็มีการประสานว่าด าเนินการ



๒๐ 
 

 

วันไหนถ้าสะดวกร่วมกันด าเนินการก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากเราด าเนินการโดยพละ
การมีอะไรเกิดขึ้นถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ โดยจะอ้างว่าทางนายกอบตเป็นผู้สั่งการก็
ไม่ได้อยู่ที่ระบบโรงแรมแต่แรกแล้วบริเวณพ้ืนที่ถนนเขตความรับผิดชอบของใครก็ขอ
แจ้งให้ในส่วนราชการนั้นหรือหน่วยงานนั้นมารับผิดชอบ เราก็สามารถด าเนินการ
เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องชาวบ้านแต่กระผมได้น าเสนอในที่ประชุมสภา 2 รอบ
แล้วแต่หนังสือก็ไม่ได้ยินมาถึงผมไม่ใช่ว่ากระผมนิ่งเฉยใจกับผมไม่มีหน้าที่ต้องพิมพ์
หนังสือและขอด าเนินการและต้องมีการด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบ 

ประธานสภาฯ - ในเรื่องนี้ถือว่าสิ้นสุด ในการประชุมในวันนี้ก็ถือว่าวาระการประชุมได้ด าเนินการทั้ง
หมดแล้ว ขอเชิญท่านผอ. 

ผอ. กองคลัง - ขออนุญาตท่านประธานสภา พอดีก าลังกลับมาจากกรุงเทพฯ เมื่อวานนี้ขออนุญาต
แจ้งให้กับท่ีประชุมไปประชุมที่กรุงเทพฯกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้ครบเรื่อง พ.ร.บ 
แผนที่ภาษีใหม่ ขออนุญาต ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและสมาชิกตลอดจนผู้น าได้
ก าหนดวันในการประชุมการจัดอบรมเกี่ยวกับภาษีหมายตัวนี้ในช่วงวันที่ผ่านมา
อาจจะเห็นน้องๆลงพ้ืนที่ส ารวจแต่ว่า ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไปคบกับหมู่บ้านหรือยัง 
เรื่องการด าเนินการส ารวจตอนนี้ว่ามีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน แต่ว่าเบื้องต้นที่มีการก าหนดไว้จะเชิญผู้น าผู้บริหารสมาชิกสภามาท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีใหม่ประมาณต้นเดือนกันยายนและ ก าหนดวันในการ
ด าเนินการกับทางราชการจัดเก็บรายได้อีกครั้ง จะไม่มีอะไรเพ่ิมเติมมากจะให้ความรู้
เบื้องต้นความเป็นมาของฉบับนี้เป็นอย่างไรและท าไมถึงต้องลงส ารวจพ้ืนที่ใหม่คือ
อะไรมีวิธีการจัดเก็บอย่างไรมีภาษีขึ้นหรือลงในวันที่มาอบรมก็จะรู้เกี่ยวกับ ข้อมูลจ้า
ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเสียภาษีเพ่ิมหรือไม่มีการเสียภาษีในวันที่มีการอบรมก็จะมี
การชี้แจงท าความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ - ทางผอ. กองช่างมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมก็ขอเชิญ 
ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตดีใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพ.ร.บ ควบคุมอาคารพศ 2522 ตามที่ได้แจ้งไว้

ในตอนนี้ทางกองช่างก็ได้ท าบันทึกเสนอขั้นตอนในการด าเนินการและต้องมีการขอ
นัดประชุมหาสมาชิก หลังจากการด าเนินการส ารวจการตัดต้นไม้ เพราะว่ามีรายการ
จะต้องมีการจัดส่งตามระเบียบตามแนวทางและเข้าใจทางกฎหมายถ้ามีการส ารวจ
อาคารขนาดใหญ่อาคาร 9 ประเภท อบตป่าก่อด า เป็นอบตขนาดกลางไม่ได้มีสิ่ง 
ปลูกสร้างขนาดใหญ่แต่ทางได้สุวิรุฬห์ชาไทยมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ต้องมี
การควบคุมพิเศษมีกะมีอาคารลักษณะการบริการ เกี่ยวกับรีสอร์ทมีจ านวนมากก็
อยากจะขอความร่วมมือทางสมาชิกสภาส ารวจณปัจจุบันและมีค าสั่ง ออกนะต้น
เดือนนี้บ้านกีฬาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบการก่อสร้างโดยไม่ได้ท าการขออนุญาตเราก็
จะมีการนัดเพ่ือท าความเข้าใจเพราะการก่อสร้างทุกอย่างต้องมีการขออนุญาต และ
มีการแจกใบปลิวและมีการติดตั้งป้ายไวนิลเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้าง ต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอย่าง ซึ่งสิ่งปลูกสร้างทุก
อย่างต้องท าความเข้าใจให้กับชาวบ้านซึ่งในวันนี้ได้ขับรถผ่านในพ้ืนที่บ้านแม่โป่งหมู่
ที่ 5 ได้มีการก่อสร้าง และได้มีการเข้าไปแนะน าให้กับเจ้าของ แต่ทางเจ้าของไม่ได้
อยู่ในพื้นท่ีมีแต่คนท างานโดยเฉพาะหลังนั้นถ้าหากดูมองผ่านๆ หากไม่มีการยื่นแบบ
ต้องมีการระงับการก่อสร้าง เพราะมีการก่อสร้างชิดเขต มีกฎหมายบังคับไว้ว่าผนัง
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ต้องมีความห่าง เท่าไหร่มีหลายอย่างซึ่งอยากจะให้ทางสมาชิกช่วยกันส ารวจในพ้ืนที่
ของเรามีการก่อสร้างและมีการขออนุญาตในการก่อสร้างก่อน ซึ่งได้มีการแจ้งในที่
ประชุมสภาในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันล่าสุดผู้มีคน เข้ามาแจ้ง ขออนุญาตก่อสร้าง
โดยเฉพาะหมู่ที่ 6 มาขออนุญาตก่อสร้างเยอะมาก เพ่ิงจะเริ่มมีการขออนุญาตให้มี
การประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก แต่ถ้าที่เป็นตัวแทนแล้วก็ยังไม่ได้เต็มร้อยต้องนี้
ต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือท าความเข้าใจในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ 6 อบตป่าก่อ
ด า ซึ่งต้องท าความเข้าใจ และต้องไหนมีการน าเสนอทางท่านปลัดและท่านนายกว่า
จะมีการจัดท าใบปลิวแผ่นพับ โบว์ชัวร์ เอกสารน าเสนอและขอนัดหารือกับทาง
หมู่บ้านและทางสมาชิกทางผู้น าหมู่บ้านให้ผมผู้สูงอายุร่วมเข้าใจถ้าด าเนินการส ารวจ
การตัดกิ่งไม้ในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว เพราะในการลงพ้ืนที่ก็สังเกตเห็นสิ่งปลูกสร้าง
หลายพื้นท่ีผิดระเบียบ เพราะถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องด าเนินการระงับ ซึ่งเราก็ไม่อยากจะ
ด าเนินการแบบนั้น เราจะมีการประสานและท าการแนะน า ถ้าหาก ด าเนินการ
ส ารวจและตัดก่ิงไม้เรียบร้อย ก็จะด าเนินการเกี่ยวกับพรบควบคุมอาคารต่อไป 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าการประชุมในวันนี้ร่ วมกันพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ครับผมในนาม
ประธานสภา ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่
ร่วมกันพิจารณา ในวันนี้กระผมขอท าการปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่าน 
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