




๓ 

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจําที่ 

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อดํา 

 -  เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการ
ประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดํา กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ขอสวัสดีทางผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาทุกท่าน 
ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ขออนุญาตทําหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมใน
วันนี้ เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2563  

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กระผมในนามของตัวแทน
ของประชาชนในพ้ืนที่อบตป่าก่อดําก็ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างทุกท่าน ที่ได้มีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางนโยบายของ
รัฐบาล เกี่ยวกับมาตรการการรับมือจากโรคโควิด 19 ด้านการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ตามแนวทางของทางรัฐบาลให้กับพ่ีน้องชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน และมีการจัด
อบรมการจัดทําหน้ากากอนามัย และมีการมอบวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้ชาวบ้านได้ทํา
หน้ากากอนามัยไว้ใช้ในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพายุฤดูร้อน 
ซึ่งปีนี้ตําบลของเราได้รับความเสียหาย ในรอบหลายปีถือว่าเสียหายค่อนข้างมากซึ่ง
ประสบปัญหาวาตภัยอยู่ 2 รอบรอบแรกคือวันที่ 13 เมษายน รอบที่ 2 คือวันที่ 7 
พฤษภาคม 2563 เมื่อวานหมู่บ้านที่ประสบปัญหาคือหมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 3 บรรดา
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน ก็ได้ออกสํารวจและ
ดําเนินการ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบอีกอย่างเรื่องเดียว ขอเชิญท่านนายก 

นายก อบต.  - ก่อนอ่ืนก็ขอสวัสดี ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดําเนินการเนื่อง
ในช่วงโรคระบาดโควิด - 19 ก็ได้มีการดําเนินการในหลายส่วนตามหนังสือสั่งการ 
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการอุดหนุนงบประมาณ ในการ
ดําเนินการอบรมในส่วนของการจัดทําหน้ากากอนามัย องค์การบริหารส่วนตําบลป่า
ก่อดํา ก็ได้มีการดําเนินการเสร็จสิ้น และในส่วนของงบประมาณองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าก่อดําก็ได้มีการดําเนินการในส่วนของการจะทําหน้ากากเพ่ือแจกจ่ายให้กับ
พ่ีน้องชาวบ้านในเขตพ้ืนที่รอบที่สอง อบต.ป่าก่อดํา กรณีการส่งมอบหน้ากาก 
อนามัยโดยให้กับทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนําไปแจกจ่ายให้กับพ่ีน้องชาวบ้านในเขต
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พ้ืนที่ อบต.ป่าก่อดําแล้ว ในส่วนของการเฝ้าระวังการติดตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทาง
ส่วนกลางก็ได้แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลทุกวันในส่วนของการแพร่ระบาด ซึ่งในตอนนี้ใน
ส่วนของประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อก็ได้มีการลดลง ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับมาจากเลข
สองหลักเป็นเลขเดี่ยวแล้ว ซึ่งก็ต้องมีการเฝ้าระวังต่อไปในส่วนของช่วงนี้ก็ยังอยู่
ในช่วงการใช้ พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในส่วนของประเทศไทยยัง
ไม่มีการเปิดประเทศ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศในแถบยุโรปก็ยังมีการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น ใน
กรณีของจังหวัดเชียงรายมีการเปิดให้ทางนักท่องเที่ยว และมีการเดินทางจาก 
จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคจะต้องมีการดําเนินการ ซึ่งตอนนี้เรายังมีมาตรการ
ในส่วนของการเฝ้าระวังและการกักตัว  ถ้าพ่ีน้องชาวบ้านในเขตพ้ืนที่ของ อบต.ป่า
ก่อดํา ถ้ามีการเดินทางกลับภูมิลําเนาต้องมีการแจ้งทางผู้นําและทางสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องมีการกรอกประวัติและส่งข้อมูลให้กับทางอําเภอทราบด้วย 
ที่จะมีการเฝ้าระวัง ในส่วนเรื่องของการเผาหลายพ้ืนที่ ได้ทําการเผา ในส่วนของ
ประกาศของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีการประกาศงดเผา จนถึงในวันที่ 
15 พฤษภาคมนี้ ไม่ใช่ว่าท้องฟ้าเปิดแล้วจะทําการเผาก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้กับ 
ประชาชนทราบด้วย ก็ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาห้ามเผา ในส่วนของการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ อบต.ป่าก่อดํา ก็ได้มีดําเนินการได้มีการช่วยเหลือการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านวาตภัย ช่วงนี้วันที่ 13 เมษายน และในวันที่ 7 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา ทางอบต.ป่าก่อดํา ก็น่าจะเป็นลําดับที่ 2 ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยใน
วันที่ 13 เมษายน สําหรับเขตพ้ืนที่อําเภอแม่ลาว ตําบลบัวสลีได้ประสบปัญหาวาต
ภัยหนักกว่าเรา ซึ่งใช้งบประมาณในการช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้านโดยใช้งบประมาณ
เกือบ 5 แสนกว่าบาท ซึ่งทาง อบต.ป่าก่อดํา ได้ใช้งบประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท 
ต้องขอขอบคุณทางสมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันดําเนินการ
สํารวจปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้านในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย แต่ก็ยังคงมี
ข้อบกพร่องในกรณีของหมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่กลับกลายการลงพ้ืนที่สํารวจ
กลับได้ข้อมูลที่ล่าช้า ซึ่งได้ผลสํารวจเป็นหมู่บ้านสุดท้าย ในส่วนของการแจกจ่าย
กระเบื้องหรือสังกะสีให้พ่ีน้องชาวบ้าน เพ่ือที่จะไปซ่อมแซมทําให้เกิดความล่าช้า 
ดังนั้นกระผมก็ได้แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วน
ของการดําเนินการ โดยการรายงานข้อมูลการสํารวจก่อนเที่ยงเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ล่าช้า ก็ในช่วงบ่ายต้องมีการดําเนินการแจกจ่ายเกี่ยวกับวัสดุ ให้กับพ่ีน้องชาวบ้านได้
ไปซ่อมแซมบ้านเรือน ในส่วนเรื่องอ่ืน ๆ กระผมก็คงไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม
เพ่ิมเติม กระผมก็ขอฝากทางสมาชิกทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์ในส่วนที่กระผม
แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอขอบคุณท่านนายก ในการประสานงานเกี่ยวกับบ้านเรือนที่ ได้รับความ
เสียหาย สําหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละหมู่ก็ต้องมีการประสานงาน ร่วมกับทาง
สมาชิกสภาเพ่ือที่มีการสํารวจ และรายงานให้กับทางเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ทราบ ถ้าหากมีการเกิดวาตภัยในพ้ืนที่ทางสมาชิกสภาออกสํารวจก่อนที่ทาง
เจ้าหน้าที่จะลงส่งสํารวจ เพ่ือเป็นความรวดเร็วในการสํารวจข้อมูลมาให้เกิดความ
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ล่าช้า มีท่านใดที่จะแจ้งเรื่องเพ่ือทราบให้กับทางที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามี
ก็ขอเชิญในวาระนี้ ถ้าไม่มีก็ขอยอดเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดส่งสําเนา 
รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ 
มีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและดําเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอ
ความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ  

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 12 เสียง 
มติเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  

 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา / เพ่ือทราบ ข้อ 3.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําประจําปี  พ.ศ. 
2563 ขอเชิญท่านนายกและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้นําเสนอ 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ในส่วนของระเบียบวาระที่ 
3 ข้อ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าก่อดําประจําปี พ.ศ. 2563 ก่อนที่จะมีการเข้าสู่ในส่วนของรายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุม ก็อยากจะให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้นํา เรียน
กับทางที่ประชุม เกี่ยวกับการรายงานผลจะต้องมีการดําเนินการอย่างไร เกี่ยวกับที่
ไปที่มา ก็ขอเชิญทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิเคราะหฯ์  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ตามที่มีการแถลงนโยบายของทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา 
ได้มีการแถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ . 2557 ตามระเบียบ 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ตอนนี้ทางท่านนายกได้มีการจัดทํารายงานตามคําแถลง
นโยบายเป็นประจําทุกปี ซึ่งดําเนินการตามที่ท่านนายกได้ดํารงตําแหน่งครบทุก 1 ปี
คือวันที่ 7 มีนาคม พ. ศ. 2562 ถึงวันที่ 6 มีนาคมพศ 2563 

 
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 

 



๖ 

 
 

นักวิเคราะหฯ์  - ก็คงจะมีการนําเสนอรายละเอียดตามเอกสารแนบเพียงเท่านี้ 
นายก อบต.  - ในส่วนการดําเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา กระผมก็ได้ดําเนินการตามคําแถลงนโยบาย 

ซึ่งได้มีการแถลงต่อที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน ในส่วนของแต่
ละด้านก็ได้มีการดําเนินการ ในห้วงของตั้งแต่ปีพศ 2562 กระผมอยากให้ทาง
สมาชิกสภาได้ดูในส่วนของ หน้าที่ 8 เพ่ือที่จะให้เป็นความรู้ ในส่วนของการ
ดําเนินการ ที่มีการจัดทําร่างข้อบัญญัติ ในปีต่อ ๆ ไป 

 
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

นายก อบต.  - ในการดําเนินงานกระผมได้ดําเนินงานตามความเป็นจริง และดําเนินการไปตาม
ศักยภาพที่ทาง อบต.ป่าก่อดํา สามารถดําเนินการได้ ดังนั้นในส่วนของการทําร่าง
ข้อบัญญัติการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คํานึงถึงความเป็นจริงมากที่สุด จะไม่
ทําในสิ่งที่คาดว่าเพ้อฝันและเกินศักยภาพ เพราะทราบอยู่แล้วว่างบประมาณไม่
เพียงพอต่อการดําเนินการ ดังนั้นในส่วนของการดําเนินการแต่ละโครงการส่วนใหญ่ 
จะมีการดําเนิน 1 โครงการแต่ละหมู่บ้าน ในงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการไม่
เกินสี่แสนบาท หรือไม่เกินห้าแสนบาท หลาย ๆ ท้องถิ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
งบประมาณไม่เข้าหรือไม่มีงบประมาณ ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าได้ดําเนินการจัดทํา
งบประมาณ ข้อบัญญัติเกินรายรับจริง ดังนั้นก็จะมีผลกระทบในส่วนของการ
ดําเนินการ ในการพัฒนาด้านอ่ืนดังนั้นการรายงานผลการปฏิบัติงานก็จะมีการสรุป
มาแต่ละด้าน ที่ทํากระผมได้มีการแถลงต่อสภา ซึ่งก็ได้ควบคุมทุกด้านที่ได้มีการ
ดําเนินการหากทางสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ก็สามารถสอบถามได้กระผม 
ขอขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ   - ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ไม่ได้มีการแถลงนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
การทํางานของท่านนายกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งดูการพัฒนาหมู่บ้านในพ้ืนที่
ของอบตป่าก่อดํา ก็ถือว่ามีการดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า ในการบริหารงานท้องถิ่น ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกด้วย มี
สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแถลงหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทางท่านนายกต่อไป  

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ประจ าปี พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 12 
เสียง มติเอกฉันท์) 

 3.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 
5/2563 

ประธานสภาฯ  - เข้าสู่ระเบียบวาระ ข้อ 3.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 ขอเชิญทางท่านนายกและทางท่าน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป  

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ข้อ 3.2 การพิจารณา
ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
5/2563 สืบเนื่องจากโครงการของทางอําเภอได้มีการจัดส่งโครงการมา ซึ่ง
โครงการไม่ได้อยู่ในแผน ซึ่งโครงการตามที่อําเภอได้มีการจัดส่งมา ซึ่งทุกท้องถิ่น
จะต้องมีการดําเนินการหรือจะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้กับทางอําเภอในการดําเนินการ โดยโครงการที่มีการเพ่ิมเติมในแผน
ขึ้นมา 

 
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 

 



๘ 

นายก อบต.  - ก็คงจะมีเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการขอ

มติความเห็นชอบ 
ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน กระผมมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า 

ในกรณีของอําเภอ ในการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งมองแล้วเกิดความล่าช้า เลยห้วง
ระยะเวลาที่ทางท้องถิ่นได้ดําเนินการจัดทําแผนแล้ว และได้มีการเพ่ิมติมแผนใน
ภายหลัง ซ่ึงเป็นกิจกรรมทีท่างราชการต้องดําเนินการและปฏิบัติอยู่แล้ว ในส่วนของ
พิธีการต่าง ๆ ของทางอําเภอ ถ้าหากในส่วนของการจัดทําถ้าทางผู้บริหารหรือ
ข้าราชการท้องถิ่นหากได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนกับทางอําเภอ ก็อยากมีการ
นําเสนอให้กับทางอําเภอขอรับการสนับสนุนก่อนที่ทางท้องถิ่นจะมีการดําเนินการ
จัดทําแผน แต่ได้มีการขอเพ่ิมเติมแผนมาหลังจากการที่มีการจัดทําแผนเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะเป็นในส่วนของการเพ่ิมเติมโครงการขอรับการอุดหนุนที่ทําให้
เกิดการล่าช้าขนาดนี้ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอฝากทาง ผู้บริหาร ถ้าได้เข้าร่วมประชุมระดับอําเภอก็ขอให้ท่านผู้บริหารแจ้ง
ให้กับทางอําเภอทราบ จะได้ดําเนินการตามห้วงระยะเวลาในการจัดทําแผน มีท่าน
อ่ืนมีสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบในการพิจารณา (ร่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ ถ้ามีมติเห็นชอบของมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563 (มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่
เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

  3.3 การพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 2 
ใบ งบประมาณ 11,800.-บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ   - ข้อต่อไปข้อ 3.3 การพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ถังน้ํา แบบพลาสติก 
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 2 ใบ งบประมาณ 11,800 บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระข้อ 3.3 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ถังน้ํา แบบพลาสติก 
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 2 ใบ งบประมาณ 11,800 บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการชี้แจงกับทางสภา ว่าจะมี
การขอโอนงบประมาณดังกล่าวอย่างไร 

นักวิเคราะหฯ์  - ก็ขอนําเรียนที่ประชุมอีกครั้ง การโอนงบประมาณ รายจ่ายซึ่งเป็นอํานาจของทาง
สภา ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. 
ศ. 2541 ข้อ  27  

**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 



๙ 

นักวิเคราะหฯ์  - เกี่ยวกับอะไรที่นําเสนอเพียงเท่านี้ 
นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้แถลงเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์และความจําเป็นในการจัดซื้อครั้งนี ้เพ่ือแจ้งให้กับทางสมาชิกสภาทราบ 
ประธานสภาฯ  - ก็ขอเชิญทางท่านปลัด อบต. 
ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เหตุผลและความจําเป็นของ 

จัดซื้อถังน้ํา แบบพลาสติก เนื่องจากงานบรรเทาสาธารณภัยส่วนหนึ่ง กิจกรรมของ 
อบต. ส่วนหนึ่ง ซึ่งมีความจําเป็นทุกครั้งมีการดําเนินการการใช้น้ําในลักษณะการใช้
น้ําสํารอง ซึ่งในการทํากิจกรรมต้องยืมถังน้ําของหมู่บ้าน ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เรา
ต้องออกงาน คืองานมหกรรมของดีอําเภอแม่ลาว ซึ่งทุกครั้งต้องไปยืมของหมู่ที่ 4 
ซ่ึงเราจําเป็นจะต้องมีการสํารองน้ําในการใช้กิจกรรมนั้น ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก
และให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และอีกเหตุผลหนึ่งหากเกิดภัยแล้ง ซึ่งน้ําบางหมู่บ้าน
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคหรือมีภาวะฉุกเฉิน เกิดประปาเสียหรือประปามี
ปัญหาทางเราสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เพ่ือที่จะนําทางน้ําไปสํารองให้กับ
หมู่บ้านได้ เพื่อเหตุจะได้บรรเทาและนํารถน้ําไปเติมน้ําตามจุดที่มีการวางถังน้ํา เพ่ือ
มีน้ําไว้ใช้งานในการจัดซื้อครั้งนี้ใช้งบประมาณไม่มาก แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
มาก และทางชาวบ้านสามารถใช้บริการจากทางเราได้เลย เวลาทางหมู่บ้านได้มีการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ หากน้ําไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้บริการจากทางเราได้ ซึ่งตรงนี้ได้มี
การหารือกับทางเจ้าพนักงานป้องกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ กระผมก็ขอนําเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - ก็ถือว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก ชาวบ้านก็สามารถขอใช้ประโยชน์ได้ มีท่านใด
มีข้อซักถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ตามที่ทางท่านปลัดและทางเจ้าหน้าที่ได้มี
การแถลง ในข้อนี้ก็คงจะมีการขอมติความเห็นชอบ ถ้าไม่มีสอบถามเพ่ิมเติมก็จะขอ
มติความเห็นชอบข้อ 3.3 ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 
ถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 2 ใบ งบประมาณ 
11,800.-บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่
เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

 3.4 การขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3 โครงการ 
ประธานสภาฯ   - ต่อไปข้อ 34 การขออนุมัติใช้เงินทุนสํารองเงินสะสมจํานวน 3 โครงการ ตรงนี้ก็

จะให้ทางนายกได้แถลงทีละโครงการ และมีการขอมติที่ละโครงการ ก็ขอเชิญทาง
ท่านนายกได้มีการนําเสนอ 

นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ก่อนที่จะมีการเข้าสู่ 
ข้อ 3.4.1 ในการขออนุมัติใช้เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3 โครงการ ก็อยากจะ
ขออนุญาตท่านประธาน เพ่ือที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีการนําเสนอ 
รายงานยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม ที่สามารถนํามาใช้ได้ตามระเบียบเพ่ือที่จะแก้ไข



๑๐ 

ปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน กระผมก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นําเรียนให้กับ
ทีป่ระชุมทราบ 

ผอ.กองคลัง  - เรียนท่านประธาน สภาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขออนุญาตรายงานยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม 

 
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

นายก อบต.   - ดังนั้นในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวกับยอดคงเหลือเงินทุนสํารองเงิน
สะสม ที่จะสามารถนํามาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 89 (1) โดยได้รับการอนุมัติจากสภา ซึ่งในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางสภาได้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ชาวบ้าน โดยให้ความช่วยเหลือทั้ง 6 หมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของหมู่
ที่ 2 ได้มีการดูในส่วนของเนื้องานไม่มีความสอดคล้องกับในส่วนของแผน กระผมก็
ได้ให้ทางหมู่บ้านได้มีการปรับแผน ซึ่งก็ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว
ดังนั้นในส่วนของการแก้ไขปัญหาของหมู่ที่ 2 ก็ยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน กระผมก็ได้มีการยื่นญัตติในส่วนของการดําเนินการตามโครงการที่ยังคง
ค้างไว้ ดังต่อไปนี้ 

   3.4.1 โครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้าฌาปณสถานประจ าหมู่บ้าน สถานที่
ก่อสร้างฌาปณสถานประจ าหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 
211,800.-บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

นายก อบต.  - ข้อ 3.4.1 โครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้าฌาปนสถานประจําหมู่บ้าน สถานที่
ก่อสร้างฌาปนสถานประจําหมู่บ้านบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ  211,800 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปด
ร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากทางสภา ก็น่าจะเป็นประโยชน์และเป็น
การแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้านในส่วนของบ้านหนองบัว ตลอดจนผู้ที่ได้มา
ร่วมงานฌาปนกิจในส่วนของพ่ีน้องประชาชน บ้านหนองบัวหมู่ที่ 2 ตรงนี้กระผมก็
จะขอทางสภาร่วมกันพิจารณาในส่วนของ โครงการนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตได้
ขอความเห็นชอบจากทางสภา ถ้ามีมติเห็นชอบ ข้อ 3.4.1 ตามที่ทางผู้บริหารได้มี
การนําเสนอ ถ้าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบของมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้าฌาปณสถาน
ประจ าหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างฌาปณสถานประจ าหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 
2 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 211,800. -บาท (สองแสน
หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 
เสียง) 

   3.4.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร สถานที่
ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 132,000.-บาท (หนึ่ง
แสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภาฯ   - ต่อไป ข้อ 3.4.2 ขอเชิญท่านนายก 



๑๒ 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
ข้อ 3.4.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร 
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย งบประมาณ 132,000บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้ วน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ซึ่งสืบเนื่องจาก 
การดําเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาพ่ีน้องชาวบ้าน ในส่วนของหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว มี
การสัญจรโดยเป็นที่ของนายทุน โดยพ่ีน้องชาวบ้านสัญจรโดยเจ้าของที่ทราบแต่ก็มี
ความเห็นใจกัน แต่ทราบข่าวมาว่าเจ้าของพ้ืนที่จะทําการปิดถนน เพ่ือที่จะไม่ให้
สัญจร ซึ่งในอนาคตเกรงว่าจะประสบภาวะจํายอม ซึ่งอาจจะเสียพ้ืนที่ในเนื้อที่ของ 
นายทุน ซึ่งมีพ้ืนที่จํานวนน้อยและยังมีพ่ีน้องอีกส่วนหนึ่งที่ทําการขออุทิศที่ดิน 
เพ่ือที่จะสร้างซอยให้พ่ีน้องชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไปสัญจรอีกซอยหนึ่ง ที่จะ
ทะลุออกทางซอย 10 ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ไขให้กับพ่ีน้องชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งได้เขียนคําร้องในส่วนของการขอดําเนินการในส่วนนี้ ก็อยากจะให้
ดําเนินการในส่วนของการในส่วนของการเทถนนคอนกรีตตรงนั้น ซึ่งเป็นทางลาดชัน 
เป็นการดําเนินการก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางท่านจิรวุฒิ แก้วเขื่อน ได้
ดําเนินการนําเครื่องจักรมาช่วยเหลือ ในการใช้งบประมาณไม่กระทบในส่วนของการ
พัฒนาหมู่บ้านของหมู่ อ่ืน กระผมก็ได้มีการดําเนินการยื่นญัตติในส่วนของการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนของตรงนี้ด้วย กระผมก็ขอให้ทางสมาชิกร่วมกัน
พิจารณา เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวด้วย 

ประธานสภาฯ   -ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของท่านนายก ในฐานะที่เป็นตัวแทนของหมู่ที่ 2 โดย
ซอยดังกล่าวคือซอยที่อยู่ตรงข้ามหน้าหอประชุม ซึ่งเดิมเป็นซอย 3 เป็นที่ของ
นายทุน และตอนนี้เจ้าของที่อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ ก็คือมีการขายที่สืบทอดต่อ ๆ กันไป 
ก็ได้มีการหารือกับเจ้าของพ้ืนที่เดิมโดยการขอใช้พ้ืนที่ แต่เจ้าของที่ไม่ให้ใช้พ้ืนที่ทาง
ชาวบ้านก็เลยหวั่นใจเหมือนกับทางท่านนายกได้นําเรียนไปแล้วนั้น กลัวที่จะไม่มี 
ซอยที่สามารถสัญจรไปมาได้ ซึ่งปัจจุบันเจ้าของที่จํานวน 4 โฉนด ก็ได้มีการอุทิศใน
ส่วนของตรงพ้ืนที่นั้น และได้มีการดําเนินการในส่วนของเรื่องของเอกสารในการอุทิศ
ที่ดินให้กับทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว และได้นําเรียนให้กับทางที่ประชุมทราบที่ผ่าน
มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ในข้อ 3.4.2 ถ้าไม่มี
ก็จะขอมติความเห็นชอบในข้อนี้ ถ้ามีมติเห็นชอบขอมตยิกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อ
ด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 132,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสอง
พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
(เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 



๑๓ 

   3.4.3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ขนาดปากบ่อ 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความ
ลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร หรือปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สถานที่ด าเนินการ บ้านสัน
หนองล้อม หมู่ที่ 6 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 261,000. -บาท (สองแสนหกหม่ืน
หนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภาฯ   - ข้อ 3.4.3 ขอเรียนเชิญท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระข้อ 3.4.3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ขนาดปากบ่อ 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ย
ความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร หรือปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
สถานที่ดําเนินการ บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
งบประมาณ 261,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน 
ซึ่งหลาย ๆ หมู่บ้าน ไม่ใช่เฉพาะแค่หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม ซึ่งปีนี้ทุกท่านก็คง
ทราบว่าค่อนข้างที่จะแห้งแล้ง ถือว่าประสบปัญหาภัยแล้งเกือบทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ซึ่งทางท่านอําเภอได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งเรียบร้อยแล้ว 
กรณีของหมู่ที่ 6 เป็นประปาซึ่งเป็นประปาผิวดิน งบประมาณในการดําเนินการ
ก่อสร้างอยู่ที่ 3 ล้านกว่าบาท ที่ผ่านมาก็ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งแหล่งน้ําดิบมีบ่อใน
ส่วนของน้ําดิบอยู่ใกล้กับหอประชุมของหมู่บ้าน ถ้าทาง อบต.ป่าก่อดํา ก็ได้มีการ
ดําเนินการขุดลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่มีน้ําใต้ดินที่จะซึมเข้าบ่อ ซึ่งจากสระ
หนองกวางก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน แต่ก็ไม่มีน้ําซึมเข้าบ่อสําหรับระบบน้ําดิบของ
ประปาผิวดิน ซึ่งก็น่าแปลกใจเกี่ยวกับปัญหาของน้ํา จากการที่จะมีการแก้ไขปัญหา
เพียงเล็กน้อยไปหาปัญหาที่มาก แต่ก็ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลและทาง อบต. ก็ได้
ดําเนินการไปหลายส่วนแล้ว ซึ่งการเจาะบ่อก็ไม่เพียงพอ ดังนั้นทาง อบต. ตลอดจน 
ทางกระผมและทางเจ้าหน้าที่ ทางกองช่าง ทางสํานักปลัด ก็ได้มีการร่วมประชุมกับ
พ่ีน้องชาวบ้าน ซึ่งเหมือนกับการหาแนวทาง การแก้ไขปัญหาในส่วนของงบประมาณ
ที่ ทําการของบประมาณ ของหมู่ที่ 6 ได้มีการนําเรียนที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา น่าจะมี
การขอระบบประปาใหม่ ซึ่งการดําเนินการถ้ามีงบประมาณก็สามารถดําเนินการได้ 
แต่กระผมได้มีการนําเรียนแล้วว่าให้ดูในส่วนของงบประมาณในปีที่ผ่านมา มีการตั้ง
ประมาณการรายรับและงบประมาณที่ได้รับจริง มีความแตกต่างกันและที่ได้รับจาก
ส่วนกลางถือว่าได้รับการอุดหนุนน้อยไปเรื่อย ๆ ซึ่งในส่วนที่จะดําเนินการได้โดย
เร่งด่วนก็เห็นว่าควรจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ก่อน และเพ่ิมเติมในส่วนของ 
แหล่งน้ําดิบ ที่จะดําเนินการจะทําระบบประปาของหมู่ที่ 6 ดูจากงบประมาณที่ได้มี
การดําเนินการของหมู่ที่ 2 หรือหลายหมู่บ้าน งบประมาณที่สามารถขุดเจาะได้ใน
บริเวณในเขตพ้ืนที่ของทาง อบต.ป่าก่อดํา อยู่ที่สองแสนกว่าบาทต้น ๆ ก็ให้ในส่วน
ของกองคลังตรวจดูในงบเงินทุนสํารองเงินสะสม ซึ่งมีงบประมาณสามารถดําเนินการ 
ดังนั้นกระผมก็เลยยื่นญัตติในส่วนของขุดเจาะบ่อบาดาล ของหมู่ที่ 6 ด้วย ดังนั้นก็
คงจะนําเรียนในส่วนของปัญหาและในส่วนที่จะสามารถขออนุมัติงบประมาณในส่วน
ของการดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 6 ก็คงจะได้นําเรียนในที่ประชุม และ



๑๔ 

ให้ทางสมาชิกทุกท่าน ร่วมการพิจารณาในส่วนของการให้ความเห็นชอบ โครงการ
ดังกล่าวนี้ 

ประธานสภาฯ   - มีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่เก่ียวกับการขุดเจาะบ่อบาดาลของ หมู่ที่ 6 
ส.อบต.หมู่ที่ 4   - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม นายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ 4 ตรงนี้คือการขุดเจาะบ่อบาดาล อย่าง
เดียวใช่หรือไม่ 

ประธานสภาฯ  - ตรงนี้เป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโครงการเดียว ตามรายละเอียดตามแบบ
แปลน 

ส.อบต.หมู่ที่ 4   - กระผมไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับ รายละเอียดก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่
ได้ทําการชี้แจง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทางผู้อํานวยการกองช่างทําการชี้แจง 
ผู้อํานวยการกองช่าง  - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ดิฉันนางสนธยา ศรีกุลนะ ผู้อํานวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม ไม่ทราบว่าทุกท่านได้แบบแปลน ใน
การประมาณการ จะเป็นแผ่นขวางแบบปร 4 แผ่นที่/2  

 
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ผู้อํานวยการกองช่าง  - ท่านใดมี สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบ ในข้อ 3.4.3 ก็

เห็นชอบของมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ขนาดปากบ่อ 6 
นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 -100 เมตร หรือปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สถานที่ด าเนินการ บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 261,000.-บาท (สองแสนหกหม่ืนหนึ่งพัน
บาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
(เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ   - ก่อนที่จะมีการ ระเบียบวาระข้อ 3.5 พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที 
 

**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 3.5 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  - ขออนุญาตดําเนินการประชุมต่อในข้อ 3.5 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ขอ
เชิญท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระข้อ 3.5 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงนี้ทางสภาได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แล้ว ซึ่งตรงก็มีอยู่หลาย ๆ ส่วนที่มีเพ่ิมเติมขึ้นมา ก็จะ
ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ทําการเรียนต่อทางสภาต่อไป 

หัวหน้าสํานักปลัด - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การนําเสนอ
(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เรื่อง อาการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2563 ซึ่งข้อบัญญัติตําบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้มี
การดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติตําบลเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้าง
นาน และมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมอยู่ 2 ครั้ง ซึ่งล่าสุดจะเป็นปี พ.ศ. 2555 
เอกสารทั้งหมด หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ ตั้งแต่ปี 2558 ต้องมีการ
ส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งข้อบัญญัติที่นําเข้ามาทั้ง 3 ฉบับ ได้มีการ
ประกาศใช้แล้วแต่ทั้ง 3 ฉบับ ยังไม่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และทางท้องถิ่น
อําเภอแม่ลาวและมีคําแนะนําว่า ตอนแรกจะมีการส่งบัญญัติตําบลทั้ง 3 ฉบับ ไปลง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ทางท้องถิ่นอําเภอก็ได้มีคําแนะนําว่าควรจะมีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะเกี่ยวพันธ์
กับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อ
ดํา ถ้าหากเรามีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
รายได้ของทาง อบต.  ซ่ึงต่างจากชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบตรงนีด้้วย ทางเราได้มี
การประกาศไปแล้วก็จะมีอัตตราค่าธรรมเนียม ตามที่มีการพิจารณาดูแล้วอาจจะไม่
มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน การประกอบกิจการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
ทางสํานักงานก็เลยมีการร่างข้อบัญญัติตําบลขึ้นมาฉบับใหม่ เป็นปีปัจจุบัน พ.ศ. 
2563 เพื่อจะมีการพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม และ
เพ่ือจะได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ในส่วนของข้อบัญญัติ
ตําบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็จะมีบททั่วไปซึ่งในส่วนของกิจการที่
เราได้ควบคุมในเขตพ้ืนที่ ตามเอกสารที่ได้มีการแจกจ่ายให้กับทางสภาทุกท่านก็คง
จะได้มีการศึกษามาเป็นบางส่วนแล้ว ทางเราจะมีการครอบคลุมกิจการในหลาย ๆ
ส่วน บางท่านอาจจะมองว่ากิจการในกิจการไม่มีอยู่ในพ้ืนที่ของเรา แต่ตรงนี้เป็นการ
ประกาศข้อบัญญัติซึ่งกฎระเบียบมาจากพรบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือการมีการ
ทําประกาศเพ่ือให้มีการครอบคลุม ถึงแม้บางกิจการไม่มีใน ณ นี้ก็ตาม ซึ่งเป็นการ
ประกาศล่วงหน้าเพ่ือไม่ให้เป็นปัญหา เกี่ยวกับการที่จะมีการประกอบกิจการที่เราได้
มีกําหนดไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งกิจการทั้งหมดจะมีอยู่ 13 ประเภท  ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ 



๑๗ 

ก็จะบอกบทของการดําเนินการในการจะจัดทํากิจการขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัย การป้องกันเหตุรําคาญ ในการดําเนินการยื่น
ขอประกอบการกิจการในเขตพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อดํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาต 
ซึ่งใบอนุญาตในหมวด 3 ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีเอกสาร 1 แผ่น ขออนุญาตใช้เอกสารที่
เพ่ิมเติมล่าสุด พอดีมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับข้อความเล็กน้อย  

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดที่ 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

หัวหน้าสํานักปลัด - การจัดทําร่างข้อบัญญัติตําบลฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดก็มา
จากข้อบัญญัติตําบลเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปี 2563 ไม่ได้มีการแก้ไข
ปัญหาเปลี่ยนแปลงตรงไหน ในส่วนที่จะขอทางสภาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา 
ฉบับนี้ ขอเชิญท่านนายก 

นายก อบต.   - ซึ่งในส่วนของค่าธรรมเนียมจากฉบับเดิม ซึ่งมีอยู่หลายข้อก็ยังไม่เป็นธรรมกับพ่ี
น้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ของ อบต.ป่าก่อดํา เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสัตว์
ปีกหรือเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงเพ่ือรีดเอาน้ํานม ซึ่งดูจากฉบับที่ผ่านมา มีการกําหนดแค่ 1 
- 3 ระดับ 

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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นายก อบต.  - ก็กลัวว่าพ่ีน้องชาวบ้านจะไม่ได้รับความเป็นธรรม พ่ีน้องชาวบ้านที่มีการเลี้ยง

จํานวนมากและจํานวนน้อยกว่า เพ่ือให้มีการสอดคล้องเมื่อวานก็ได้มีการนัดประชุม
หัวหน้าส่วน รองปลัด หัวหน้าสํานักปลัด ผู้อํานวยการกอง และทางประธานสภา 
ได้มาพิจารณาร่วมด้วย ในส่วนของความเหมาะสมก็มีการเพ่ิมในส่วนของข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก็คงไม่มีการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกินตามที่
เจ้าของฟาร์มหรือผู้เลี้ยง ก็ดูเกี่ยวกับข้อเท็จจริงฟาร์มสุกรหลาย ๆ พ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ในหมู่ที่ 11 ก็เกิดปัญหาอยู่ในตอนนี้ ดังนั้นในส่วนของการดําเนินการ อย่างน้อยก็
ถือว่าเป็นการควบคุมส่วนหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นก็คือส่วนของค่าธรรมเนียม
ถือว่าเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย โดยเฉพาะของทาง อบต.ป่าก่อดํา ในส่วน
ของการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก็คงจะให้ทางหัวหน้าสํานักปลัดได้มีการนําเรียนให้
ที่ประชุมทราบเป็นรายหัวข้อในส่วนไหนที่มีการเพิ่มเติมข้ึนมา 

หัวหน้าสํานักปลัด  - เราจะพิจารณาในส่วนบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ในรายการที่ 1 การที่มีการขอ
แก้ไขและมีการพิจารณาใหม่ที่ได้มีการพิจารณาไปแล้วนั้น ก็ขอนําเรียนเป็นราย
หัวข้อ  

 
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 
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หัวหน้าสํานักปลัด - ตรงนี้เป็น ข้อที่ 1 เราจะมีการพิจารณาทีละรายการเลยหรือไม ่
ประธานสภาฯ  - รวมการพิจารณาในหัวข้อที่ 1 ก่อน ถ้าพิจารณาทั้งหมดจะเกิดความสับสน ก็

ขอให้ทางสภาได้ร่วมกันพิจารณาร่วมกัน ตามที่ทางหัวหน้าสํานักปลัดได้นําเสนอ
เกี่ยวกับรายละเอียด ถ้ามีข้อซักถามก็ขอเชิญนําเสนอได้ ขอให้ทางที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาเป็นรายหัวก็ข้อไป เกี่ยวกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในลําดับที่ 1 ขอให้ทาง
เจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อ 

หัวหน้าสํานักปลัด  - ลําดับที่ 2 กิจการเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 

**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 
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ประธานสภาฯ  - ลําดับที่ 2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการต่อ 

หน้าสํานักปลัด  - ในลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ไปจนถึงลําดับที่ 13 จะมีการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ในราคาเดิมทั้งหมด จะมีการดําเนินการพิจารณาเป็นรายข้อหรืออย่างไร เพราะ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะ เพราะที่มีการขอให้มีการเปลี่ยนแปลง ในลําดับที่ 
1 ข้อ ก - ข้อ ฉ เพราะรายการอ่ืนไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่ที่มีการปรับเปลี่ยนคือ
ลําดับที่ 1 

ประธานสภาฯ   - ลําดับที่ 3 ไปจนถึง ลําดับที่ 8 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยึดถือจากข้อบัญญัติเดิม 
นายก อบต.  - ขออนุญาตเพ่ิมเติมในที่ประชุม ในส่วนที่ของทางหัวหน้าสํานักปลัดได้มีการนํา

เรียนไปแล้วนั้น ในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเพ่ิมเติม เกี่ยวกับบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมอยู่ที่กิจการประเภทที่ 1 เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร เลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
แต่ส่วนอ่ืน ๆ ก็ยังยึดค่าธรรมเนียมเดิม ซึ่งทางสภาได้มีการให้ความเห็นชอบ
ข้อบัญญัติตําบลทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งได้มีการพิจารณาผ่านมาแล้ว การกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับจํานวน และการการดําเนินการกิจการอยู่
ในส่วนของค่าธรรมเนียมไม่ได้มีผลกระทบต่อการเลี้ยงและผู้เลี้ยง ก็ไม่เพ่ิมเกี่ยวกับ
อัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นมา ในส่วนของการเลี้ยงสุกรเพ่ิมจํานวนมาประมาณ 50 
ตัว ที่มีการเ พ่ิมจํานวนขึ้นมาในกรณี 500 ตัว หรือตั้ งแต่  501 ตัวขึ้นไป 
ค่าธรรมเนียม 500 บาท ในส่วนของค่าธรรมเนียมก็น่าจะไม่มีผลกระทบ ในส่วน
ของผู้เลี้ยง ในส่วนของด้าน ฉ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภท
ฟาร์มโคนม ในพ้ืนที่เราจะไม่มีพวกแพะหรือแกะจะมีการเลี้ยงตามต่างจังหวัด ก็ต้อง
มองในส่วนของตรงนี้เหมือนกัน และในส่วนของกรณี ไม่เกิน 10 ตัว ค่าธรรมเนียม 
100 บาท ตั้งแต่ 10 ตัว – 20 ตัว ค่าธรรมเนียม 200 บาท ตรงนี้ก็ถือว่ามีการ
เพ่ิม 100 บาท ก็เท่ากับตัวละ 10 บาท โดยเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ไม่ได้
เก็บทุกเดือนตรงนี้ก็คงไม่มีผลกระทบในส่วนของเจ้าของฟาร์มหรือผู้เลี้ยงสัตว์ แต่
อยากให้มาดูในส่วนของ จ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลงค่าธรรมเนียม 1,000 
บาท มาดูในส่วนของค่าธรรมเนียมการเลี้ยงสุกร จริง ๆ แล้วในสวนประเภทแมลงมี
การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงกว่าด้วยซ้ําไป ในกรณีของแมลงบางคนเลี้ยง
จิ้งหรีดจะเข้าประเภทนี้หรือไม่ จะถือว่าเข้าในส่วนของประเภทนี้หรือไม่ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ดูแล้วถือว่าเป็นผลกระทบ แต่ส่วนของตรงนี้ยังมีความ
ชัดเจนกว่าด้วยซ้ําไป แต่กระผมก็เชื่อได้เลยว่าในกรณีในส่วนของตรงนี้เกี่ยวกับฟาร์ม
โคนม สหกรณ์ หรือผู้ที่ เลี้ยงโคนม ต้องมีการเดือดร้อนแน่นอนว่ามีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นทางเราก็ต้องมีการอธิบายในส่วนของการกําหนดตรงนี้  
เกี่ยวกับการกําหนด 10 ตัว เพ่ิมขึ้นมา ก็เก็บเพ่ิมอีก 10 บาท แต่ในส่วนของการ
เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถือว่ามีความแตกต่างกัน
ตรงนี้อยู่แล้ว กรณีที่มีการเกิดเหตุหรือภัยต่าง ๆ กระผมมองแล้วว่าเกี่ยวกับโรงเรือน 
เกี่ยวกับโครงสร้างถือว่าไม่มีความแข็งแรงก็ถือว่าเป็นผลกระทบ และทางเจ้าของก็
จะมีการอ้าง เกี่ยวกับการดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนเวลาเกิดภัยทําไมไม่มีการ
ช่วยเหลือ ซึ่ งตรงนี้ เป็นคนละเรื่องกัน ซึ่ งตรงกับหน้าที่ที่จะต้องมีการเสีย
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ค่าธรรมเนียม ในการ ชําระภาษีโรงเรือน ในส่วนของการเกิดภัยต่าง ๆ ตรงนี้ถือว่า
เป็นคนละส่วนกัน กระผมก็อยากให้ในส่วนของสภาร่วมกันพิจารณาว่าสมเหตุสมผล
หรือไม่ ตรงนี้ถ้าจะกระทบกับกลุ่มที่เลี้ยงจํานวนน้อยหรือไม่ กลัวจะไม่เป็นธรรมกับผู้
เลี้ยงจํานวนน้อย การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเลี้ยงสุกรแบบเดิมกําหนด 10 
ตัว ค่าธรรมเนียม 50 บาท เลี้ยงจํานวน 50 ตัว ค่าธรรมเนียม 100 บาท ถ้ามีการ
เลี้ยงตั้งแต่ 51 ตัวขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 200 บาท บางฟาร์มมีการเลี้ยง 500 ตัว ก็
เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท ตรงนี้ไม่มีการแบ่งหรือจัดลําดับขั้นบันได เลยต้องมี
การปรับเปลี่ยนตามจํานวนที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย แต่ก็ไม่ได้มีการกําหนดค่า 
ธรรมเนียมสูงเกินที่จะเป็นผลกระทบกับพ่ีน้องชาวบ้านในเขตพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อดํา 
กระผมก็ขอเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย

สถิตย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ 4 กระผมขอสอบถามด้วยความสงสัยการเก็บภาษี
ของผู้ เลี้ ยงแมลงมาก่อนหรือไม่ที่ผ่ านมา เพราะตรงนี้มีการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท ถ้าหากเราไม่เคยทําการจัดเก็บก็คงไม่มี
ผลกระทบ แต่ถ้าหากมีการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็ถือว่ามีการกําหนด
ค่อนข้างสูง 

นายก อบต.   - ขออนุญาตทางท่านประธาน เกี่ยวกับกิจการบางประเภทที่ทางหัวหน้าสํานักปลัด
ได้นําเรียนไปเม่ือสักครู่บอกว่า มีการบัญญัติเพ่ือให้มีความครอบคลุมบางประเภทไม่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเรา ก็มีการเลี้ยงหรือดําเนินการแต่ก็ต้องเขียนไว้เพ่ือครอบคลุม 
ในส่วนของแมลงในส่วนของพ้ืนที่ของเราไม่ได้มีการเลี้ยงในลักษณะของธุรกิจ หรือว่า
เป็นกิจจะลักษณะเป็นกิจการถาวร บางหมู่บ้านเลี้ยงจิ้งหรีดไว้บริโภค และมีการแบ่ง
ขายในบางส่วนที่เหลือจากการบริโภค ไม่ได้เลี้ยงเป็นฟาร์มใหญ่ ถ้ามีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมก็ต้องมีการโวยวายแน่นอน ถ้าหากดําเนินการจะทําเป็นฟาร์ม
เหมือนกับฟาร์มโคนม ซึ่งตรงนี้เราก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามีการจัดทําฟาร์ม ก็ต้องมอง
ถึงวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง หากมีการเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคและมีการจัดเก็บภาษีตรงนี้
ทางชาวบ้านก็คงไม่ยินยอม แต่ถ้าทํากิจการและมีการจัดส่งเป็นกิจจะลักษณะ ใน
ลักษณะการจัดทําฟาร์มใหญ่ ตรงนี้ก็สามารถจัดเก็บได้ เพราะถือว่ามีรายได้สามารถ
ชําระค่าธรรมเนียม ในกรณีของฟาร์มโคนมมีแต่ฟาร์มสุกรในการจัดลําดับของ
จํานวน เลี้ยงมีการกําหนดระยะห่างมากเกินไป โดยการเลี้ยงจํานวน 50 ตัว คิด
ค่าธรรมเนียม 50 บาท เลี้ยงตั้งแต่ 51 ตัวขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 100 บาท และทาง
ฟาร์มมีการเลี้ยง 1,000 - 1,200 ตัว และมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพียง 200 บาท 
การกําหนดระยะห่างค่อนข้างเยอะ กระผมก็ขอนําเรียนเพียงเท่านี้ ทาง ผอ. กอง
คลัง มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เกี่ยวกับทางสมาชิก ส.อบต.หมู่ที่ 4 สอบถาม 

ผอ. กองคลัง   - ขออนุญาตได้ทําการชี้แจง ตามที่เราได้มีการจัดทําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฉบับ
ใหม่ขึ้นมา คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมีการจัดเก็บตั้งแต่เดือน มิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม เป็นต้นไป ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้กําลังทําข้อมูล 
คิดว่าภายในเดือนนี้ จะมีการประกาศราคาประเมินและมีการจัดส่งเอกสารไปให้แต่
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ละรายบุคคล ให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินว่าที่ทางงานจัดเก็บรายได้ได้มีการออก
พ้ืนที่สํารวจเกี่ยวกับบ้านเรือนโรงเรือนและตัวอาคาร มีการประกอบกิจการอะไร ให้
มีการตรวจสอบว่ามีความถูกต้องตามที่ได้มีการสํารวจหรือไม่ หากข้อมูลไม่ถูกต้องก็
ให้ดําเนินการติดต่อทางเจ้าหน้าที่ ถ้าหากไม่เดินทางมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่มีความผิดพลาด เจ้าหน้าที่จะถือว่าข้อมูลที่มีการสํารวจในครั้งแรก เป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง และที่งานจัดเก็บได้ออกสํารวจพ้ืนที่ลงในแบบสํารวจ จะลง
รายละเอียดชัดเจนเลยว่ามีการประกอบกิจการอะไร โรงเรือนหรืออาคารที่ได้มีการ
สํารวจประกอบกิจการอะไร 

ประธานสภาฯ   - ท่านใดมีข้อสงสัยจะถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 11   - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรศรี 

คําฟู ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขอสอบถามเกี่ยวกับ เลี้ยงสัตว์ เลื้อยคลานหรือแมลง ก็มี
ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ทําการเลี้ยง มีอยู่ 2 ราย ก็ถือว่ามีการเลี้ยงฟาร์มค่อนข้างใหญ่ 
แต่ทางเจ้าของยังไม่ได้มาแจ้งกับทาง อบต. เกี่ยวกับการเลี้ยงแมลงตรงนี้ และได้มี
การสอบถามเรียบร้อยแล้วถ้าหากเจ้าของได้มีการแจ้งให้กับทาง อบต. ไม่มีการจด
ทะเบียน จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาทนี้เลยหรือไม่ ถ้าหากมาดูในการ
เปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรและโค ตามที่นายกชี้แจงก็ถือว่ามีราคาสูงกว่าการเลี้ยง
สุกรและเลี้ยงโค หากมีการเลี้ยงแมลงจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในราคานี้สามารถ
ปรับลดได้หรือไม่ 

นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธาน อีกครั้งหนึ่ง ตามที่ผมได้มีการนําเรียนว่าระหว่างฟาร์ม
สุกร ฟาร์มโคนม กับการเลี้ยงแมลงสัตว์เลื้อยคลาน ต่างจากการเลี้ยงสุกรและโคนม 
อย่างมาก ในการเก็บค่าธรรมเนียม 1,000 บาทกระผมไม่เห็นด้วย ถ้าหากในการ
ดําเนินกิจการและผู้ดําเนินการมาแจ้งก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว ทางผู้ประกอบ
กิจการก็เลยไม่ดําเนินการแจ้ง ความจริงในหมู่ที่ 1 ก็มีคนทํากิจการประเภทการ
เลี้ยงแมลงก็ถือว่าเข้าข่ายตรงนี้ หากมีการเปรียบเทียบกับฟาร์มโคนมและฟาร์มสุกร 
เรื่องที่เกี่ยวกับจํานวน ที่เลี้ยงในฟาร์ม เลี้ยง 50 - 100 ตัวเสียค่าธรรมเนียมแค่ 
600 บาท แต่ถ้าเลี้ยงแมลงเพ่ือขายรายได้เพียงหลักสิบไม่ถึง 100 บาท แต่กลับ
กลายฟาร์มโคนม ขายนมได้เป็นจํานวนหลักพันซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบตรงนี้
อยู่แล้ว ถ้ามีการกําหนดค่าธรรมเนียมสูงเกินไปก็ขอให้ดูความเหมาะสมรายได้ที่
ได้รับด้วย เพ่ือที่จะไม่ต้องมีผลกระทบหรือการต่อต้านต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา ในส่วนไหนที่เหมาะสมและไม่
มีความเหมาะสม ดังนั้นก็ควรจะมีการกําหนดค่าธรรมเนียมลดลง ช่วงนี้ก็ดูความ
เหมาะสม ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาตรงนี้ด้วย โดยเฉพาะการเลี้ยงแมลง
อาจจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้น แต่จํานวนสัตว์เลื้อยคลานในพ้ืนที่ของเราน่าจะไม่มี สําหรับ
ในข้อ จ ก็ทําการแยกกันเลย มีการกําหนดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และแมลงมี
ปีกออกเป็นคนละส่วน กรณีสัตว์เลื้อยคลานหากมีผู้เลี้ยงจริง ๆ ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่
เป็นอันตรายก็ยังคงมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามราคาเดิม แต่ในพ้ืนที่ของเราไม่มี
การเลี้ยงอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีการกําหนดไว้ ซึ่งถือว่าตรงนี้ไม่มีผลกระทบกับพ่ีน้อง
ชาวบ้านในพื้นที่อยู่แล้ว แต่ในส่วนของแมลงแล้วจะมีการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
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จํานวนเท่าไหร่ ตรงนี้น่าจะมีการกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 100 บาทควรจะมีการ
กําหนด 50 บาท 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต.หมู่ที่ 5   - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนาย

บุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 การแยกสัตว์เลื้อยคลานประเภทสัตว์เลื้อยคลาน 
กับแมลงคนละส่วนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เกี่ยวกับแมลงจะรวมถึงการ
เลี้ยงผึ้งด้วยหรือไม่ ผึ้งที่มีการวางตามจุดต้นไม้ ในพ้ืนที่  อบต.ป่าก่อดําก็ถือว่าเยอะ
เหมือนกัน ตรงนี้ก็น่าจะมีการกําหนดให้เหมาะสมเพราะถือว่าเป็นการทําธุรกิจ 
เพราะน้ําผึ้งก็ถือว่ามีราคา ถ้ามีการกําหนดราคาหรือราคาที่ต่ําเกินไปก็จะเหมือนเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้เลี้ยงผึ้ง ถ้าหากตั้งค่าธรรมเนียมในเรทที่เท่ากับการเลี้ยงจิ้งหรีด 
น่าจะมีการแยกประเภทแมลงที่มีปีก ผึ้งก็ถือว่าอันตราย ควรจะมีการกําหนดราคาที่
เหมาะสมไม่ต่ําเกินไปไม่สูงเกินไป อยากให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาไม่ใช่ในพ้ืนที่มี
การเลี้ยงเพียงแค่จิ้งหรีดเพราะตอนนี้ในเขตพ้ืนที่มีการเลี้ยงผึ้ง กระผมก็ขอนําเรียน
เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 4 ท่านสถิตย์ เสียงแขก  
ส.อบต.หมู่ที่ 4  - ก็อยากจะสอบถามทางท่านประธาน เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและมีการเลี้ยงฝากตาม

สวนต่าง ๆ ถือว่ามีการเลี้ยงเองหรือว่ามีผู้ประกอบการอ่ืนมาในพ้ืนที่ ตามที่ทางท่าน
บุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้มีการพดูก็ถือว่าถูกต้องอยู่ เพราะผึ้งก็มีราคาแพงอยู่เหมือนกัน 
ตามที่กระผมสังเกตเห็นในพ้ืนที่ของเราไม่ค่อยมี แต่มีคนนอกพ้ืนที่มาเลี้ยงฝาก ช่วงนี้
ก็อยากให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา เพราะว่าถ้ามีการกําหนดราคาในระดับเดียวกันก็
จะมีการกระทบไปกับผู้ที่เลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งการที่ท่านนายก อบต. ได้มีการชี้แจง
เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่ก็คงจะมีการเลี้ยงไว้บริโภคและในส่วนที่เหลือขายใน
จํานวนไม่มาก และทาง ส.อบต. พรศรี คําฟูได้ชี้แจงเกี่ยวกับผู้เลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งแต่ละ
หมู่บ้านก็มีรายที่ทําการเลี้ยง ก็กลัวจะมีการกระทบกับผู้ที่เลี้ยงแมลงจําพวกจิ้งหรีดที่
จะได้รับผลกระทบ ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานกับผมได้โดนพาดพิง กระผมได้มีการชี้แจงด้วยว่าในกรณี
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถ้ามีการเลี้ยงไว้บริโภคในส่วนที่เหลือได้มีการจําหน่าย 
และต้องมา เสียค่าธรรมเนียมจํานวน 1,000 บาท ถือว่าไม่เหมาะสม แต่ถ้ ามีการ
ปรับในส่วนของตรงนี้ขึ้นมาว่ามีการพิจารณาในลักษณะนี้ ผมไม่ได้กล่าวว่ามีการ
เลี้ยงตามบ่อซึ่งตรงนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง กระผมได้ชี้ในส่วนของเหตุผลให้เห็นว่าการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเลี้ยงจิ้งหรีดจํานวน 1,000 บาทถือว่าไม่เหมาะสม ต้องเข้าใจให้
ตรงกันและในกรณีตามที่ทาง ส.อบต.พรศรี คําฟู ได้มีการนําเรียน ในการเลี้ยงผึ้งมี
การเช่าพ้ืนที่หรือเป็นที่ของเจ้าของเอง ตรงนี้เราไม่ทราบอยู่กับข้อมูล ถ้ามีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมของผึ้ง จะต้องให้ผู้เลี้ยงมาจ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมให้กับทาง
ท้องถิ่นของเรา ในการเช่าแต่ละครั้งไม่ทราบว่าเสียค่าเช่าเท่าไหร่ 

ส.อบต. หมู่ที่ 1  - ในการเข้าเช่าพ้ืนที่เพ่ือเลี้ยงผึ้ง ทางผู้เลี้ยงจะติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านสําหรับการขอ
เช่าพ้ืนที่ ในการเช่าพ้ืนที่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 -2,000 บาท โดยผู้เลี้ยงมาเช่า
ในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน  



๒๕ 

นายก อบต.   - ตรงนี้ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้เลี้ยง ต้องมาแจ้งกับทาง อบต. ก่อนถ้าไม่มา
แจ้งจะไม่อนุญาตให้ผู้เลี้ยงผึ้งเข้ามาเลี้ยงในพ้ืนที่ สําหรับผึ้งจะมีการจัดเป็นประเภท
แมลงจะมีราคาที่ถูกไป ตามที่ท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้นําเสนอดังนั้นเราจะมีการ
ระบุเป็นประเภทของผึ้งเลยหรือไม่ และมีการระบุเลยว่าผู้เลี้ ยงหรือเจ้าของผึ้งต้อง
เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ไม่ว่าทุกกรณีจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมจะมีการ
ระบุไว้เท่าไหร่ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาในส่วนของสัตว์เลื้อยคลานและแมลง ว่าควรมีการ
กําหนดในราคาเท่าไหร่ 

นายก อบต. - ในส่วนของแมลงจะมีการกําหนด 100 หรือ 50 บาท ก็หาข้อสรุปหรือว่า 100 
บาท ส่วนประเภทแมลงยกเว้นผึ้ง กําหนดที่ 200 บาท จะมากหรือน้อยไป หากผู้
เลี้ยงผึ้งมาในพ้ืนที่คนในพ้ืนที่ ผู้นําหรือทาง อบต. ต้องแจ้งให้กับผู้เลี้ยงผึ้ง ทาง
สมาชิกหากเห็นผู้เลี้ยงผึ้งเข้ามาในพ้ืนที่ ขอให้แจ้งกับทาง อบต. ทราบด้วย เพราะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะไม่ทราบว่ามีใครมาเลี้ ยงเครื่องหรือว่ามาใช้พ้ืนที่ในการ
ประกอบการ 

ปลัด อบต.   - เรียนทางท่านประธานสภาในที่ประชุมเพ่ือเป็นการ ตกลงในการหาข้อหายุติที่ไม่
ลงตัว ในส่วนของผู้เลี้ยงผึ้งและเจ้าของพ้ืนที่ จะมีการหารือหรือข้อตกลงกันอย่างไร
บ้าง การเลี้ยงผึ้งหากมีการเลี้ยงในพ้ืนที่ตรงนี้คือถ้ามีการเข้ามาวางในพ้ืนที่ก็ผู้เลี้ยง
ต้องเสียค่าธรรมเนียม และทาง อบต. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้วย ผู้เลี้ยงในพ้ืนที่
ของกระผมในช่วงฤดูกาลที่ต้นไม้ประเภทลําไย เป็นช่วงดอกไม้แต่ละประเภท ทางผู้
เลี้ยงและเจ้าของพ้ืนที่ได้รับค่าเช่า 300 หรือ 500 บาท จะมีการรับฝากเป็นราย
เดือนให้ผู้เลี้ยงผึ้งทําความตกลงกับทางเจ้าของพ้ืนที่สําหรับการเลี้ยงแมลงแมลง ให้
มองว่าเป็นกิจการที่เป็นเชิงพาณิชย์หรือทําการบริโภค ก็ต้องมาแยกในส่วนของตรงนี้ 
มองดูที่เจตนาเลี้ยงไว้บริโภคหรือทําในเชิงพาณิชย์ ก็ต้องมีการแยกในส่วนของตรงนี้
ไว้ด้วย 

นายก อบต.  - ในกรณีของแมลงน่าจะมองไปที่ธุรกิจการค้าอย่างเดียว เพราะธุรกิจหรือว่ามีการ
จะทําโรงเรือน สําหรับการเลี้ยงแมลง ทางสมาชิกก็จะทราบว่าคนในพ้ืนที่ทําไว้
บริโภคหรือทําไว้ขาย และในส่วนของผึ้งกระผมได้มีการนําเรียนแล้วว่าจะมีการผลัก
ภาระให้ทางเจ้าของที่ก็คงไม่ยอม เพราะได้เพียงไม่กี่ร้อยบาท แต่ทางที่ดีที่สุดก็จะ
เป็นทางเจ้าของผึ้ง ก่อนที่จะนําขึ้นมาวางก็ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมที่  อบต. ในกรณี
ของ หมู่ที่ 1 เป็นพื้นที่สาธารณะ ไปเก็บค่าธรรมเนียมจากทางหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านก็ 
ต้องไม่พอใจ ตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงจึงจะต้องมาเสียค่าธรรมเนียมให้กับ
ทาง อบต. ก่อน ตรงนี้ถือว่าเป็นทางออกท่ีดี เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับส่วนต่าง ๆ เรา
มีการแจ้งเงื่อนไขให้กับผู้เลี้ยงว่าต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับทาง อบต. ตรงนี้
คือกรณีของผู้เลี้ยงผึ้ง   มีท่านอื่นมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ในส่วนของเรื่องนี้ 

ประธานสภาฯ  - ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าใช้เวลานานสําหรับการ
หารือข้อบัญญัตินี้ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 4   - ขอเสนอราคาการกําหนดค่าธรรมเนียมตรงนี้ 50 บาท เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดไม่
ต้องมีการกําหนดถึง 100 บาท เพราะจะได้จัดเก็บง่ายก็ให้ทางที่ประชุมพิจารณา
ร่วมกัน 

ประธานสภาฯ  - ต้องมีการกําหนดหรือข้อสรุปหากมีการเลี้ ยงเ พ่ือบริโภคไม่มี การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม หากมีการเลี้ยงในโรงเรือนขนาดใหญ่และมีการเลี้ยงจํานวนมาก มี
ท่านอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ สรุปคือถ้ามีการเลี้ยงผึ้งต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท 
และหากมีการเลี้ยงแมลงหรือจิ้งหรีดเพื่อการพาณิชย์เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท ก็
ถือว่าสรุปตามนี้ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบ ก็เห็นชอบข้อ 3.5 ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (เห็นชอบ 
11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

 3.6 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมเหตุ
ร าคาญ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  - ต่อไปข้อ 3.6 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
เรื่อง การควบคุมเหตุรําคาญ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ
(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เรื่อง การควบคุมเหตุรําคาญ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลายส่วนที่ พ่ีน้องชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเสียง กลิ่น 
โดยเฉพาะในเรื่องของกลิ่นซึ่งตอนนี้มีการร้องเรียนมา ส่วนมากจะเป็นในส่วนของ
ฟาร์มโคนมหรือฟาร์มสุกร ซึ่งที่เรื้อรังที่สุดที่มีการร้องเรียนเข้ามาทาง อบต. คือการ
เลี้ ยงหมู เลี้ ยงสุกร กรณีส่ วนของหมู่ที่  11 ในการแก้ ไขปัญหาให้กับทาง
ผู้ประกอบการได้ดําเนินการแก้ไข ในส่วนของรายละเอียดก็จะให้ในส่ วนของ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบนําเรียนในส่วนของเก่ียวกับรายละเอียด กระผมก็อยากจะฝาก
ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ถ้ากรณีที่จะส่งไปประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ดูในส่วน
ของการสะกดคํา ความถูกต้องด้วย ในกรณีของคําจํากัดความ ของ “เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งแต่ในระเบียบพิมพ์เป็น
แต่ตั้ง ก็ต้องดูเกี่ยวกับความถูกต้องด้วยถ้าหากนําไปประกาศตรงนี้ถือว่าข้อความไม่
ถูกต้อง 

หัวหน้าสํานักปลัด - ก็ขอเรียนที่ประชุมอีกครั้ง สําหรับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อ
ดําเรื่อง การควบคุมเหตุรําคาญ พ.ศ..2563 เนื้อหาสาระในข้อบัญญัติเหมือนเดิม
ทุกประการ จึงได้มีการจัดทําเมื่อปี 2555 เพ่ือทําการแก้ไขให้เป็น พ.ศ. 2563 
ปัจจุบันเพ่ือที่จะนําไปประกาศราชกิจจานุเบกษา ไม่มีการแก้ไขข้อความใด ยกเว้น 
พ.ศ. มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ก็ขอให้ทานสภาร่วมกันพิจารณาและ
ตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง เนื่องจากข้อบัญญัติเมื่อปี 2555 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอให้ทางสภาร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ทุกข้อความคือ
ข้อความเดิมแต่เป็นการปรับเปลี่ยนแค่ปี พ.ศ. มีเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติ



๒๗ 

ความเห็นชอบ ในข้อ 3.6 ตามที่ทางท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแถลงไป 
ถ้ามีมติเห็นชอบของมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2563 (เห็นชอบ 11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธานก่อนที่จะเข้าสู่วาระข้อ 3.7 เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน 
ของหมู่ที่ 11 เมื่อวานได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถามท่านปลัด ผอ. กอง 
และทางท่านประธานสภา เกี่ยวกับแนวทางซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง
ระดับอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางสาธารณสุข ปศุสัตว์ ก็ได้มีการ
ร่วมกันพิจารณาเบื้องต้น ก็คือจะมีการการทําประชาคมทั้งหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ก็ขอให้
ทุกหลังคาเรือน ตรงนี้ก็ต้องรอดูส่วนของคําสั่งตาม พรก. ฉุกเฉิน เพราะช่วงนี้ยังห้าม 
ชุมนุมหรือประชุมจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ก็ต้องดูความชัดเจนอีกครั้ง เพราะว่า
ฟาร์มของหมู่ที่ 11 จะมีการต่อใบอนุญาตในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ว่าจะมีการ
ดําเนินการตามแนวทางอย่างไร ซึ่งได้มีการตรวจสอบหลายรอบแล้ว เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหา แต่ก็ไม่ได้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นมีพ่ีน้องประชาชนในของหมู่ที่ 2 บ้านต้น
ง้าวและหมู่ที่ 5 ตําบลบัวสลี ที่มีการร้องเรียนขึ้นมาต้องมีการดําเนินการจัดประชุม
ประชาคมทั้ง 3 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากความรําคาญด้านกลิ่น ก็คงจะมีการ
นําเรียนเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อน 

 3.7 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ - ต่อไปข้อ 3.7 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญ
ท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ
(ร่าง) ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 
2563 รายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้ทางหัวหน้าสํานักปลัด แจ้งในที่ประชุม
ต่อไป 

หัวหน้าสํานักปลัด - เรียน ในที่ประชุมอีกครั้ง สําหรับข้อบัญญัติตําบล เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 มีการให้ความเห็นชอบและมีการประกาศใช้ 
เมื่อปี 2555 ในรอบนี้คือมีการปรับเปลี่ยน พ.ศ. แต่ที่จะมีในส่วนของการพิจารณา
ในเรื่องของค่าธรรมเนียม บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ ซึ่งจะมีผลต่อ
ผู้ประกอบการ ในเรื่องของการจําหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหารในเขตพ้ืนที่ของ
อบต. รายละเอียดข้อกฎหมายต่าง ๆ เหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแค่ พ.ศ. 

รองประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ในเมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ว่า
จะขอมติที่ประชุม เพ่ือที่จะใช้นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ถ้ามีมติ



๒๘ 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2563 ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
2563 (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ที่ประชุม 
1 เสียง) 

 3.8 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่
มีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทาง
หลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. 2563 

รองประธานสภาฯ - ต่อไปข้อ 38 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้
กําหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวง
ท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านรองประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ระเบียบวาระที่ 3.8 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อ
ดํา เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่า
ที่ได้กําหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวง
ท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือว่าในพ้ืนที่ของเราก็ได้แล้วปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกดิน บริเวณบ่อดินในเขตพ้ืนที่ของเราอาจจะไม่มี แต่ก็จะมี
เพียงบ่อหรือ 2 บ่อ บ่อดินของพ้ืนที่ของ อบต.ป่าก่อดํา และอีกบ่อคือเขตพ้ืนที่ของ 
อบต.โป่งแพร่ แต่ส่วนใหญ่มีการบรรทุกในเขตพ้ืนที่เรา ที่ผ่านมาเสียงสะท้อนจากพ่ี
น้องชาวบ้านหรือมีการโทรแจ้งมีดินตกอยู่บนถนน หรือพ้ืนผิวจราจร ทําให้เกิดฝุ่น
ละออง ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งบางคนก็มีการอ้างว่ามีการเสียภาษีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ในการขอทําใบอนุญาตบ่อดิน แต่มันเป็นคนละเรื่องที่คุณต้องมีการ
ดูแล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้รถน้ํารดน้ําบนพ้ืนผิวถนน ตรงนี้กระผมก็ไม่มีความ
ชัดเจน เกี่ยวกับกฎและข้อบังคับ สําหรับท้องถิ่นจะต้องดําเนินการตามขอบเขตได้
ขนาดไหน จะมีในส่วนของรถพ่วง รถบรรทุกในส่วนของรถเกี่ยวข้าว ในกรณีของรถ
พ่วง และในส่วนของสมาชิกหมู่ที่ 4 มีรถพ่วงด้วยแต่ก็ไม่ทราบว่าตรงนี้มีการบรรทุก
น้ําหนักทําให้ผิวจราจรเสียหายหรือไม่ ก็ถือว่าเป็นลัษณะไหนแต่ที่เป็นปัญหาในเขต
พ้ืนที่คือรถบรรทุกดิน และรถเกี่ยวข้าวบางหมู่บ้านมีการตั้งกฎและกติกา ว่าถ้ามี
กรณีรถพ่วงเข้าหมู่บ้าน ต้องมีการเก็บค่าบํารุงรักษา ดูแลหมู่บ้านด้วยใช่หรือไม่ ใน
พ้ืนที่เรามีหรือไม่ เกี่ยวกับท้องถิ่นว่าจะมีอํานาจขนาดไหน สามารถดําเนินการได้
อย่างไร จะเข้ามาในส่วนของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าจะมีการเข้มงวดขนาดไหน ใน
ส่วนของรายละเอียดก็ขอมอบหมายให้ทางหัวหน้าสํานักปลัด ที่ประชุมต่อไป 

หัวหน้าสํานักปลัด - เรียนที่ประชุม ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นเรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มี
น้ําหนักน้ํา หนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนดหรือโดยที่ยานพาหนะ



๒๙ 

นั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ในข้อบัญญัตินี้จะมีอยู่ทั้ง 3 ส่วน 

 
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 
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หัวหน้าสํานักปลัด - ตามประกาศคือมีการห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนักเกิน เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้
ทางหลวงเกิดความเสียหาย ตอนนี้ยังไม่มีข้อกําหนดโทษหรือข้อบังคับหรือบท
กําหนดโทษไว้ในประกาศในฉบับนี้  เป็นการประกาศเพ่ือการจํากัดน้ําหนัก
ยานพาหนะบนเส้นทางที่ท้องถิ่นได้ดําเนินการก่อสร้าง และเสียงบประมาณในการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีการระบุว่ามีการจํากัดน้ําหนักเท่าไร ถ้าหากมีการใช้รถบรรทุกทั้ง 3 
ชนิดคือน้ําหนักที่มีการกําหนดไว้ จะทําให้ทางหลวงท้องถิ่นเกิดความเสียหาย ซึ่ง
ตอนนี้ยังไม่มีบทกําหนดโทษ อาจจะมีการกําหนดโทษ หากได้รับความเสียหายหรือ
ผลกระทบตามที่ทางท่านนายกได้มีการกล่าวไว้ก็ต้องมีการประกาศใช้อีก 1 ฉบับ 
ตอนนี้เป็นการกําหนดเบื้องต้นในการใช้ ยานพาหนะที่มีน้ําหนักเกิน เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายบนท้องทางหลวงชนบทท้องถิ่น 

นายก อบต.   - เรียนประธานตามที่กระผมได้มีการยกตัวอย่าง กรณีถนนหมู่ที่ 11 สาเหตุที่ทําให้
ถนนเสียหายตรงบริเวณท่อน้ําแม่ขาว ก็เกิดจากการขนดินแต่พอถนนเสียหาย ให้
ทางท้องถิ่นดําเนินการซ่อมแซม ตอนนี้กระผมก็อยากจะมีในส่วนของการกําหนด
มาตรฐานว่าจะมีการดําเนินการอย่างไร ในช่วงก่อนถือว่ามีรถสิบล้อเดินบนทางหลวง
ท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อห้ามต่าง ๆ มีการดําเนินการได้อย่างไร ก็มีการแจ้งเจ้าของบ่อดิน 
ก็ต้องมีการกําหนดมาตรการมาอีกฉบับหนึ่ง เพราะถ้าไม่มีการดําเนินการซ่อมก็จะ
เดือดร้อนทางท่านนายกและทาง อบต. สาเหตุก็เกิดจากตรงนี้ เกี่ยวกับการบรรทุก
หนักบรรทุกเกินจะมีมาตรการอย่างไรเพ่ือที่จะให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ เกี่ยวกับปัญหาการใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนักบรรทุกหนักในการประชุมของ
หมู่บ้าน ก็อยากจะให้ทางราชการหรือเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบมีการแจ้งให้กับที่ประชุม
หมู่บ้านทราบด้วย ว่ามีมาตรการจํากัดในส่วนของน้ําหนักอย่างไร มีการแจ้งใน
ลักษณะไหน ตอนนี้ยังไม่มีบทกําหนดโทษ ไว้ 

ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4   - กระผมขออนุญาต กระผมในฐานะมีรถบรรทุก มีรายละเอียดอยู่ในข้อ 10 และข้อ 

13 เรื่องรถบรรทุกเดี่ยวผมเป็นรถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น จะสามารถบรรทุกได้ 25 
ตัน รวมทั้งรถทั้งของสามารถบรรทุกได้ 9,700 กิโลกรัม และห้ามบรรทุกเกิน 25 
ตัน แต่ถ้าหากรถกระผมเดินทางออกนอกเขตจังหวัดซึ่งผ่านแรกคือของอําเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา ถ้าขึ้นทางหลวงและมีการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกถ้ามีเสียงกริ่งดังขึ้น ตรง
นั้นถือว่าบรรทุกเกินต้องเสียค่าปรับ 30,000 บาท และคนขับติดคุก ซึ่งตรงนี้
กระผมไม่มีปัญหา ส่วนอีกประเภทและรถพ่วง 18 ล้อ ยาง 12 เส้น พรุ่งนี้ก็บรรทุก
ได้ 25 ตันเหมือนกันสําหรับรถพ่วง และตัวลูก 8 ล้อ ยาง 12 เส้น ตัวลูกบรรทุกได้ 
17 ตัน รวมน้ําหนักตัวลูกอยู่ที่ 25 ตัน 500 ตัวแม่จะอยู่ที่ 25 ตัน รวมน้ําหนัก
ทั้งหมดจะสามารถบรรทุกได้ 30 ตัน สําหรับการเดินทางกรุงเทพกลับมาบ้าน แต่ถ้า
กระผมจะเดินทางจากบ้านไปกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอ่ืนก็ไม่พ้นด่านแม่ใจ ถ้าหาก
บรรทุกเกินก็จะโดนจับ แต่กระผมเป็นห่วงที่สุดทีน่ายกกล่าวหรือ ที่มีการบรรทุกเกิน
คือ บรรทุกแม็คโครขนาดใหญ่ไม่มีการเดินทางในตอนกลางวัน แต่จะมีการออกจาก
บ้านตอนเช้าเข้าบ้านตอนดึกเหมือนกับแม่กํานัน และรถของเจ้าของที่มีการบรรทุก
แม็คโครขนาดใหญ่ประเภทนี้ถือว่าเข้าข่ายบรรทุกเกิน ส่วนเกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้ถนน 
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ทุกอย่างรวดเร็วตามที่ท่านนายกกล่าว เกี่ยวกับรถบรรทุกดินซึ่งอาจจะมีการบรรทุก
เกินน้ําหนัก ซ่ึงการบรรทุกท้ังรถและทั้งดินไม่เกิน 12 ตัน แต่การบรรทุกในเขตพ้ืนที่
เราคือการบรรทุกเกินแน่นอน แต่การบรรทุกหินหรือบรรทุกทรายตรงนี้ถือว่า
น้ําหนักไม่เกิน หากมีการลากหินมาจากโรงโม่ลากทรายมาจากท่าทราย ก็จะมีการชั่ง
น้ําหนักทั้งหมด น้ําหนักก็จะไม่เกิน โดยเฉพาะรถลากดินตามลักษณะของบ่อดินใน
ตรงนี้ควรจะหนักเพ่ือให้ผู้บรรทุกดินรับทราบ แต่ต้องมีมาตรการในการชั่งน้ําหนัก 
ว่าสามารถตักดินได้กี่ตันสําหรับรถบรรทุกดิน 1 คัน แต่การป้องกันถือว่าเป็นเรื่องที่
ดี เพราะรถลากดินจะเดินบนทางหลวงท้องถิ่นทุกซอย สําหรับรถบรรทุกของกระผม
จะมีการวิ่งบนทางหลวงเท่านั้น การเดินทางตามซอยถนนท้องถิ่นจะไม่มี ถ้าหากมี
การลากข้าวหรือบรรทุกข้าวน้ําหนักไม่เกินแน่นอน ในช่วงฤดูเก็บเก็บเกี่ยว เท่านั้นที่
จะทําการบรรทุกซึ่งน้ําหนักก็จะไม่เกิน จะบรรทุกเกินท่านนั้นต้องมีนาเกิน 20 ไร่ 
ถึงจะมีการบรรทุกเกิน และการเก็บเกี่ยว 15 ไร่ขึ้นไป รถบรรทุกกระผมสามารถ
บรรทุกได้ กระผมก็แจ้งให้กับที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ในข้อ 3.8 ถ้าไม่มีก็ขอมติเห็นชอบ ถ้ามีมติ
เห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนัก
ลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนดหรือโดยท่ียานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสียหาย
เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. 2563 (เห็นชอบ 11 
เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับ

คณะกรรมการแผนระดับตําบล ซึ่งคณะกรรมการโดยตําแหน่งคือกํานันตําบลป่าก่อ
ดํา ที่ผ่านมาคณะกรรมการของเราคือท่านเกษม สีหมื่น ซึ่งปัจจุบันทางท่านกํานันได้
เกษียณอายุราชการ คือได้กํานันท่านใหม่คือท่านกํานันนิรันดร์  ทิพย์สุภา ก็คงจะมี
การเปลี่ยนบุคคลในการทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแผนระดับตําบลป่าก่อดํา เรื่อง 
2 โครงการท่อลอดเหลี่ยม ตรงนี้ก็อยากจะสอบถามผ่านทางท่านประธานไปยัง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ตอนนี้ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ก็เห็นทาง
ผู้รับจ้างและทางกองช่างมีการแจ้งกระผมเบื้องต้นการดําเนินการตรงนี้ว่าจะมีการ
ดําเนินการอย่างไร เพราะได้มีการวางแผนในส่วนของการดําเนินการ ตอนนี้ทาง
อบต. ป่าก่อดํา ได้มีการส่งมอบพ้ืนที่ ให้ผู้รับจ้างได้ดําเนินการแล้ว ตอนแรกทางผู้
รับจ้างได้มีการขุดท่อเป็นทางเบี่ยง เพ่ือพ่ีน้องชาวบ้านได้ใช้ในการสัญจรในช่วงฤดู
เก็บเก่ียวข้าว แต่มีเกี่ยวกับพายุฝนในส่วนของดินไม่ได้มีการบดอัดทําให้น้ําไหลเชี่ยว 
จึงทําให้ท่อขาดเกิดความเสียหาย พอดีผู้ใหญ่กมล ชัยลังกาได้มีการแจ้งมา ก็จะมี
การเก็บเกี่ยวข้าวอยากให้ทางผู้รับจ้างดําเนินการนําท่อเดิมใส่ ผู้รับจ้างก็ได้
ดําเนินการแล้วก็ไม่ทราบว่าในเขตพ้ืนที่บริเวณที่มีการก่อสร้างติดปัญหาตรงไหน อีก 
ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างสามารถสัญจรทางอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ เพราะตอนนี้



๓๒ 

ถือว่าเข้าช่วงฤดูฝน ในส่วนของที่จะให้ผู้รับจ้างหยุดดําเนินการจะทําให้ในการ
ดําเนินงานไม่สามารถดําเนินการได้ ทําให้ระยะเวลาในการดําเนินการยิ่ งจะหมด 
ตามกําหนดไว้เรื่อย ๆ ก็อยากจะสอบถามทางสมาชิก หมู่ที่ 4 พ้ืนที่ที่ท่านได้ลง
สํารวจพื้นที่เป็นอยา่งไร เพราะเห็นว่ายังไม่ให้ผู้รับจ้างได้ดําเนินการ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอให้ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้ทําการอธิบาย 
ส.อบต. หมู่ที่ 4   - ขออนุญาตท่านประธาน สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่านกระผมนาย จํารอง โนปัน ส.อบต.หมู่ที่ 4 เกี่ยวกับท่อลอดเหลี่ยมของ หมู่ที่ 4 
ในการดําเนินการในการขุดโดยดําเนินการขุดเป็นลําเหมืองเล็ก ๆ แยกออกไป โดยใช้
ท่อขนาดเล็กวางทอดไปตามลําเหมือง เป็นท่อขนาด 0.40 เมตร วางตามลําเหมือง 
กระผมก็ได้มีการหารือและทําการชี้แจงกับทางผู้รับจ้างแล้ว ว่าเวลาทางชลประธาน
ปล่อยน้ํามา เวลาฝนตกทําให้น้ําไหลหลาก ทางผู้รับจ้างก็บอกว่าไม่เป็นไร ก็ตอนที่มี
การดําเนินการน้ําชลประทานยังไม่มี ในช่วงนั้นก็ยั งไม่ตก และอีก 2 วัน ทาง
ชลประทานได้ทําการปล่อยน้ํามาและประกอบกับฝนตกด้วย ทําให้ท่อที่วางลํา
เหมืองขนาดเล็กที่ทําการขุดพัง และอีก 2 วัน ผู้ใหญ่กมล ชัยลังกาจะทําการเก็บ
เกี่ยวข้าว ก็ได้มีการติดต่อไปยังผู้รับจ้างมาแก้ไข ตอนนี้ทางผู้รับจ้างได้มีการขุดดินที่มี
การขุดขนาดเล็กไปถมถนน และทําเป็นทางเบี่ยงให้เป็นเหมือนเดิม และใช้ท่อของ 
ผู้ใหญ่กมล ชัยลังกา แนะนําท่อขนาดเล็กออกและจะต้องมีการดําเนินการด่วน ที่นา
ตรงนั้นยังเหลือเจ้าของนาอีกหลายราย  และทางออกมีทางเดียวยังไม่มีการเก็บเกี่ยว
ข้าว ต้องมีการขุดลอกและมีการกั้นให้มีการถมทางเบี่ยงเพ่ือทําเป็นถนนใหม่ และให้
ทางผู้ใหญ่บ้านกมล ชัยลังกา นําท่อใหญ่ท่อใหญ่ไปวางตามเดิมถึงจะสามารถใช้
สัญจรได้ หากนําท่อเล็กไปวางก็ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงปริมาณของน้ํา
มีปริมาณที่มากกว่าช่วงก่อน แต่ต้องนําท่อใหญ่ไปวางแทน ตอนนี้ก็มีการหารือกับ
ทางชาวนาหลาย ๆ คน ถ้ามีการดําเนินการแล้วก็สามารถสัญจรได้ แต่การดําเนิน
ของผู้รับจ้างใช้รถแม็คโครขนาดเล็กทําให้ยกท่อไม่ได้ ซึ่งต้องใช้รถแม็คโครใหญ่แต่
ทางผู้รับจ้างไม่ยอมจ้างรถแม็คโครขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถขุดท่อออกได้และไม่
สามารถวางท่อขนาดใหญ่ได้ เรื่องก็เป็นแบบนี้ ถ้าผู้รับจ้างเข้าดําเนินการก็ต้องนําท่อ
ใหญ่ขนาดเดิมวางแทนท่อขนาดเล็ก ก็สามารถทําเป็นทางผ่านได้ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านสถิตย์ เสียงแขก  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 - ขอเพ่ิมเติมในส่วนของทางท่านจํารอง โนปัน โดยท่อเดิมปัจจุบันเป็นขนาดท่อ 1. 

50 เมตร มีการจัดวางให้ 2 แถวที่ผ่านมา มีการจัดวางสองแถว และตอนนี้ได้มีการ
จัดทําทางเบี่ยงเป็นท่อขนาด 0.40 เมตร เพียงแถวเดียว ซึ่งถ้าน้ําไหลมาทําให้เกิด
ความเสียหายเกิดขึ้น ตอนนี้ถามว่าจะมีการหยุดงานผู้รับจ้าง วันนั้นมีคนสอบถามว่า
หากมีการให้ผู้รับจ้างยังไม่ต้องมีการดําเนินการ แล้วผมก็ได้ชี้แจงว่าถ้ามีการสั่งถือว่า
มีการดําเนินการตามสัญญาจ้าง ในการแก้ไขปัญหาคือทําอย่างไรก็ได้เพ่ือให้ทาง
ชาวนาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเอามาให้ได้ กรณีการหารือกับทางอบตจําลองว่าจะมีการ
ยกท่อขนาดเมตร 1.50 เมตร ท่อเก่าที่ทําไว้และให้ทางผู้รับจ้างจ้างในส่วนของแม็ค
โครใหญ่เพ่ือทําการขุดฝัง ตรงนี้ชาวนาหรือทาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 ไม่ได้มีการปิดกั้น



๓๓ 

และยกเลิกไม่ให้ทางผู้รับจ้างได้ดําเนินการ ก็ให้ทางผู้รับจ้างได้ดําเนินการได้ตลอด 
แต่ขอให้มีทางเบี่ยงให้กับชาวบ้านเพื่อทําการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นฤดูที่ต้องมีการเก็บ
เกี่ยว ซึ่งจะไม่กระทบต่อการดําเนินงานทําท่อลอดเหลี่ยมตรงนี้ แต่ขอให้ทางผู้รับ
จ้างได้ทําทางเบี่ยงให้กับทางชาวนาหมู่ที่ 4 และไม่ได้มีการตัดขวางสําหรับผู้รับจ้าง 

นายก อบต. - อยากจะสอบถามว่าทางสัญจรมีการสัญจรได้ทางเดียวหรือไม่หรือมีทางอ่ืน กระผมดู
แล้วในส่วนของการทําทางเบี่ยงไม่มีการประมาณการ ในส่วนของค่าดําเนินการด้วยซ้ํา
ไป ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภาระของผู้รับจ้างในการยกท่อวางท่อ ในส่วนของการดําเนินการ
ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ รถแม็คโครเล็กก็สามารถดําเนินการได้อยู่แล้ว แต่เห็นทาง
ผู้รับจ้างแจ้งมาบอกว่าทางสมาชิกไม่ยอมให้ดําเนินการ กระผมก็เลยต้องมีการ
สอบถามในที่ประชุม ในส่วนของผลผลิตไม่ทราบว่าจะเก็บเกี่ยวในอีกกี่วัน แล้วเวลา
ครึ่งเดือนหรือ 1 อาทิตย์ จะไม่ให้ผู้รับจ้างดําเนินการเลย ทําให้ผู้รับจ้างเสียเวลาใน
การดําเนินการก็อยากจะฝากทาง ผอ. กองช่าง ตรงนี้ด้วย 

ผอ. กองช่าง - อนุญาตตอบเรื่องนี้ในนาม ผอ. กองช่าง และผู้ควบคุมงาน ประเด็นที่มีการหารือกัน 
คือการจัดทําทางเบี่ยง ซึ่งขออนุญาตตอบการทําทางเบี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ถึง 
ตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างถึงแม้ไม่มีกําหนดในประมาณการ ค่า Factor F ในการท
ทางเบี่ยง ต้องมีการดําเนินการแต่ในส่วนของการดําเนินการ เพียงแต่ต้องเป็นท่อที่
สามารถรับน้ําไม่เพียงพอหรือไม่ ไม่ได้เป็นความผิดของใครทั้งนั้นแต่เผอิญได้มีการวาง
ท่อเสร็จพายุและน้ําก็ไหลหลาก ดิฉันก็ได้มีการลงพ้ืนที่สํารวจทุกวันก็มีความเห็นใจ
ของทั้งสองฝ่าย แต่ในวันนี้ก็ได้มีการประสานงานกับผู้รับจ้างและมีการสอบถามกับ
ทางสมาชิกว่าชาวนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวกี่ราย ประเด็นของผู้ใหญ่กมล ชัยลังกาได้มี
การเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็มีการสอบถามว่าเหลืออีก 4 -5 ราย ใช้
เวลาก็เกือบถึงปลายเดือน ตอนนี้ก็คือคําตอบของทางสมาชิกทั้ง 2 ท่าน ได้มีการ
สอบถามก่อนเข้าประชุม หลังจากเสร็จประชุมจะมีการประสานกับผู้รับจ้าง เพ่ือที่จะ
แจ้ง เกี่ยวกับชาวนาที่ต้องมีการเก็บเก่ียวข้าวซึ่งมีอีกหลายราย ต้องใช้เวลาถึงสิ้นเดือน
นี้ เพ่ิงเสร็จงานการดําเนินการเสร็จทั้งหมดตามตารางของการดําเนินงานของผู้รับจ้าง
ไม่ทัน ผู้รับจ้างสัญญาแค่ 2 เดือน ซึ่งจะต้องมีการหารือกับทางผู้รับจ้างว่าต้องมีการ
ขุดถนนทําทางเบี่ยงที่มีการถมออกและวางท่อเดิมทางผู้รับจ้างก็สามารถดําเนินการได้ 
ก็คงจะมีการประสานกับผู้รับจ้างไว้อย่างนี้  มีการหารือกับทางสมาชิกก็จะมีการหารือ
กันอีกครั้ง ที่จะไปหารือกันหน้างานไปหาทางแก้ไขปัญหา ทําการประมวลผลทางผู้รับ
จ้าง และความต้องการของชาวนาเจ้าของพ้ืนที่ก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหา มีข้อซักถามข้อหารือเพ่ิมเติมหรือไม่ขอเชิญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  - ก็ขอฝากทางท่าน ผอ. กองช่าง หากดําเนินการแล้วมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสั่งให้หยุด

ดําเนินการ โทร แจ้งกระผมได้ ซึ่งนายธนพลหรือนายไก่ จะทําการสั่งหยุดกับผู้รับจ้าง 
กระผมได้มีการแจ้งแล้วว่าห้ามมีการสั่งดําเนินการ หากผู้รับจ้างจะมีการดําเนินการก็
ให้มีการดําเนินการต่อไป เพราะเป็นผู้ทําสัญญาถือว่ามีสัญญาผูกมัดกันอยู่ ตอนนี้ก็ขอ
ฝากแจ้งมายัง กระผมไม่ว่าจะเป็นทางชาวนารายใดรายหนึ่ง ก็ขอฝากแจ้งกระผมด้วย 

ประธานสภาฯ     - ก็ขอฝากทาง ผอ. กองช่าง แจ้งด้วยต่อไปเป็นหัวข้อของทาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 



๓๔ 

ส.อบตหมู่ที่ 4  - จะเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของถนนทุกครั้งที่ผ่านมา สําหรับบ้านหมู่ที่ 2 ความ
กว้างของถนน 3.50 เมตร กระผมได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว มีการ
หารือเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ถนน และอีกส่วนหนึ่งจะต้องมีการกําหนดถนน ของหมู่ที่ 4 
กว้าง 4 เมตร จะทําให้เป็นมาตรฐาน แต่ตอนนี้ถนนขนาด 3.50 เมตรก็มีอยู่ ตอนนี้
ถือว่าไม่ได้มีความเดือดร้อน แต่ก็อยากจะหารือและอีกส่วนหนึ่งพอดีนายช่างโยธา ได้
มีการบอกการทําถนนต้องมีการอุทิศ ได้มีการมอบพ้ืนที่แบบไหนแบบใด กระผมก็ได้มี
การสอบถามไปแล้วครั้งหนึ่งก็เหมือนว่าจะมีการให้โอนโฉนดแยกพ้ืนที่โฉนด ให้เป็น
ของทาง อบต. ให้ได้ก่อนถึงจะมีการดําเนินการได้ แต่จะเรียนถามที่ผ่านมากรณีของ
บ้านหมู่ที่ 2 มีการดําเนินการเหมือนทางนายช่างโยธาแนะนําหรือไม่ หรือมีการทําใน
ลักษณะของถนนว่าสามารถดําเนินการได้หรือไม่ กระผมก็อยากได้ความกระจ่างแจ้ง
ด้วยเผื่อว่าหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ก็คงจะมีการดําเนินโครงการเกิดขึ้นอยู่ เผื่อไว้ในการปฏิบัติ
ครั้งหน้า ตรงนี้ก็อยากจะเรียนถาม 

ประธานสภาฯ - ขออนุญาตตอบคําถามในส่วนของตรงนี้ เรื่องของหมู่ที่ 2 ที่มีการอุทิศที่ดิน ได้มีการ
ดําเนินการตามระเบียบของทาง อบต. ได้มีการกําหนด โดยมีการนําสําเนาโฉนดที่ดิน 
ทั้ง 4 แปลง พร้อมกับลายเซ็น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน หนังสืออุทิศ
ที่ดินเรียบร้อยตามขั้นตอนทั้งหมด และส่งให้กับทาง อบต. และทางกองช่างก็
ดําเนินการจะส่งให้กับทางอําเภอและที่ดินจังหวัด เพ่ือทําการอุทิศให้กับทาง อบต. 
ทางเจ้าของได้มีการยินยอม ได้ดําเนินการส่งให้กับทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว ผอ.กอง
ช่าง มีอะไรเพิ่มเติมขอเชิญ 

ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตเพ่ิมเติมอีก 1 ครั้ง การที่ทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ในขั้นตอนใน
การถกเถียงดิฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ดิฉันไม่ทราบเกี่ยวกับประเด็นที่มีการหารือ
กัน เกิดเรื่องอะไร แต่ในแผนของหมู่ที่ 4 น่าจะมีการกําหนดความกว้างของถนนเป็น 
4 เมตร แต่ของหมู่ที่ 2 เป็นการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 คือ ไม่ได้มีการกําหนด
แต่ความกว้าง คือเรามีความกว้าง 3.80 เมตร สามารถเขียนความกว้าง 3.50 เมตร 
ลงไปได้เลย แต่ของหมู่ที่ 4 น่าจะมีการกําหนดไว้ในแผนว่ามีความกว้าง 4 เมตร ตอน
ที่มีการหารือดิฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ก็ไม่ทราบว่ามีการหารือเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
กรณีของหมู่ที่ 2 ไม่ได้มีกําหนดขนาดความกว้างของถนนไว้ ซึ่งตามสภาพจริงความ
กว้าง 3.80 เมตร มีการวัดแล้วคือความกว้าง 3.50 เมตร ก็มีการกําหนดในแผนและ
แบบว่ามีความกว้าง 3.50 เมตร  สอบถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจรหรือไม่ 
เป็นของหมู่ที่ 2 ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจร เป็นสภาพถนนที่มีรั้วทั้งสองข้าง
ทางซึ่งมีการก่อสร้างแนวตรงทั้งสองข้าง ปัญหาที่จะมีก็คือเสาไฟฟ้านิดหน่อย ซึ่งได้มี
การเรียนท่านประธานสภาและว่าจะทําการย้ายเสาไฟฟ้า และต้นไม้ 2 ต้นที่ แต่สภาพ
ของหมู่ 2 เป็นถนนที่มีการสัญจรโดยซอยทางหัวและมีซอยทางท้าย มีเสนอมาทําให้
เป็นถนนสายตรง สําหรับของหมู่ที่ 4 ที่มีการถกเถียงมองจากสภาพแล้วว่าที่ดินกว้าง
ไม่ถึง 4 เมตร และติดทางการเกษตรต้องมีการเสริมไหล่ทาง นายช่างโยธาน่าจะมีการ
มองแบบนี้ แล้วต้องมีการอุทิศท่ีดินตามที่ทางท่านประธานสภาได้กล่าวไว้ มีการจัดทํา
หนังสือมา หนังสือก็ได้อยู่ที่กองช่างแต่ว่าต้องมีการแฉหรืออุทิศที่ดินตรงนี้ก็ต้องไปดู
พ้ืนที่อีกครั้ง จะทําอย่างไรให้ทาง ส.อบต. หายข้องใจ ดิฉันก็จะลงพ้ืนที่ไปดูหน้างาน
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อีกครั้ง และ ดูอีกครั้งว่าจะต้องมีการกําหนดในลักษณะใด เกี่ยวกับความกว้างความ
ยาวถนนมีการกําหนดอย่างไร และไหล่ทางต้องมีลักษณะอย่างไร กรณีการถกเถียง
ดิฉันไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรแต่ของหมู่ที่ 2 ตามสภาพที่มีการออกแบบ
โครงการ ถนนสามารถดําเนินการได้ตามความกว้าง 3.50 เมตรไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การอุทิศที่ดิน ขอ อธิบายเพียงเท่านี้ 

ส. อบตหมู่ที่ 4  - ก็จะได้หายข้องใจ เพราะว่าทางสมาชิกของเรา ได้หลายหมู่บ้าน การก่อสร้างถนน
สายการเกษตร ไม่ต้องทําการระบุความกว้าง 4 เมตร ก็ได้ ถนนบางซอยไม่ต้องระบุไว้
ในแผน แต่กระผมไม่ทราบแล้วว่าถนนไม่มีกําหนดกว้าง 4 เมตร แต่การอุทิศถนนถ้ามี
การอุทิศที่ดินก็ต้องมีการโอนโฉนด ฉะนั้นถ้า อบต. ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ จะมี
คําถามเกิดข้ึน ก็ถือว่ายังค้างคาใจอยูถ่้ามีการหารือในที่ประชุมนี้แล้ว อบต. หลายท่าน 
ก็จะสามารถจะทําแผนถูกต้องและสอดคล้องกับการทํางานทางกองช่าง ให้ทางฝ่าย
บริหาร ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นการแก้ไขปัญหา เพ่ือที่ให้ที่ประชุม
สภาทราบด้วย การอุทิศที่ดินก็เป็นการอุทิศเหมือนกับหมู่ที่ 2 ได้ทําการอุทิศมา 
เกี่ยวกับการโอนให้เป็นที่ของทาง อบต. หรือไม่ ถนนหลายสายที่มีการดําเนินการก็ไม่
มีใบโฉนด ได้ดําเนินการกับทาง อบต. มาแล้วกว่า 20 กว่าปีก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีการ
อุทิศให้เป็นที่ของทาง อบต. ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าหายข้อข้องใจ ซึ่งระเบียบเดิมไม่เคยมี
เกี่ยวกับการอุทิศหรือการโอนที่ดินหรือจะมีการดําเนินการตามระเบียบใหม่ทั้งหมด ก็
จะได้ทําความเข้าใจกับทางพ่ีน้องชาวบ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้านหากจะดําเนินการ ในการ
จัดทําถนน ก็ไม่ควรระบุความกว้างของถนนเป็น 4 เมตรทั้งหมด กระผมก็คงมีเพียง
เท่านี ้

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธาน กรณีของ หมู่ที่ 4 ทุกท่านก็คงจะจําได้ มีถนนในหมู่บ้าน 1 
ซอย ที่เกิดปัญหา จากทางปากซอยเข้าไป 3 เมตรกว่า แต่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก
บอกว่า จะทําต่อไปอีก 2 เมตรกว่า ถ้าจะมีการดําเนินการจะมีการถมดินหนาแน่นอยู่
แล้ว ระยะ 2 เมตรกว่า ที่มีการลงพ้ืนที่ก่อนทุกท่านคงจําได้ว่า ต้องมีการถมดินให้
แน่นก่อน เพราะโดยเนื้อดินหากมีการถมใหม่จะทําให้ดินร่วนไม่มีความหนาแน่น ซึ่ง
โดยสภาพดีมีความแตกต่างกัน แต่กรณีของหมู่ที่ 2 มีการอุทิศที่ดินทั้งหมดมีการทํารั้ว
กั้นเขตแดนของชาวบ้าน ถนนได้ทําเป็นที่สาธารณะและไม่ใช่ที่ของ อบต. ด้วย การ
อุทิศที่ดินคือประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือ เป็นที่สาธารณะ เดี๋ยวทุกท่านจะ
เข้ า ใจผิดว่ าทํ าการโอนที่ ดิ น ให้กับทาง  อบต.ป่ าก่อดํ า  ตอนนี้ ถือว่ า เป็นที่
สาธารณประโยชน์ไม่ใช่ที่ของทาง อบต. โดยพี่น้องประชาชนใช้ร่วมกัน แต่อีกส่วนหนึ่ง 
ใน การอุทิศที่ดินสามารถทําได้หลายรูปแบบตามกฎหมายที่แท้จริงคือทําการแยก
โฉนด ตรงนี้คือตามหลักกฎหมายที่แท้จริง แต่โดยสภาพโดยถนนหลายถนนตามสภาพ 
การอุทิศทางเจ้าของที่ได้มีการยินยอม และกรณีของหมู่ที่ 4 มีปัญหา คือสภาพเป็น
ซอย แต่พอจะมีการสร้างเป็นถนนจริง ๆ เจ้าของที่ไม่ยอม ก็ตอนนี้ถือว่ามีปัญหาอยู่
แล้ว ตรงนี้ถือว่ากระผมได้อยู่ในเหตุการณ์ ตอนนี้ถือว่ามีตัวนี้ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ถ้า
ดําเนินการโดยที่เจ้าของไม่มีการยินยอม ถ้ามีการฟ้องคดีเกิดขึ้นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอีก 
ตรงนี้ของหมู่ที่ 2 มีความชัดเจนอยู่แล้วซึ่งสามารถดําเนินการได้เพราะดินไม่มีการทรุด
ตัว ตามที่ทางท่านปลัดได้กล่าวไว้การทําถนนความจริงแล้วต้องเป็นดินเดิม หรือดิน
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ลูกรัง หินคลุก ถึงจะเป็นพ้ืนคอนกรีต ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 4 อาจจะเกิดกรณีทรุดตัว ถ้า
จะทําคอนกรีตก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักการช่าง กระผมอยากจะฝากในส่วนของการ
ทําแผนว่าโดยสภาพพ้ืนผิวถนน ควรจะมีการดําเนินการส่วนไหนก่อนและหลัง 
โดยเฉพาะถนนสายการเกษตรและที่ดินการเกษตร เพราะระดับเนื้อดินมีทั้งอ่อนและ
แข็งก็ถือว่าไม่เท่ากัน อย่างน้อยก็ต้องทําเป็นดินลูกรังเข้าก่อนหากมีการดําเนินการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเลยก็ถือว่าไม่ถูกต้องก็อยากจะฝากเพียงเท่านี ้

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีการแก้ไขปัญหาตามนั้น ในกรณีของหมู่ที่ 4 ก็ขอฝากทางท่าน ผอ. กองช่าง
ด้วยในการประชุมในวันนี้ก็ขอขอบคุณ คณะบริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอด
เจ้าหน้าที่ข้าราชการ การพิจารณาในวันนี้ ในนามประธานสภาก็ขอขอบคุณทุกท่าน 
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