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เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจ าที่ 

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อด า 

 -  เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการ
ประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ  - ขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ กระผมนายสานิตย์ ศรีจุมปา ขอท าการเปิด
ประชุมในวันนี้ ก่อนอ่ืนก็ขอสวัสดีทางก านันต าบลป่าก่อด าผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ได้มี
การนัดหมายประชุม สภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้มีการนัด
หมายในวันที่ 29 กันยายน 2563 และได้ท าการเลื่อนการประชุมสภาตามที่ได้มี
การส่งหนังสือให้กับทุกท่านทราบแล้ว ตามที่ได้มีการแจ้งในหนังสือเรื่องการประชุม 
ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - เกี่ยวกับเหตุผลที่มีการแจ้งเลื่อนประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
สมัยวิสามัญสมัยที่  2 เลื่อนจากวันที่  29 กันยายน 2563 มาเป็นวันที่  30 
กันยายน 2556 3 ก็คือในวันนี้เหตุผลในการประชุมในวันนี้เนื่องจากมีเหตุเร่งด่วน 
เพ่ือที่จะให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้ท าการพิจารณาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ส าหรับในวันนี้การใช้ค าพูดหรือถ้อยค าในการอภิปราย ในการ
สอบถามไม่ว่าจะเป็นทางผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อยากให้ใช้ค าพูดในเชิงสร้างสรรค์ 
ไม่อยากให้ใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ หรือใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสมท าให้เกิดการแตกแยก 
หรือขาดความสามัคคี เกี่ยวกับเหตุผลที่ท าการเลื่อนการประชุมสภา เนื่องจากมีการ
พิจารณาเหตุผลความเร่ งด่วนและมีความส าคัญ เป็นการประชุมในวันสิ้น
ปีงบประมาณ เกี่ยวกับเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  และ
จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ฉะนั้นมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบ การท าเอกสารหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าและประชาชน ดังนั้น ทางสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จึงขอเลื่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า จากเดิมในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 มาเป็นวันพุธ ที่ 30 
กันยายน 2563 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่า
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ก่อด า ตรงนี้ถือเป็นเหตุผลที่ท าการเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้ และในวันนี้ได้รับ
เกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ในต าบลป่าก่อด า เพ่ือที่จะเข้าประชุมเพ่ือรับฟังการพิจารณา 
ตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นก านัน
ต าบลป่าก่อด า ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถ้ามีการขออภิปรายหรือซักถาม
กระผมอนุญาตให้มีการซักถามได้ในการประชุมในวันนี้  
ส าหรับเรื่องที่ 2 ที่มีการแจ้งให้กับทางที่ประชุมทราบ ก็ขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ 
ในการร่วมกิจกรรมสานเสวียนซึ่งเสวียนเดิมได้ผุพังแล้ว และทางสมาชิกสภาได้
ร่วมกันท ากิจกรรมกระผมก็ขอขอบคุณ แต่บางท่านอาจจะติดภารกิจแต่ก็ถือว่า
อนุโลม ก็ได้ความร่วมมือจากทางสมาชิกสภาเป็นอย่างดี ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านทีไ่ด้ร่วมท ากิจกรรม อีกเรื่องหนึ่งขอขอบคุณทางผู้บริหาร ได้มีการมอบหมายให้
ทางเจ้าหน้าที่ทางกองช่างไดด้ าเนินการในเรื่องของธนาคารน้ าใต้ดิน และได้มีการจัด
อบรมและได้มีการด าเนินการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านได้มีการ
ด าเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บางหมู่บ้านยังไม่ได้มีการด าเนินการ ก็ขอขอบคุณทาง
ผู้บริหาร ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยในการด าเนินการให้กับ
ทางหมู่บ้าน ก็ขอขอบคุณแทนทางพ่ีน้องชาวบ้านด้วย 
อีกเรื่องคือขอขอบคุณทางท่านนายก เนื่องจากโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ 2 และได้
การรับแจ้งประสานงานว่างบประมาณ ไม่เพียงพอ ในฐานะตัวแทนของหมู่ที่ 2 ก็ถือ
ว่ามีความเป็นห่วง ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการสอบถามและได้มีการท าหนังสือสอบถาม
เกี่ยวกับงบประมาณที่ท าการโอนเข้ามาภายในเดือนนี้ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้มีการสอบถามมาแล้วครั้งหนึ่ง และ
ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ได้มีการสอบถามมาอีกครั้ง ซึ่งเกรงว่าบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 2 จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน และได้รับแจ้งจากทาง อบต. ว่ามีรายได้หรืองบประมาณเพียงพอที่จะ
สามารถด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 และมีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับด าเนินการโครงการภายใน อบต .ป่าก่อด า ซึ่งยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการ ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณว่ามีการเข้ามาเป็น
บางส่วน ซึ่งจะสามารถด าเนินการโครงการได้ ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกที่มีการ
แจ้งเกี่ยวกับงบประมาณตามที่ได้มีการสอบถามเข้ามา ก็ขอขอบคุณอีกครั้งเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีอยู่ 3 เรื่อง ต่อไปขอเชิญทางท่าน
นายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาฯ ก านันต าบลป่าก่อด า และทางผู้น าหมู่บ้านที่
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทัศน์ ศรี
จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
อยู่ 2 - 3 เรื่อง เรื่องแรกด้วยในวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์ 
บริการโดยมี นางสาวนิศากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อม
ด้วยคณะมาตรวจติดตามงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าของเราได้รับ
งบประมาณจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในส่วนของเครื่องกรองน้ าด้านหลังของ 
อบต.ป่าก่อด า และได้มีการจัดฝึกอบรมของพ่ีน้องชาวบ้านในการจัดท าเครื่องกรอง
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น้ า จ านวน  30 ราย ในการผลิตเครื่องกรองน้ า เมื่อปี พ.ศ. 2557 จึงได้มีการ
ติดตามเก่ียวกับการใช้งานและเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งมีเวลาน้อย และได้
มีการลงพ้ืนที่ไปดูเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ าบ้านของนางพรนิภา บัวสุวรรณ และบ้าน
ของ ส.อบต.เสาวนีย์ ค าจ้อย สิ่งที่พบคือมีปัญหาตรงรอยต่อซึ่งมีรอยรั่ว ซึ่งจะได้มี
การประสานงานมายังกองช่างเพ่ือที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และได้มีการ
มอบชุดตรวจสนิม และชุดตรวจคุณภาพน้ า ไว้ให้กับทาง อบต.ป่าก่อด า ในล าดับ
ต่อไปก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส ารวจกลุ่มเป้าหมาย คือ 30 ครัวเรือน ที่ได้
ท าการฝึกอบรม จากที่ได้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ าเกี่ยวกับคุณภาพน้ าว่าปัจจุบัน 
คุณภาพน้ ายังดีอยู่หรือไม่ ในส่วนของข้อบังคับตามที่ได้มีการน าเรียนหลาย ๆ ครั้ง 
เกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบ ตามที่กฎหมายมีการก าหนดไว้ ด าเนินการหรือ
มีการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ในการด าเนินการเก่ียวกับงบประมาณ หรือในส่วนของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของการด าเนินการตามโครงการต่าง  ๆ 
ซึ่งที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงเพราะความดีความชอบของกระผม แต่กระผมต้องถือด้วยตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงาน ซึ่งทางผู้บริหารและทางข้าราชการต้องถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด เกี่ยวกับงบประมาณของบ้านหมู่ที่ 2 ซึ่งกระผมได้มีการน าเรียน ซึ่ง
กระผมกลัวว่าโครงการของหมู่ที่ 2 ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามที่ทางพ่ีน้อง
ชาวบ้านได้มีการน าเสนอมา และทางสภาฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ถ้าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ จากส่วนกลางมายัง
ท้องถิ่น เพราะทุกท่านก็คงทราบเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิด  - 19 จึงท าให้
เกิดผลกระทบด้านงบประมาณของกระทรวงการคลังหรือทางท้องถิ่น ท าให้
งบประมาณที่มีการโอนเข้ามาไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะต้องมีการประหยัดใน
ส่วนของงบประมาณ และในส่วนของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซึ่งมีหลายเรื่อง 
เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่ได้มีการเขียนค าร้อง
มายัง อบต.ป่าก่อด า ไม่ว่าจะเป็นเก่ียวกับถนนหนทาง ซึ่งได้มีการเขียนค าร้องเข้ามา
แต่กระผมก็ได้ท าการชะลอ ไว้ก่อนเพราะเกรงว่างบประมาณในการด าเนินการจะไม่
เพียงพอ หรือจะอาจจะเกิดวิกฤตในส่วนของเรื่องอ่ืน ๆ เพราะถ้าหากเกิดการ
ระบาดโรคโควิด - 19 อีกครั้ง และทางรัฐบาลได้มีการสั่งการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน กระผมได้พยายามประหยัด
ในส่วนของงบประมาณด้านอ่ืนด้วย ในส่วนของการยื่นญัตติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วันและมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย 2 คนแต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาเหลืออยู่น้อย
กว่า 8 คนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 1 คนเป็นแบบตามกฎหมายหรือ
ระเบียบนี้ ก าหนดมีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอ่ืน เพราะหากกระผมได้มีการยื่น
ญัตติในวันที่ 25 กันยายน 2563 กระผมต้องท าการยื่นญัตติก่อนเวลา 08.00 น 
ถึงจะมีการประชุมในวันนี้ได้ ก็ต้องนับช่วงระยะเวลาและกระผมได้มีการหารือและมี
การสอบถามอยู่หลายที่ เพราะกลัวจะไม่ทันตามห้วงระยะเวลาด้วยข้อระเบียบและ
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กฎหมายที่มีการก าหนด ซึ่งในวันที่ 24 กันยายน ได้มีการโอนงบประมาณเข้ามา 
100,000 กว่าบาท และที่เหลือก็มีงบประมาณอยู่ 3 แสนกว่าบาท และมีการกัน
เงินงบประมาณไว้ส าหรับบรรเทาสาธารณภัย 150,000 บาท ซึ่งงบประมาณจาก
คงเหลือ 670,000 บาท จึงได้ท าการยื่นญัตติ ในส่วนของการขอเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญ เพ่ือขอทางสภาฯ พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และปรากฏว่ามีการเรียกประชุมในวันที่ 29 กันยายน 2563 ตรงนี้
ถือว่าไม่เป็นไปตามระเบียบ ถ้าเกิดมีการจัดประชุมในวันที่ 29 กันยายน 2563 
จริง และไม่ครบก าหนดตามห้วงระยะเวลาจ านวน 5 วัน เพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้ 
และหากทางสภาได้มีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ไปแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่มีการก าหนดไว้ หากมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งสภาทั้งทางคณะ
ผู้บริหารและในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ถือว่าด าเนินการผิดระเบียบ หากไม่มีการปฏิบัติ
ตามระเบียบทางส่วนกลางมีสิทธิ์ในการเรียกคืนงบประมาณ ซึ่งกระผมก็ได้เป็นห่วง
ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้นจะมีการเรียกประชุมในส่วนของข้าราชการ 
ว่าควรจะมีการประชุมสภาในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพ่ือความปลอดภัยของทุก
ท่าน แต่ในวันนี้ก็มีการจัดประชุมสภาในวันที่ 30 กันยายน 2563 ก็ถือว่ามีการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตามข้อ 38 ก็ถือว่ามีการปฏิบัติ
ตามระเบียบถูกต้องส าหรับโครงการ นอกจากวันที่ 24 กันยายน 2563 แล้ว 
หลังจากนั้นงบประมาณก็ได้มีการโอนเข้ามายังท้องถิ่น จนกระทั่งมีงบประมาณเพียง
พอที่จะสามารถด าเนินโครงการอ่ืน ๆ ที่มีการตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
ซึ่งตอนนี้ได้มีการหาคู่สัญญาในการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว แต่ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 2 ยังไม่สามารถด าเนินการได้และหาคู่สัญญา 
ตามระเบียบก็คือเป็นอ านาจของทางสภาฯ ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการ 

1.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตรงด้านหลังหอประชุม ตั้ง
งบประมาณไว้  500,000.-บาท ซึ่ งตอนนี้ ได้มีการท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
งบประมาณในการด าเนินการจริง คือ 455,000.-บาท  

2. โครงการปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณตั้งไว้ 
180,000.- บาท ประมาณในการด าเนินการ 165,000.- บาท ได้มีการหา
คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว  

3. โครงการปรับปรุงห้องน้ า อบต.ป่าก่อด า ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 
บาท งบประมาณในการด าเนินการจริง 46,000.-บาท  

4. ติดต้ังเครือ่งปรับอากาศ ห้องประชุมหลังเก่า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมี
การตั้งงบประมาณไว้ 129,600.- บาท งบประมาณในการด าเนินการ 128,000.- 
บาท ได้มีการด าเนินการหาคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว 

แต่ก็ยังจะเหลือโครงการติดตั้งกล้อง CCTV แต่ก็คงมีงบประมาณในการ
ด าเนินการไม่เพียงพอ และในส่วนของโบนัส อีก 3 แสนกว่าบาท ซึ่งตรงนี้จะต้องมี
การผ่านการประเมิน หากมีการประเมินไม่ผ่านก็คงไม่สามารถเบิกจ่ายเกี่ยวกับ
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งบประมาณได้ ถือเป็นขวัญก าลังใจส าหรับข้าราชการแต่ก็ไม่ถึง 1 เท่า แต่ทาง
ท้องถิ่นอ่ืนได้มีการจัดตั้งงบประมาณไว้จ านวน 1 เท่า แต่ในส่วนกระผมได้มีความ 
คิดเห็นว่าทางชาวบ้าน ก็ได้งบประมาณในส่วนของโครงการก่อสร้างของแต่ละ
หมู่บ้าน ตรงนี้ก็ได้รับการแก้ปัญหาเกือบทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยัง
คงเหลืออีก 1 โครงการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติ ซึ่ งก็คงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ในส่วนของทาง อบต. ได้มีการจัดท าโครงการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจก็น่าจะได้เริ่มด าเนินการแล้ว มีหนังสือเกี่ยวกับแจ้งให้มีการด าเนินการ 
เกี่ยวกับธนาคารน้ าใต้ดินจะมีระบบปิดและระบบเปิด ซึ่งท้องถิ่นในอ าเภอแม่ลาวได้
มีการของบประมาณไปทุกท้องถิ่น แต่ทาง อบต.ป่าก่อด า กระผมมองแล้วว่าที่จะ
สามารถจะด าเนินการได้ จะมีการด าเนินการของบประมาณเกี่ยวกับธนาคารน้ าใต้
ดินแบบเปิด ณ ก๊อดป่าห้า จ านวนงบประมาณ 4 แสนกว่าบาท ซึ่งตอนนี้ก็รอใบ
จัดสรรงบประมาณอีกครั้ง เพ่ือที่จะด าเนินการในล าดับต่อไปหากมีงบประมาณโอน
เข้ามาท้องถิ่น ก็ขอน าเรียนให้ทราบเบื้องต้น แต่ในระบบปิดของทาง อบต.ป่าก่อด า
ไม่ได้ด าเนินการ เพราะด้วยพ้ืนที่ ด้วยอุปกรณ์และแบบแปลนคิดว่าหากมีการ
ด าเนินการไปแล้วจะไม่เกิดประโยชน์กับทางพ่ีน้องชาวบ้าน และผู้รับจ้างไม่สามารถ
ด าเนินการตามแบบแปลนได้ ก็เลยไม่ได้มีการของบประมาณไป ก็คงมีเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอขอบคุณท่านนายก ในวันนี้มีทางท่านก านันต าบลป่าก่อด าเข้าร่วมประชุมสภา 
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเรียนเชิญ 

ก านันต าบลป่าก่อด า  - ก่อนอ่ืนก็ขอสวัสดี ทางประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ อบต.ป่าก่อด า ทุกท่าน วันนี้ดีใจที่ได้
เข้าร่วมประชุมสภา ถือว่านานแล้วที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภา ก็ถือว่าเป็นครั้งแรก 
ของการด ารงต าแหน่งของกระผม ก็อยากจะเห็นทางผู้น าทุกท่านได้มีโอกาสเข้า
มาร่วมในการประชุมครั้งต่อไป ก็ขอให้เชิญในส่วนของผู้น าหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม
ด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพ่ือที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในวันนี้ก็คงไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ก็ถือว่าให้ทางผู้น าหมู่บ้านได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น กับทางสภา ถือ
ว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ในการเชิญทางผู้น าได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กระผมก็ขอน า
เรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - ก็ขอขอบพระคุณ ท่านนิรันดร์ ทิพย์สุภา ก านันต าบลป่าก่อด า ตามที่ทางท่าน
ก านันได้น าเรียนว่าถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ เพราะเป็น
ครั้งแรกในการเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ป่าก่อด า เพราะถือเป็นครั้งแรกส าหรับการ
รับต าแหน่ง ทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และทางสมาชิกสภามีเรื่องแจ้ง 
เกี่ยวกับวาระที่ 1 ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบในตอนนี้ ทางท่านปลัดมีประชุมสภาฯ
เพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 

ปลัด อบต.   - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องจาก ทางท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาวได้เข้าร่วมประชุม สปสช. อบต.ป่าก่อด า ในวันที่ 
23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ในช่วงก่อนเดือนธันวาคมอยากให้ทาง อบต.ป่าก่อด า 
สมาชิกสภาฯ และผู้น าหมู่บ้าน ได้มีการตรวจสอบและเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
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สนับสนุนงบประมาณ เพราะฉะนั้นจะท าเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้
ทันห้วงระยะเวลาในเดือนธันวาคม และท าการประชาคมระดับหมู่บ้าน เพ่ือการปรับ
แผนของหมู่บ้าน และน าส่งให้กับทาง อบต. และประสานงานในส่วนของทางกอง
ช่างเก่ียวกับเนื้องาน และดูเกี่ยวกับโครงการว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของงบประมาณต้องมีการประมาณการ เพราะทางท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาวได้
น าเรียนและแจ้งให้ในที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบประมาณว่ามีงบประมาณเข้ามา
จ านวนมาก ตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับทางท้องถิ่นที่จะมีการเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุน ให้ทางผู้บริหารต้องดูในส่วนของความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้าน ว่ามีความ
ต้องการเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งในวันนี้ทางผู้น าหมู่บ้านได้เข้าร่วม
ประชุมก็อยากให้ทุกท่านได้กลับไปพิจารณาเกี่ยวกับโครงการเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านของหมู่บ้านท่าน ปัญหาเกี่ยวกับโครงการที่ไม่ได้
รับการแก้ไขความเดือดร้อน ก็ขอให้แต่ละหมู่บ้านไปร่วมกันพิจารณา เพราะอยากจะ
ให้แต่ละหมู่บ้านได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ประธานสภาฯ   - ขอขอบคุณทางท่านปลัด ขอเรียนเชิญท่านนายก 
นายก อบต.  - ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของท่านปลัด เกี่ยวกับโครงการที่จะมีการขอ

งบประมาณ ไปยังหน่วยงานอ่ืนหรือว่าไม่ใช่งบประมาณของทาง อบต. ล าดับแรกก็
คือต้องมีอยู่ในแผนอยากจะฝากทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ไปดูเกี่ยวกับ
โครงการที่มีบรรจุไว้ในแผน ของหมู่บ้านซึ่งล าดับแรกคือต้องมีบรรจุไว้ในแผนของ
หมู่บ้าน ก่อนที่จะมีการน าเสนอโครงการมายัง อบต. และต้องมีอยู่ในแผนของทาง
อบต ซึ่งต้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอน และสิ่งที่ส าคัญก็คือไปดูในส่วนของพ้ืนที่ 
ว่าในส่วนพ้ืนที่ของการด าเนินการมีใบเอกสารสิทธิ์หรือไม่ ถ้าไม่มีใบเอกสารสิทธิ์ก็
ขอฝากถามผู้น าหมู่บ้านไปขอเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์กับทางอ าเภอ เป็นพ้ืนที่  นสล. 
ของแต่ละหมู่บ้านที่ใช้ในการด าเนินการใช้พ้ืนที่ ส าหรับพ้ืนที่นั้นต้องขออนุญาตต่อ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพ่ือท าการอนุญาตในการใช้พ้ืนที่ จึงจะสามารถขอ
งบประมาณ ไปยังหน่วยงานอ่ืนได้ แม้แต่การด าเนินการ ตามงบประมาณของทาง 
อบต. หากไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องด าเนินการขออนุญาตต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัด 
ก่อนที่จะมีการด าเนินการ และรวมถึงคลองชลประทานด้วย และกระผมก็จะให้ทาง
กองช่างประสานงานไปยังกรมชลประทาน ถ้าเราจะมีการของบประมาณจากกรม
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและทางกระทรวงมหาดไทย หรือในส่วนอ่ืนถ้าของถ้าเป็น
พ้ืนที่ของทางกรมชลประทาน จะขออนุญาตใช้พ้ืนที่ เบื้องต้นได้หรือไม่ เพ่ือที่จะ
น าเสนอหนังสือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะเป็นถนน
เลียบคลองชลประทานที่ยังไม่ได้เทคอนกรีต ก็อยากจะฝากทุกหมู่บ้านจะต้องมีการ
ใช้สถานที่ของทางกรมชลประทาน ซึ่งเราจะไม่สามารถด าเนินการโดยตรงได้เรา
จะต้องมีการท าหนังสือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อน เพ่ือให้เจ้าของพ้ืนที่ด าเนินการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ ก็ฝากเก่ียวกับเรื่องนี้ไว้อีกส่วนหนึ่ง 

ประธานสภาฯ  - พ้ืนที่ที่ต้องขออนุญาตของทางกรมชลประทาน มีอยู่ 2 ซอย ซอย 9 และซอย 10 
ตรงนี้ก็ขอฝากทางกองช่างช่วยดูในส่วนของตรงนี้ด้วยเพราะถือว่ามีปัญหาทุกปี
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เกี่ยวกับการที่จะด าเนินการก็ขอฝากทางกองช่างด้วย ข้าราชการมีเพ่ิมเติมหรือไม่
เกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถ้าไม่มีก็ขอ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดส่งส าเนา 
รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ 
มีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและด าเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอ
ความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ  

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 12 
เสียง มติเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  

 3.1 การพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 
โครงการ 

  3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 
610,000.-บาท (หกแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระที่ 3.1 การพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 1 โครงการ ขอเชิญทางท่านนายกได้น าเรียนต่อท่ีประชุม 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ 
3.1 เกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กระผมอยากจะขออนุญาตให้ทางปลัดน า
เรียนเกี่ยวกับข้อระเบียบที่เก่ียวข้องว่าจะต้องด าเนินการตามระเบียบข้อไหน  

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมก็
ได้มีการหารือกับทางผู้อ านวยการกองคลังเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้มีการโอนเข้า
มายัง อบต. กรณีของโครงการของบ้านหมู่ที่ 2 กรณีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เกี่ยวกับระเบียบกระผมจะให้ทางผู้อ านวยการกองคลังได้ท าการ
น าเรียนในส่วนของระเบีบบ 

ผู้อ านวยการกองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 การกัน
เงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
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นายก อบต. - ในตอนนี้มีงบประมาณในการด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 610,000.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แต่ยังไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือด าเนินการหาคู่สัญญาเพราะว่า ต้องมีการประกาศหา
คู่สัญญาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ e-GP ในการจัดซื้อจัดจ้างและหา
คู่สัญญาก็คงจะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ตงนี้ก็คงจะขอให้ทางสภาฯ เพ่ือ
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 610,000.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง
สามารถด าเนินได้อีกหนึ่งปี่แต่จากนี้ไปไม่น่าจะเกินเดือนธันวาคม ก็จะสามารถ
ด าเนินการหาคู่สัญญาได้ หากไม่ติดปัญหากระผมก็ขอน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณทางท่านนายก จากการน าแถลงของทางท่านนายกในที่ประชุมมีข้อ
ซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เกี่ยวกับการขอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 ถ้ามีก็ขอเชิญสอบถาม
ได้  

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 กระผมอยากจะสอบถามไปยังกอง
คลังว่า ณ ปัจจุบันว่ามีงบประมาณโอนเข้ามายัง อบต. จ านวนเท่าไหร่  เพราะว่าทาง
สมาชิกสภาฯ บางท่านยังไม่ทราบเกี่ยวกับงบประมาณว่ามีการโอนเข้ามาจ านวน
เท่าไหร่ อยากจะทราบเกี่ยวกับงบประมาณล่าสุด ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - ขออนุญาตที่ประชุมน าเรียนเกี่ยวกับงบประมาณ ตรงนี้เป็นงบประมาณ ณ วันที่ 
29 กันยายน 2563 ทั้งหมดทุกหมวดรายรับ 25,236,490.29 บาท รายจ่าย
ทั้งหมดทุกหมวดรายจ่าย 23,369,973.64 บาท เงินคงเหลือที่จะน าบริหาร 
1,866,435.56 บาท มีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายและท าการกันเงินไว้โดยรวยรายการ
ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วมีค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกันยายน ตลอดรวมยอด
ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 2 แล้ว ทั้งหมด 1,817,740.38 
บาท ยอดเงินคงเหลือ 48,695.88 บาท ตรงนี้คือยอดเงิน ณ ปัจจุบัน ไม่นับรวม
กับการปิดงบประมาณ  

ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีสอบถามขอมติการขอนุมัติกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 610,000.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในที่
ประชุมถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ  

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 
1 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 2 (มติเห็นชอบ 1๒ 
เสียง  มติเอกฉันท)์ 

ประธานสภาฯ  - ในนามของหมู่ที่ 2 ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบ ต่อไปข้อ 3.2 การ
พิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส 
ปั๊มน้ าเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ขอเชิญทางท่านนายกได้น าเรียน 
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3.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ปั๊มน้ า
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

โอนลด ตั้งเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งาน งานบริหารทั่วไป 
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย วัสดุเช้ือเพลงและหล่อลื่น 
โครงการ – 
       
 
งบประมาณคงเหลือ (16 ก.ย. 63)  133,942.60 บาท 
     โอนลด                              26,000.00 บาท 
     คงเหลือ                           107,942.60 บาท 

แผนงานพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร 
โครงการ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ปั๊มน าเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ไม่การตั้งรายการไว้                       0.00 บาท 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่           26,000.00 บาท 
เป็นเงิน                            26,000.00 บาท 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ระเบียบวาระที่ 2 
การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ปั๊มน้ าเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบบ
ประปาใน อบต. ไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นต้องให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติเก่ียวกับซัมเมอร์สตรงนี้ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ในส่วนของรายละเอียดก็
คงจะมอบหมายให้ทาง ผอ.กองคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้น า
แถลงต่อท่ีประชุมต่อไป 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - วาระที่ 3.2 การพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ปั๊มน้ าเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  

โอนลด ตั้งเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งาน งานบริหารทั่วไป 
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย วัสดุเช้ือเพลงและหล่อลื่น 
โครงการ – 
       
 
งบประมาณคงเหลือ (16 ก.ย. 63)  133,942.60 บาท 
     โอนลด                              26,000.00 บาท 
     คงเหลือ                           107,942.60 บาท 

แผนงานพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร 
โครงการ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ปั๊มน าเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ไม่การตั้งรายการไว้                       0.00 บาท 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่           26,000.00 บาท 
เป็นเงิน                            26,000.00 บาท 

ประธานสภาฯ - ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญทางท่านสถิตย์ เสียงแขก 
ส.อบต. หมู่ที่4  - กระผม ส.อบต. สถิตย์  เสียงแขก อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับการตั้งเป็นรายการ

ใหม่ อยากจะทราบเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติของซัมเมอร์ส ว่ามีการจัดซื้อกี่แรง
และปริมาณการบรรจุน้ าเท่าไหร่ เพราะตรงนี้ไม่มีในส่วนของรายละเอียดให้ทาง
สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียด แต่มีการตั้งราคาไว้เพียง 26,000.-
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บาท ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจกเอกสารให้กับทางสมาชิกได้พิจารณาว่า
มีราคาถูกหรือราคาแพงไปหรือไม่ เพ่ือที่จะท าการประกอบการพิจารณาต่อไป  

ประธานสภาฯ  - ก็ขอเอาสารเพ่ือที่จะประกอบการพิจารณา กระผมในนามตัวแทนของหมู่ที่ 2 ขอ
สอบถามอีกเรื่องหนึ่งขอรับทราบเกี่ยวกับซัมเมอร์ส ได้รับทราบมาว่าทางซัมเมอร์ส
ของทาง อบต. ได้ช ารุดไม่สามารถใช้การได้ซึ่งเป็นของบ้านหมู่ที่ 2 ทาง อบต. ได้มี
การยืมซัมเมอร์สของบ้าน หมู่ที่ 2 มาเป็นระยะเวลา เกือบ 1 ปี กระผมก็ได้มีการ
สอบถามมาอยู่ 2 ครั้ง และได้ดูเกี่ยวกับการยื่นญัตติเข้ามาไม่ทราบว่าทาง อบต. จะ
ซื้อซัมเมอร์สกี่เครื่อง หากมีการจัดซื้อให้กับทาง อบต. แล้ว จะมีการจัดซื้อให้กับทาง
บ้านหมู่ที่ 2 หรือไม่ เพราะทางบ้านหมู่ที่ 2 ก็มีความจ าเป็นที่จะใช้ซัมเมอร์ส เพราะ
ทาง อบต. ได้ท าการขอยืมมาใช้งานก่อนและทางบ้านหมู่ที่ 2 มีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้งาน อยากจะสอบถามว่าจะท าการจัดซื้อคืนให้กับทางบ้านหมู่ที่ 2 หรือไม่ 
และอยากทราบว่าทาง อบต. จะท าการจัดซื้อก่ีตัวขอขอน าเรียนถามตรงนี้ 

นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ตรงนี้ก็คงจะมอบหมายทางท่านปลัดในฐานะ
ข้าราชการที่ดูแลในส่วนของพนักงาน ลูกจ้าง และข้าราชการว่าในส่วนของการยืม
ซัมเมอร์สของบ้านหมู่ที่ 2 ว่ายืมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะในส่วนนี้กระผมไม่ได้รับ
รายงานจนกระทั้งซัมเมอร์สของหมู่ที่ 2 ที่ได้ท าการยืมมาช ารุดไม่สารมารถใช้การได้ 
หากช ารุดลงก็ต้องท าการจัดซื้อแต่ถามว่าซัมเมอร์สในส่วนของทาง อบต. เป็นอ านาจ
ของฝ่ายบริหารหรือเป็นอ านาจของสภาฯ ส่วนของระเบียบเพ่ือความปลอดภัย ใน
ส่วนของครุภัณฑ์เป็นอ านาจของทางสภาฯ กระผมจึงท าการยื่นญัตติขอซื้อซัมเมอร์ส 
และให้ทางท่านประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
เพราะจะต้องขอทางสภาฯ พิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 ด้วย ในส่วนของ
ซัมเมอร์สของหมู่ที่ 2 ก็คงจะมอบหมายให้ทาง ปลัด อบต. ได้น าเรียนและชี้แจงต่อ
ที่ประชุม 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้ร่วมประชุม ในส่วนของประปาของหมู่ที่ 2 ได้
ยืมซัมเมอร์สมาใช้งาน ซึ่งระบบประปาภายในของ อบต. ประปา อบต. ไม่ได้มีการ
บริหารในเชิงพาณิชย์โดยเริ่มแรกคือมีการใช้ระบบประปาของบ้านหมู่ที่ 1 แต่ก็มี
การบริหารที่ลงตัวแล้ว แต่ตอนนี้เป็นระบบของทาง อบต. ซึ่งบางครั้งทางชาวบ้านมี
ปัญหาก็จะมีใช้ประปาร่วมกับทาง อบต. เพราะเกิดปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง และ
ปัญหาเรื่องของแหล่งน้ าดิบคือก๊อดป่าโอ้ม ใช้ในส่วนของระบบประปารวมถึง
การเกษตรเกี่ยวกับซัมเมอร์สเป็นปั๊มส าหรับใช้กับระบบประปาโดยตรง ก็ต้องท า
ความเข้าใจกับทางที่ประชุม เป็นรูปแบบปั๊มที่สามารถอยู่ในน้ าได้ อาจจะต้องใช้
แรงดันจ านวนมากหรือใช้ความดันปกติ เพราะจะต้องใช้ระบบประปาระดับผิวดิน
หรือระบบการสูบน้ าขึ้นด้านบนหรือการท างานระดับแนวดิ่ง ซึ่งจะเป็นการท างานใน
ลักษณะนั้น มีซีนระหว่างมอเตอร์กับใบพัดจะไม่สามารถน ากระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงสู่
น้ าได้ เพราะในส่วนนี้ใช้ส าหรับระบบประปา เท่าที่ได้มีการสอบถามไปยังลูกจ้างที่
รับผิดชอบอยู และในส่วนของงานจริง ๆ แล้ว เป็นความรับผิดชอบของกองช่างด้วย 
แต่ซัมเมอร์สของทาง อบต. ได้ช ารุดลงไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอยู่ในห้วงที่ไม่มีในส่วน
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ของงบประมาณเข้ามา และอยู่ในช่วงที่สภาฯ จะต้องให้ทางผู้บริหารขออนุมัติต่อ
สภาฯในการจัดซื้อ โดยเฉพาะเรื่องที่ส าคัญคือในเรื่องของงบประมาณ และได้ขอ
ความอนุเคราะห์ซัมเมอร์สบ้านหมู่ที่ 2 โดยขอยืมมาใช้งานก่อนเพราะ อบต. ยังไม่ได้
ท าการจัดซื้อซึ่งยืมมาได้ไม่นานเครื่องก็ช ารุด ทุกวันนี้ทาง อบต. ใช้ปั๊มชักสายพานจะ
ใช้ในส่วนของเครื่องยนต์หรือใช้ในส่วนของไฟฟ้าก็ได้ ย้ายมาจากบ่อเดิมและใช้ปั๊มน้ า
ดูดน้ าขึ้นหอถัง ทุกวันนี้ระบบประปาใช้น้ าดิบไม่ได้ใช้น้ าบาดาล แล้วน าหอยโข่ง
ขนาด 2 นิ้ว ดันจากข้างล่างสู่ข้างบนโดยใช้ปั๊มเพ่ือบรรเทาปัญหาไปก่อน แต่ถามว่า
น้ ามีความสะอาดหรือไม่ก็คงจะไม่มีความสะอาดเพราะใช้น้ าระดับผิวดิน ไม่มีการ
กรองด้วยระบบ คือในส่วนของประปาผิวดินจะต้องมีระบบกรองเหมือนบ้านหมู่ที่ 6 
จะเป็นลักษณะนั้น แต่ถ้าเป็นน้ าบาดาลจะต้องใช้เครื่องกรองขนาดใหญ่ ซึ่งตอนนี้ท า
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน จึงได้ท าการเสนอแต่หากมองว่าที่ผ่านมาท าไมถึงไม่
มีการด าเนินการ  ได้มีการเสนอหลายครั้งแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ท าการประสาน 
และไม่มีการติดตามท าให้ไม่ได้ด าเนินการ และในเรื่องของบประมาณและไม่อยู่ใน
ห้วงสมัยประชุมสภาฯ ตรงนี้ถือ เป็นในส่วนของเหตุผล และเป็นช่วงของท้า ย
ปีงบประมาณและพอมีงบประมาณในการจัดซื้อที่สามารถจะด าเนินการได้ซึ่งเป็น
อ านาจของทางสภาที่สภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทางท่านนายกได้น าเสนอ 
ยื่นญัตติ เข้ามา ขอให้กับทางท่านประธานสภาเปิดประชุมสมัยวิสามัญในส่วนของ
การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อ ในเมื่อมีการยืมของทางบ้านหมู่ที่ 2 และทาง
หมู่ที่ 2 ก็จ าเป็นต้องใช้ หากไม่ด าเนินการจัดซื้อทาง อบต. ก็ไม่มีซัมเมอร์สใช้ ก็ต้อง
ท าการหารือกัน เพราะในวันนี้มีการโอน 1 รายการ เพราะตรงนี้ก่อนที่จะมีการ
ประชุมงบประมาณยังเข้ามาไม่เพียงพอ ก็อยากให้ที่ประชุมท าการหารือกัน ในส่วน
ของทางสภา และทางผู้บริหาร ก็อยากให้หารือในที่ประชุมแห่งนี้ให้เสร็จสิ้น 

ประธานสภาฯ  - ก่อนที่จะท าการพิจารณากับผมขอพักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที 
 
 

***พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที*** 
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ประธานสภาฯ  - ก็ขอด าเนินการประชุมต่อในข้อ 3.2 ตามที่ทางท่านผู้บริหารได้ท าการชี้แจง การ
พิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 1 รายการ ในที่
ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เกี่ยวกับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะมีการขอมติให้ความ
เห็นชอบ มีเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อซักถามกระผมขอมติความเห็นชอบจากที่
ประชุม ถ้าเห็นชอบของมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการ
จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ปั๊มน้ าเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  (มติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่
เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) 

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอยื่นญัตติเป็นการเสนอด้วยวาจาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) หมวด 3 ข้อ 38 ญัตติที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง ตาม (3) ขอ
ปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าบรรจุเป็นวาระเร่งด่วน บรรจุระเบียบวาระที่ 3.2.1 การอนุมัติกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 รายการ 

 3.2.1 การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 รายการ       

ประธานสภาฯ - ข้อ 3.2.1 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 
รายการ ขอเชิญท่านนายกน าแถลงต่อท่ีประชุม 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระข้อ 3.2.1 การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
1 โครงการ 

โอนลด ตั้งเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งาน งานบริหารทั่วไป 
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย วัสดุเช้ือเพลงและหล่อลื่น 
โครงการ – 
       
 
งบประมาณคงเหลือ (16 ก.ย. 63)  133,942.60 บาท 
     โอนลด                              26,000.00 บาท 
     คงเหลือ                           107,942.60 บาท 

แผนงานพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร 
โครงการ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ปั๊มน าเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ไม่การตั้งรายการไว้                       0.00 บาท 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่           26,000.00 บาท 
เป็นเงิน                            26,000.00 บาท 

ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ตามที่ทางท่านนายกได้มีการน าแถลงต่อที่
ประชุมทราบ ถ้าไม่มีข้อซักถามก็ขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ถ้ามีมติเห็นชอบ
ขอมติยกมือ 
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มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
1 รายการ (มติเห็นชอบ 12 เสียง มติเอกฉันท์)                              

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

ส.อบต.หมู่ที่ 4   - กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ 4 อยากจะเรียนถามทางผอ. กองช่าง
และทาง ผู้บริหารเนื่องจากบ้านหมู่ที่ 4 ได้มีอุทกภัย จากน้ าท่วม ท าให้น้ ากัดเซาะ
ดินออกจาก ท่อคอนเวิร์สเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ก็ได้ท าหนังสือร้องขอเพ่ือให้ทาง
อบต. ได้ช่วยเหลือ ซึ่งน้ ากัดเซาะพอสมควรและตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 
และเหลือเวลาอีก 20 กว่าวัน ก็จะมีทางเกษตรกรซึ่งจะมีการผลผลิตทางการเกษตร 
ล าเลียงออกมา จึงไม่ทราบว่าจะด าเนินการผ่านด้วยวิธีไหนก็อยากจะสอบถามทาง
ท่านนายกช่วยชี้แจง เพื่อที่จะสามารถน าเรียนและชี้แจงให้กับทางชาวบ้านได้ถูกต้อง 
อยากจะทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาว่าจะมีการแก้ไขปัญหาให้เมื่อไหร่ 

นายก อบต.  - เชิญท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าวกระผมได้ให้ทางกองช่างไปตรวจสอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตลอดจน 
ประมาณการเกี่ยวกับงบประมาณที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งได้รับการรายงานเบื้ องต้น 
ว่าในส่วนของความเสียหายต้องท าแนวกันดินสไลด์ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาโดย
ถาวรได้ ก็ได้มีการสั่งการให้กับทางกองช่างท าเกี่ยวกับประมาณการ เพราะล าพังจะ
น าดินลูกรังไปถมหากยังมีเศษไม้ตามที่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก ได้ถ่ายรูปภาพหา
ท่านมีการน าเศษไม้ออก ในช่วงของฤดูน้ าหลากจะท าให้เศษไม้ติดตรงท่อระบาย 
และท าให้น้ าไม่สามารถไหลได้สะดวกและท าให้น้ าเอ่อท่วม ในการแก้ไขปัญหาโดย
ถาวร กระผมได้ด าเนินการก็ไม่ควรใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาหลายรอบ ก็ต้องมีการ
ด าเนินการโดยถาวร ดังนั้นในเมื่อในส่วนของการประมาณการยังไม่มาถึงกระผม 
ประกอบกับในส่วนของงบประมาณของปีนี้เกิดวิกฤตในส่วนของงบประมาณ ซึ่งมี
หลายหมู่บ้านที่ท าการร้องขอมา เพ่ือที่จะท าการแก้ไขปัญหา กระผมได้ท าการชะลอ 
เรื่องไว้ก่อน แต่ส าหรับของหมู่ที่ 4 ได้ท าการสั่งการเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากมีการน า
ดินลูกรังมาถมแค่บริเวณตรงท่อก็คงจะไม่ถาวร ดังนั้นตามที่กระผมได้มีการน าเรียน 
ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลา และในวันนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณจะด าเนินการเร่งด่วน
ก็ไม่สามารถท าได้ ก็คงจะเป็นในส่วนของปีงบประมาณ 2564 ทางเกษตรกรจะมี
การขนผลผลิตทางการเกษตรออกมา ถ้ามีในส่วนของงบประมาณ แต่ยังไม่เพียงพอ 
ต่อการด าเนินการอย่างถาวร การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือการน าดินลูกรังไปถม 
เบื้องต้นก่อน เพ่ือที่จะให้การสัญจรและขนย้ายพืชผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก 
ก็คงจะมีการน าเสนอเพียงเท่านี้ ในส่วนนี้ก็ต้องดู งบประมาณด้วย ก็ต้องมีการ
ด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ แต่หากจะมีการเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตร งบประมาณในการด าเนินการเพียงพอ ตามแบบแปลนที่ทางกองช่าง 
น าเสนอ ก็คงจะน าดินลูกรังไปถมคอสะพานไว้ก่อน เ พ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - ก็ขอให้ทางท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 4 หารือกับทางหมู่บ้าน และน าเรียนชี้แจงให้ทาง 
หมู่บ้านทราบ ส าหรับระเบียบวาระการประชุมก็ได้ท าการพิจารณาครบทุกหัวข้อ
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แล้ว ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่ วมกันพิจารณาในส่วนของวาระในวันนี้ 
ขอขอบคุณทางก านันต าบลป่าก่อด า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ขอบคุณ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ตลอดจนราชการทุกท่าน กระผมขอปิดประชุม 
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