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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 ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมี
การประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ  - ขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ขอท าการเปิด
ประชุมในวันนี้ ก่อนอ่ืนก็ขอสวัสดีทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ได้มีการนัดหมายประชุม 
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
กระผมก็ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องแรกที่ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเรื่องในวันนี้ มีทางสมาชิกสภาฯ ได้ท าการยื่นใบลา โดยเป็นการลากิจ
ส่วนตัว ในที่ประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาทั้งหมด 11 ท่าน ลา 1 ท่าน คือท่าน ส.อบต. 
จ ารอง โนปัน ได้ท าการยื่นใบลา ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่องที่ 
2 แนะน าพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายเข้ามาใหม่ ก็ขอเชิญแนะน าตัว 

นักวิเคราะห์ฯ.      -   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม
นายวิชชาวุช รักพุทธคุณ หรือชื่อวิช ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน โดยมารับต าแหน่งในวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นคนอ าเภอแม่จันและแฟน
ท างานอยู่โรงพยาบาลแม่ลาวหากมีข้อแนะน าก็ขอเชิญแนะน าได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา.       -  นักวิเคราะห์ฯ คนใหม่ชื่อวิช ก็ขอยินดีต้อนรับ แนะน าให้กับทางสภาฯ และทาง
ผู้น าได้รู้จักเพราะจะต้องมีการติดต่อประสานงานและท างานร่วมกัน และหัวหน้า
ส านักปลัดอีกท่านติดประชุม หากมีการประชุมอีกครั้งก็ให้ทางหัวหน้าส านักปลัดมา
แนะน าตัวเพ่ือที่ให้ทางสภาได้รู้จักเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีเพียงแค่นี้  
ขอเชิญทางท่านนายก อบต. 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ก านันต าบลป่าก่อด า และทางผู้น าหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทัศน์ ศรี
จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
อยู่ 2 - 3 เรื่อง เรื่องแรก ด้วยทางอ าเภอแม่ลาว ได้ท าการท าหนังสือเรื่องการเจริญ
พุทธมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ใน
โอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งทางอ าเภอจะได้มีการ
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ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ โดยมีก าหนดการทั้งสิ้นจ านวน 5 วัน โดยในวันที่ 14 
ซึ่งคือวันพรุ่งนี้จะมีการสวดพุทธมนต์ ณ วัดโป่งมอญ ก็ขอเชิญทางข้าราชการ 
สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมในวันดังกล่าวแล้วถือว่าอยู่ใน เขตพ้ืนที่ของ อบต.ป่าก่อด า 

                              เรื่องท่ีสอง ส าหรับหัวหน้าส านักปลัดชื่อนางฐิตาภรณ์ สงค า หรือว่าเรียกหัวหน้าน้ า 
ซึ่งในวันนี้ติดประชุม และจะมีอีกท่านที่ย้ายไปเทศบาลดงมะดะคือ ผอ.กองช่าง นาง
สนธยา  ศรีกุลณะ ย้ายไปในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และทางผอ.กองช่าง จะ
ย้ายมาจากริมโขงจะได้มีการท าเรื่องสอบถามต าแหน่งว่างเพ่ือที่จะย้ายมาด ารง
ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง ตอนนี้ก็ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบการ
โอนย้ายเพ่ือที่จะมารับต าแหน่ง ในส่วนของตัวโครงการทางจังหวัดและมีการท า 
โครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญ้า เผี้ยวตาง ด้วยมือเฮา ตรงนี้
เพ่ือให้การด าเนินการโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญ้า เผี้ยวตาง 
ด้วยมือเฮา เพ่ือด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ทาง
จังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด าเนินการ ดังนี้ หนึ่งด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และอ านาจหน้าที่โดยให้ประสานผู้น า
ท้องถิ่นท้องที่ร่วมประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความ
ร่วมมือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เพ่ือมีการบูรณาการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และการร่วมมือระหว่างผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่อาสาสมัครและ
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนในท้องถิ่น รวมถึงที่
อยู่อาศัยและสถานประกอบการให้มีความสะอาด เพ่ือเป็นระเบียบเรียบร้อยมี
ทัศนียภาพสวยงาม มีสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย และให้มีการรายงานผลปฏิบัติงานดังกล่าวที่ส านักส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว และท าการรายงานทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
ดังนั้น ในส่วนของโครงการดังกล่าวก็คงจะต้องความร่วมมือในส่วนของน าท้องที่ 
ตลอดจนหาสมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า ข้าราชการลูกจ้างทุกท่าน ก็คงจะมีการ
ด าเนินการกระผมก็จะให้ทางท่านปลัดได้น าเรียนต่อไปซึ่ง อบต .ป่าก่อด า ในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนหลาย ๆ ครั้ง และล่าสุดในเดือนที่ผ่านมาทางท่านนายอ าเภอ
และมีการน าเรียนและฝากถึงทาง อบต.ป่าก่อด า ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
บริเวณถนน จาก อบต.ป่าก่อด า มีการปลูกดอกให้ไปถึงแยกสวนชาด้วยถนนสายที่
จะผ่านทางหน้าอ าเภอโดยให้ทางกองช่างได้มีการวัดระยะ และในส่วนที่เกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่และต้องดูในส่วนของงบประมาณว่าจะสามารถด าเนินการได้ขนาดไหน
ซึ่งได้มีการประชุมในส่วนของราชการและท าการหารือเบื้องต้น ก็คงจะมีการตามที่
ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งมีงบประมาณอยู่ 30,000 
บาท ตรงนี้ก็คงจะมีการด าเนินการให้ทันก่อนช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 
ตรงนี้ก็จะให้ทางหัวหน้าส านักปลัดประสานไปยังทางอ าเภออีกครั้งว่าในกรณี
โครงการดังกล่าวจะมีการด าเนินการและบูรณาการร่วมกันซึ่งทาง อบต.ป่าก่อด า ซึ่ง
จะมีการปรับพื้นที่และในส่วนของต้นไม้ หรือดอกไม้ที่จะน ามาปลูกตามไหล่ทางที่ได้
มีการก าหนดไว้ และก็คงจะมีการประสานงานกับทางอ าเภอและประสานงานไปกับ
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ทางผู้น าท้องที่ท้องถิ่นมาร่วมการปลูกเนื่องในวาระโอกาสวันที่ 5 ธันวาคมด้วย ก็
ต้องดูในส่วนของทางอ าเภออีกครั้งว่าจะสะดวกในการด าเนินการเมื่อไหร่ ในเรื่องนี้
ทางท่านปลัดมีเพ่ิมเติมหรือไม่ในส่วนของโครงการนี้ 

ปลัด อบต.          - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ตามหนังสือที่ทางท่านนายกได้น าเรียนไปเมื่อสักครู่เป็นโครงการของทางจังหวัด
เกี่ยวกับโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญ้า เผี้ยวตาง ด้วยมือเฮา 
ตรงนี้เหมือนโครงการของท่านผู้ว่าคนก่อน คือท่านผู้ว่าฯ ท่านเดิมจะมีการจะท า
โครงการเกี่ยวกับบ้านน่าอยู่น่ามอง แล้วในเรื่องนี้จะเป็นในส่วนของช่วงโควิด และ
เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในช่วงนี้ไม่สามารถให้คนต่างชาติมาเที่ยวในประเทศ
ของเราได้ โดยในประเทศก็ต้องมีการส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจทุกเรื่อง เพ่ือที่จะให้
นักท่องเที่ยวในประเทศได้ท่องเที่ยวภายในประเทศ และเพ่ือให้การท่องเที่ยวใช้จ่าย
ในพ้ืนที่ ให้ทุกอาชีพ หรือทุกกลุ่ม ได้รับการดูแลพัฒนาท้องถิ่นเ พ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการประสานงานกับท้องที่และขอความร่วมมือกับทางประชาชน
ด้วย และให้ทางท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการหรือเจ้าของงบประมาณและร่วมกัน
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการหารือในส่วนหนึ่งและประสานงานกับ
ทางอ าเภอกิจกรรมที่เราจะมีการด าเนินการกับทางอ าเภอ เพ่ือที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ โดยต้องมีการด าเนินการกับทางหมู่บ้านและต้องมีการรายงานให้กับ
ทางอ าเภอทราบในส่วนของทาง อบต.ป่าก่อด า และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และต้องท าหนังสือประสานกับทางท้องที่ โดยทางท้องที่ต้องมีการ
พัฒนาหมู่บ้านของตนเองก่อน และมีการถ่ายภาพก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ 
และหลังจากด าเนินการเสร็จแล้วส่งมายังท้องถิ่น เพ่ือที่จะให้ทางท้องถิ่นรายงาน
ต่อไปยังอ าเภออีกครั้ง นี่คือในส่วนของเขตพ้ืนที่ของ อบต . ในส่วนของกรรมการ
ปกครองก็คงจะมีการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ตรงนี้ทาง อบต . ได้มี
การก าหนดงบประมาณในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ในข้อบัญญัติ แต่ไม่ได้มี
การด าเนินการเนื่องจากต้องน างบประมาณไปด าเนินการในส่วนของโครงการ
ก่อสร้างเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน และเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ในปีที่ผ่านมาจึงไม่ได้ของบประมาณใน
ส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการด าเนินการ ในปีนี้ก็ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัติ ซึ่งทาง อบต. ได้มีการปลูกดอกไม้ท าให้ผลิดอกออกผล ค่อนข้างจะมี
ความสวยงาม อีกเรื่องหนึ่งคือการปลูกดอกเฟ่ืองฟ้า และตอนนี้จะมีการด าเนินการ
ถึงหน้าอ าเภอแม่ลาว เพราะในการประชุมหัวหน้าส่วนที่ผ่านมาทางอ าเภอได้มีการ
ติงและแนะน า เพราะว่า อบต.ป่าก่อด า อยู่ในเขตพ้ืนที่ ก็ได้มีการมอบหมายให้กับ
ทางกองช่างวัดระยะทาง ในส่วนของงบประมาณ 30,000 บาท ส่วนหนึ่งจะน าไป
ซื้อต้นไม้ คือต้นทองอุไร และต้องมีการจ้างรถในการปรับเกลี่ยพ้ืนที่ หากช่างมีการ
ปรับพ้ืนที่ก็คงจะมีการจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ต่อไป และในส่วนของกระผมตรงนี้เป็น
ความคิดส่วนตัวว่าอยากจะมีการขยายพันธุ์ดอกทองอุไร ถ้าหากมีเวลาว่างก็อยากให้
ช่วยกันเพ่ือท าการขยายพันธุ์ต้นทองอุไรไว้ เพ่ือที่จะน ามาใช้ในท้องถิ่น ก็ถ้าหากมี
การขยายพันธุ์ไว้ทางหมู่บ้านจะน าไปปลูกได้ ในตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคต แล้วก็
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คงมีการด าเนินการไปเรื่อย ๆ เพราะกระผมมีความคาดหวังถนนสายนี้มีความ
สวยงาม เพราะฉะนั้นงบประมาณมีน้อยก็ต้องค่อย ๆ ด าเนินการ และในส่วนของ
ทางสมาชิกสภาฯ กระผมขอน าเรียนตรงนี้เลยว่าอยากจะขอความร่วมมือเกี่ยวกับ
การด าเนินการพัฒนาถนนหน้า อบต. ไปถึงถนนแยกเกษตรอ าเภอแม่ลาว เพราะ
ต้นไม้บางชนิดต้องมีการปรับออกห่างถนน เพราะถ้าต้นไม้ใหญ่ขึ้นรากก็จะกระทุ้ง
ถนนขึ้นมา ในเรื่องนี้ก็ขอความร่วมมือกับทุกท่าน และขอทางหมู่บ้านได้มีการ
ด าเนินการถ่ายภาพเพ่ือรายงานมายัง อบต. และทาง อบต. ก็จะด าเนินการรายงาน
ให้กับทางอ าเภออีกครั้ง ก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกท่าน 

นายก อบต.  - ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของท่านปลัด เกี่ยวกับพ้ืนที่เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ดูแล โดยเฉพาะของการรื้อถาง ซึ่งในวันนี้ทางผู้น ามาเพียง 2 หมู่บ้าน ที่มาเข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ ถ้าหากมีเวลาก็ต้องท าความเข้าใจกับทางหมู่บ้านเกี่ยวกับแนวพ้ืนที่
เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแล โดยเฉพาะการรื้อถางต่าง ๆ  และถ้ามีเวลาก็คงท า
ความร่วมใจ ในวันนี้มีทางผู้น าเข้าร่วมการประชุมเพียง 2  หมู่บ้าน ก็คงต้องมีการ
นัดประชุมและหารือกันอีกครั้ง ก็ต้องมาดูในส่วนของพ้ืนที่รับผิดชอบ ส าหรับหมู่ที่ 
1  หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 ว่าบริเวณเขตพ้ืนที่ที่จะมีการพัฒนาของหมู่บ้าน จะ
มีการพัฒนาถึงเขตไหน เพราะในส่วนพ้ืนที่ทางหน้าอ าเภอหรือทางไปเกษตรอ าเภอ
ทางชาวบ้านได้มีการร้องเรียนผ่านไปยังอ าเภอว่าทาง อบต. ไม่มีการพัฒนาตรงนี้ถ้า
มีการแบ่งเขตรับผิดชอบที่ชัดเจน ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยหากมีการพัฒนาในส่วน
ที่จะมีการปลูกดอกไม้ ก็ขอฝากเรื่องต้นไม้ถ้าหากเป็นต้นไม้ใหญ่ ถ้าหากเว้นได้ก็
อยากให้เว้นสืบเนื่องจากถนนไปหมู่ที่ 3 ถนนสายหน้าสาธารณสุข ทางก านันต าบล
ป่าก่อด าและทีมงานได้น ารถมาปรับพ้ืนที่และได้มีการตัดต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างถนน
พอสมควร และทางเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ท าการตัดต้นไม้ทางชาวบ้านก็ได้เดือดร้อน 
เพราะตอนที่มีการพัฒนาได้เว้นในส่วนต้นไม้ใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ถือว่ามีผล
ต่อความรู้สึกและมีความตั้งใจที่จะยังคงต้นไม้ใหญ่ไว้ กระผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยก็
แล้วกัน และในส่วนของวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน ทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้มีการตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังของทาง อบต . ป่าก่อ
ด า ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะ อบต.ป่าก่อด า ทุกท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอแม่ลาวเกี่ยวกับการด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือให้
ถูกระเบียบ ซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะให้กับทางข้าราชการ
และในส่วนของตัวกระผมด้วย และก็คงจะมีการจัดท าเป็นหนังสือมาอีกครั้งหนึ่งว่า
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้าง ดังนั้นในส่วนของการด าเนินการจะต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะตอนนี้หากไม่
ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย ถ้าหากทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
แล้วไม่มีการด าเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือระเบียบทางส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินก็จะส่งเรื่องไปยัง ปปช. ดังนั้นก็จะต้องเคร่งครัดในส่วนของการด าเนินการ
แต่ละโครงการ ในส่วนของโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าและบุคลากรท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการก าหนด ในวันที่ 6 - 
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10 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายก็จะมีในส่วนของทางผู้น า คณะผู้บริหารและ
บุคลากรท้องถิ่น 

 
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 
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นายก อบต.          - ในส่วนของหนังสือตอบรับตรงนี้ในส่วนของทางสมาชิกขอให้ท าการจัดส่งทาง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ส าหรับตัวแทนของหมู่บ้านน่าจะวันที่ 16 พฤศจิกายน เป็น
อย่างช้า เพราะจะต้องเช็คยอดในส่วนของจ านวนคนที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการ 
จะต้องมีการแยกในส่วนของผู้หญิงและผู้ชายเพราะจะต้องท าการจองห้องนอน ใน
ส่วนของการด าเนินการกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จ านวน 46 คน ต้องจ ากัดในส่วนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพราะหากก าหนดจ านวนมากกว่านี้ต้องใช้ในส่วนของค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก ตรงนี้ก็เพ่ือการประหยัดในส่วนของงบประมาณในการด าเนินการ และ
เพ่ือที่จะน างบประมาณไปพัฒนาในด้านอ่ืนด้วยจึงได้มีการก าหนดคนที่เกี่ยวข้อง ใน
ส่วนของข้าราชการบางท่านก็คงจะต้องอยู่ อบต . เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อยู่ อบต. ด้วย 
เพราะต้องไปดูงานต่างจังหวัดหลายวันต้องมีเจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้วย ตรงนี้ก็
ขอฝากผู้น าด้วย เกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุน
ส ารองสะสมเงินสะสม ตลอดจนได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 โครงการ 
ตามข้อบัญญัติตอนนี้มีอยู่ 1 โครงการคือโครงการ ตอนนี้ก าลังอยู่ในช่วงของการ
ด าเนินการ คือโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตรงด้านหลังห้องประชุมหลัง
เก่า ก็อยู่ในช่วงระหว่างการด าเนินการ ส่วนโครงการของบ้านสันหนองล้อมหมู่ที่ 6 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตอนนี้ก าลังอยู่ระหว่างท าสัญญา แต่ตอนนี้ทางผู้รับจ้าง
ก าลังติดงานอยู่อ าเภอดอยหลวงก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้า ถ้าอย่างไรก็จะท าการ
ประสานทางคณะกรรมการและทางผู้น าที่จะต้องดูเกี่ยวกับการด าเนินงาน และ
โครงการธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิดของพ้ืนที่ อบต. ได้มีการจัดขอเพียงโครงการเดียว
ก็ต้องดูในส่วนของผลสัมฤทธิ์ว่าจะได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของเราหรือไม่ สถานที่
ด าเนินการคือ ก๊อดป่าห้าหลังส านักงานเกษตรอ าเภอ ซึ่งความกว้าง 40 เมตร 
ความยาว 40 เมตร แต่ชั้นความลึกจะมีการไล่ระดับชั้นไป ความลึกตรงสะดือ 
ความลึก 12 เมตร ตรงนี้ก็ต้องดูว่าระดับน้ าของพ้ืนดินอยู่ที่ระดับกี่เมตร เพราะว่า
ถือว่าเป็นสระน้ าเดิมตามท่ีทางอ าเภอหรือหน่วยงานอื่นได้ขุดไว้แต่ไม่สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ได้ ซึ่งมีอยู่อีกโครงการซึ่งเป็นโครงการเป็นนโยบายของทางรัฐบาล คือโครงการ
ดินแลกน้ าที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ ถ้าหากท าการขุดลึก 3 เมตร 
สามารถขุดเจอน้ าเลยใช่หรือไม่ 

นายช่างโยธา.      - ตอนนี้ก าลังด าเนินการขุดชั้นแรกตอนนี้ก็ขุดเจอน้ าแล้ว 
นายก อบต.          - ซ่ึงตอนนี้ได้มีการสอบถามไปยังผู้น าหมู่บ้าน คือหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ทาง

หมู่บ้านก็ได้มีมติเห็นชอบให้มีการด าเนินการโครงการดินแลกน้ า หรือในกรณีที่ใช้
งบประมาณของทางราชการ เพราะจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่อย่างไร
กระผมก็ต้องดูในส่วนของธนาคารน้ าใต้ดินอีกครั้งว่าพอมีการขุดไปแล้วจะมีปริมาณ
น้ าขนาดไหน เพ่ือที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้มีมติเห็นชอบ
ให้มีการด าเนินการตามโครงการดินแลกน้ าจะเป็นไปได้ขนาดไหน ก็คงจะด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการให้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะ
สามารถด าเนินการได้ขนาดไหนตรงนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องชาวบ้านทั้ง 3 
หมู่บ้าน และเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในพ้ืนที่ต่อไป ส าหรับน้ าที่ท าการขุดคาดว่า
จะได้น้ าใสเพราะเป็นน้ าจากใต้ดิน ในส่วนของบ้านหมู่ที่ 1 ก็ค่อนข้างมีปัญหา
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เกี่ยวกับน้ าขุ่น ตรงแหล่งผลิตน้ าดิบก่อนที่จะใช้เป็นน้ าส าหรับระบบประปาหมู่ที่ 1 
ในโซนของดงป่าหมาก ตรงนี้ก็ต้องดูแนวทางอีกครั้ง ในส่วนของการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ของบ้านหมู่ที่ 2 สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวจะต้องใช้ระเบียบ 
พรบ. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธี e-bidding เนื่องจากมีวงเงินเกิน 500,000 บาท ต้องมีการด าเนินการตาม
ขั้นตอน ทางสมาชิกบางท่านก็มีความสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินการตรงนี้ก็ต้องมีการ
ด าเนินการตามระเบียบ 
1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

1) จัดท าแผน อนุมัติแผน จากผู้มีอ านาจ 
2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผน - เว็บไซต์ e-GP 
- เว็บไซต์ หน่วยงาน 
- ปิดประกาศหน่วยงาน 

2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท าร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง 
3.เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสาร
เชิญชวนเสนอขอ ความเห็นชอบ 
4.การเผยแพร่เพ่ือวิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ 

- วงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน (ไม่เผยแพร่ร่างก็ได)้ 
- วงเงินเกิน 5 ล้าน ต้องเผยแพร่วิจารณ์ในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์

หน่วยงาน ซึ่งทาง อบต. จะไม่ทราบเลยว่าจะมีผู้ยื่นเสนอราคาอย่างไร และตอนนี้
อยู่ในขั้นตอนของการแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง เพราะตรงนี้ก็ยังไม่ทราบว่า
ราคาจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดไหน เพราะราคาน้ ามันมีขึ้นและมีลงก็ไม่ทราบว่า
ราคาจะขยับขนาดไหน ถ้ามีการก าหนดราคากลางในช่วงเดือนใดก็ต้องการก าหนด
ราคากลางตามราคาน้ ามัน ณ ช่วงเวลานั้น ก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นลงของราคา
น้ ามัน หลังจากนั้นก็คงจะมีการด าเนินการอีกหลายขั้นตอน เมื่อวานได้มีการจัด
ประชุมและมีการแจ้งถ้าไม่มีในส่วนของปัญหาหรือการอุทธรณ์ ส าหรับผู้รับจ้างใน
การเสนอราคาก็จะได้ผู้รับจ้างช่วงต้นเดือนมกราคม เพราะในส่วนของกระบวนการก็
คงแล้วเสร็จไม่เกินเดือนธันวาคม ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีการท าสัญญา 
จ้างในห้วงของเดือนมกราคม และในช่วงนี้มีช่างเพียงท่านเดียวและจะต้องคุมงาน
อีก 3 โครงการ ทางช่างจะต้องอยู่หน้างานตลอดต้องดูในส่วนของโครงสร้างอาคาร 
เพ่ือความถูกต้องตามแบบ และทาง ผอ.กองช่าง ก็ติดงานที่ท างานเดิมอยู่เหมือนกัน 
ซึ่งจะได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งในวันที่ 18 มกราคม 2564 ดังนั้นทางกองช่างจะต้อง
มี 2 คน เพราะจะต้องมีทั้งควบคุมงานและช่างออกแบบ กระผมก็ขอแจ้งให้กับในที่
ประชุมทราบในส่วนของขั้นตอนในการด าเนินการก็คงน าเรียนในส่วนของระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการของหมู่ที่ 2 ก็ได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีส าหรับการ
ด าเนินการ ซึ่งจะสามารถด าเนินการได้ภายใน 1 ปี แต่ตอนนี้เพ่ิงเริ่มปีงบประมาณก็
ยังมีเวลา เพราะในส่วนนี้ก าลังอยู่ในห้วงของการด าเนินการ กระผมขอน าเรียนเพียง
เท่านี้ 
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ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณทางท่านนายก ขออนุญาตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องมีการสวดเจริญพุทธ
มนต์ ตามป้ายก าหนดการจะมีการสวดเจริญพุทธมนต์ในเวลา 10.00 น. แต่ทาง
คณะสงฆ์จะสวดเจริญพุทธมนต์ เวลา 13.00 น. 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 - ตรงนี้ทางปลัดสุวรรณ จะมีการสวดเจริญพุทธมนต์ใน เวลา 10.00 น.  
ประธานสภาฯ - แต่ตามท่ีกระผมได้ร่วมกับทางเจ้าอาวาสจัดสถานที่ ทางเจ้าคณะอ าเภอแม่ลาวได้มี

การแจ้งกับทางเจ้าอาวาสว่าจะสวดเจริญพุทธมนต์ในเวลา 13.00 น. แต่ป้ายแจ้ง
เป็นเวลา 10.00 น. ตรงนี้ก็ต้องประสานงานเพื่อให้มีความชัดเจนอีกครั้ง  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 - ตรงนี้ทางเจ้าคณะอ าเภอได้มีการประสานงานมายังทางปลัดสุวรรณ ตรงนี้ก็จะขอ
ประสานงานกับทางท่านปลัดอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ - ตรงนี้ก็ขอรบกวนทางผู้ใหญ่บ้านประสานงานอีกครั้ง เพราะตรงนี้จะได้ทราบเวลา
ที่ด าเนินการที่แท้จริง และจะประสานงานกับทางเจ้าคณะอ าเภออีกครั้ง ท่านใดมี
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ใน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดส่งส าเนา 
รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ 
มีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและด าเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอ
ความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ  

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 11 เสียง 
มติเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ 

 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรียนเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นค าแถลงนโยบายตั้งแต่รับ
ต าแหน่ง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือให้สอด
คลองกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนา
ของจังหวัดที่เก่ียวข้อง 

     
***ตามเอกสารแนบ*** 
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นายก อบต. - ในส่วนอื่น ๆ ทางนักวิเคราะห์ฯ มีเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นักวิเคราะห ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน การแถลงนโยบายของท่านนายกเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รายงานแสดงผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   

ประธานสภาฯ - จากการรายงานของทางผู้บริหาร ในที่ประชุมมีข้อซักถามเกี่ยวกับการรายงานผล
การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติความ
เห็นชอบการรายงานของทางท่านนายก อบต. ขอมตยิกมือ                                                                                                                                      

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (มติเห็นชอบ 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 เสียง) 

   
ประธานสภาฯ   - ก่อนที่จะท าการพิจารณากระผมขอพักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที 

 
 

***พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาท*ี** 
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3.๒ รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าครบองค์ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3.2 ขอเชิญทางท่านนายก อบต. 

นายก อบต. - ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 ส าหรับรายละเอียดกระผมก็คงจะมีการมอบหมายให้กับทางนักวิเคราะห์ฯ
น าเสนอเก่ียวกับรายละเอียดให้กับทางที่ประชุมทราบ 

นักวิเคราะห์ฯ - ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ได้มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทาง อบต . จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นคือมีการจัดท าแผนประจ าปี ซึ่งน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องน ากิจกรรมหรือโครงการจากที่ทางสภาฯ ได้ท าการอนุมัติให้ความเห็นชอบ 
และให้เป็นไปตาม “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของทางรัฐบาล ส าหรับแผนพัฒนา 

   *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 
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ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 3.2 ถ้าไม่มีก็ขอ
มติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

 3.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญทางท่าน
นายก อบต. 

นายก อบต. - ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรงนี้ก็คงจะมีการ
มอบหมายให้กับนักวิเคราะห์ฯ น าเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป 

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2563 - 
พ.ศ. 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือการที่จะมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์หรือไม่ ตามระเบียบ (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (๓) 25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 
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นักวิเคราะห์ฯ  - ตรงนี้เป็นส่วนของรายละเอียดตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้มีการน าเสนอมา ขอขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ  - ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านปลัด อบต. 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตามที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้น าเรียนชี้แจงให้กับทางสภาฯ ทราบในเรื่อง
เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน ซึ่งกระผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็ได้รับทราบ
เกี่ยวกับรายละเอียด กระผมขอขยายความเพ่ิมเติมเป็นข้อพิจารณาในส่วนของ
งบประมาณหรือการตัดสินใจ ประกอบกับผู้ที่ด าเนินการคือในส่วนของทางกองช่าง 
ในเรื่องของการก่อสร้างถนนทางคณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์มาว่าถนนที่ มี
ด าเนินการบางสาย ยังขาดการด าเนินการก่อสร้างไม่มาก ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
ควรมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จสุดสาย เหมือนกับการด าเนินการก่อสร้างของบ้าน
สันหนองบัว หมู่ที่ 11  กว่าจะมีการด าเนินการแล้วเสร็จก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง เพราะในการจัดท าประชาคมเสร็จแล้วแต่ก็ไม่น าขึ้นเป็นล าดับ
แรก ระยะที่เหลือจึงยังไม่ได้ด าเนินการและได้มีการพิจารณาร่วมกันแล้วว่าถ้าใน
ส่วนของกองช่าง ทางคณะกรรมการในบางครั้งไม่ได้เห็นในส่วนของพ้ืนที่เพราะอยู่
เพียงส านักงาน และทางช่างต้องมีการเสนอความเห็นเพราะเป็นผู้ออกส ารวจหน้า
งาน เพื่อที่จะน ามาประมาณราคาและลงพื้นท่ีดูในส่วนของระยะ น ามาประกอบการ
จัดท าแผนหรือการจัดท าข้อบัญญัติ ถ้าหากมีการส ารวจเส้นทางมาแล้วก็ต้องมาลง
ความเห็นว่าเห็นควรที่จะมีการด าเนินการอย่างไร หากน างบประมาณไปประมาณ
การในแบบและท าบันทึกเพ่ือเสนอกับทางผู้บริหาร ว่าเห็นควรที่จะด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามแบบแปลนและการส ารวจพ้ืนที่ ว่าเหลือในส่วนของการด าเนินการอีก
เท่าไหร่ เพราะในส่วนของผู้บริหารอาจจะไม่ได้ลงพ้ืนที่ และหากไม่ได้มีการ
ด าเนินการส าหรับการก่อสร้างถนนตรงนี้ก็ไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หากในปีงบประมาณนี้ไม่ได้มีการด าเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ ก็อาจจะตกไป
และต้องข้ามไปในปีอ่ืน  แต่การที่จะด าเนินการทีละสายก็ไม่ได้หมายความว่า
ระยะทางที่เหลือทั้งหมด แต่ก็ต้องดูในส่วนของงบประมาณเพราะงบประมาณมีอยู่
จ ากัด แต่ถ้ากรณีงบประมาณเหลือจากการก่อสร้างมาแล้ว ตรงนี้ก็ควรจะเป็น
ข้อพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือเป็นการน าเสนอและขยายความเพ่ือให้ทาง
ผู้บริหารและทางสภาฯ ได้รับทราบ และให้ทางช่างได้ด าเนินการต่อไป 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ก็คงจะขอขยายความเพ่ิมเติมว่านับตั้งแต่กระผมได้เข้ามาบริหาร อบต .ป่าก่อด า 
แห่งนี้ ก็ต้องน าเรียนในส่วนของการตั้งงบประมาณของทาง อบต .ป่าก่อด า ถือว่าได้
มีการเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านในเขต
พ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า ถ้าเทียบกับ อปท. อ่ืน ทาง อบต.ป่าก่อด า มีการตั้งงบประมาณ
ไว้สูงเป็นล าดับต้น ๆ ในส่วนของด้านงบประมาณในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละ
หมู่บ้านตามที่ได้มีการแจ้งไว้ว่ามีการตั้งไว้เกินศักยภาพ และการก่อสร้างถนนตาม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการสะท้อนมา
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เกี่ยวกับถนนหรือซอยแม้แต่หมู่ที่ 11 ถนนสายน้ าแม่ขาว ซึ่งถนนมีความยาวและ
งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ถ้าหากน างบประมาณของทาง 
อบต. ไปด าเนินการในปีเดียวหมู่บ้านอ่ืนก็จะไม่ได้งบประมาณไปด าเนินการ 
งบประมาณของทาง อบต . ถ้าเทียบกับงบประมาณที่ตั้งงบประมาณไว้ 10 
เปอร์เซนต์ ของงบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่ง 10 เปอร์เซนต์ ก็คือ 3 ล้านบาท 
เฉลี่ยทั้ง 7 หมู่บ้านจะได้รับการจัดสรรงบประมาณหมู่บ้านละไม่เกิน 3 - 4 แสน
บาท ต่อหมู่บ้านแต่หลายปีที่ผ่านมาโครงสร้างพ้ืนฐานของทาง อบต . ไม่ต่ ากว่า 4 
แสนบาท ในกรณีของหมู่ที่ 2 มีการตั้งงบประมาณในการด าเนินการ 6 แสนกว่า
บาท ซึ่งงบประมาณก็ตั้งมีการเฉลี่ย ตามที่กระผมได้มีการแจ้งว่าการรับโอน  (ย้าย) 
ข้าราชการ ท าไมต้องขอในส่วนของสิทธิ์ที่ทางราชการที่ย้ายมายัง อบต. ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิ์ค่าเช่าบ้านหรือสิทธิ์ ในส่วนที่จะขอใช้สิทธิ์ก็อยู่ในส่วนของการขอ  ซึ่งจะท าให้
ลดงบประมาณในส่วนของการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน แต่ตามที่กระผมได้มีการสังเกตหรือเห็นภาพ
ชัดเจนก็คือของซอย 4 บ้านแม่ผง ถนนสายบ้านดงเจริญที่ยังไม่สุดสายระยะทางไม่
ถึง 10 เมตร และส่วนหนึ่งเกิดจากทางกองช่างเพราะเป็นผู้ส ารวจก่อนที่จะมีการตั้ง
งบประมาณและน าเสนอต่อทางสภาฯ ตอนที่ออกส ารวจราคาน้ ามันต่ ากว่า แต่พอ
ด าเนินการจริงราคาน้ ามันสูงขึ้นเพราะน าเสนอต่อสภาฯ ข้ามปี และมีการน าเสนอ
ในอีกปีงบประมาณหนึ่งต้องเข้าใจในส่วนของตรงนี้ด้วย ช่วงที่การจัดท า (ร่าง) 
ข้อบัญญัติ เพ่ือเสนอต่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ณ ขณะนั้นราคาน้ ามันไม่เท่ากับ
ราคาปัจจุบัน  แต่พอโครงการอนุมัติให้มีการด าเนินการข้ามปีงบประมาณ และราคา
น้ ามันมีราคาสูงขึ้น แต่งบประมาณเท่าเดิมจะของบประมาณเพ่ิมก็ไม่สามารถท าได้ 
ก็ต้องมีการปรับลดระยะความยาวลงท าให้ด าเนินการถนนไม่สุดสาย อาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งปัจจัยในส่วนของงบประมาณเท่าเดิม และท าให้ถนนไม่สุดสายตามที่ทาง
กองช่างได้มีการน าเรียนมา กระผมก็พยายามจะมีการด าเนินการก่อสร้างให้สุดซอย 
แต่ที่ไม่ได้ด าเนินการสุดซอยเพราะงบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ ตรงนี้
ถือว่าเกินศักยภาพทาง อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้ กระผมน าเรียนแล้วว่าการ
พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ จะเห็นได้เลยว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน ไม่ได้ค านึงถึงว่าหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ มีความพยายามเพ่ือ
ไม่ให้เหลื่อมล้ ากัน ต้องดูในส่วนของความจ าเป็นของแต่ละโครงการ ในกรณีของการ
ก่อสร้างอาคารก็ไม่สามารถลดขนาดของโครงสร้างได้ แต่กรณีของถนนถ้า
ด าเนินการก่อสร้างสุดสายใช้งบประมาณ 6 - 7 แสนบาท แต่ผลักงบประมาณให้
เพียงหมู่บ้านเดียว แต่ต้องมีการแบ่งงบประมาณในการด าเนินงานก็ต้องยอม เพราะ 
อบต. เป็นท้องถิ่นขนาดกลางไม่ได้เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่จะมีงบประมาณในการ
ด าเนินการจ านวนมาก แต่ถือว่าต้องยอมรับส าหรับบางหมู่บ้านพ้ืนที่ค่อนข้างกว้าง 
แต่หากจะมีการด าเนินการสุดซอยก็ต้องมองถึงความต้องการของหมู่บ้านอ่ืนด้วย ใน
กรณีของหมู่ที่ 1 ถ้าจะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตก็จะต้องใช้งบประมาณ
เกือบ 1 ล้านบาท ตรงนี้ก็ต้องมีการด าเนินการก่อสร้างเป็นระยะตามงบประมาณ 
ตรงนี้ก็ถือว่าจะส าเร็จเหมือนกันก็ต้อง ค่อย ๆ ด าเนินการ แต่สิ่งที่กระผมสามารถ
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ยืนยันกับทางสภาฯ ได้ว่าซอยที่ไม่ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จคือดงเจริญยังขาดไปไม่
ถึง 10 เมตร ตรงนี้ตามที่คณะการรมการติดตามและประเมินผลแผนได้มีการ
สอบถามมาว่าท าไมไม่มีการด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ตรงนี้ติดปัญหาเกี่ยวกับราคา
น้ ามันตามที่ทางกองช่างได้ประมาณการก่อนจะมีการจัดท าร่างข้อบัญญัติ และมา
ด าเนินการก่อน 6 - 7 เดือน ท าให้ราคาน้ ามันเพ่ิมขึ้นจึงมีผลต่อการก าหนดราคา
กลางเพ่ิมข้ึน แต่งบประมาณในการด าเนินการเท่าเดิม ถนนในการด าเนินการจึงต้อง
ลดความยาวลงตามงบประมาณที่ตั้งไว้ กระผมก็คงจะน าเรียนเพ่ิมเติมเพียงแค่นี้ 
ขอขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ.    - ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านสานิต ศรีจุมปา ส .อบต.      
หมู่ที่ 2 

ส.อบต. หมู่ที่ 2.   -  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ส. อบต หมู่ที่ 2 กรณีที่ทาง
คณะกรรมการได้มีการน าเสนอเข้ามาในเรื่องของถนน ก็อยากให้ในที่ประชุมร่วมกัน
หารือเพ่ือหาทางออก เพราะถนนบางสายมีความยาว 10 - 15 เมตร หากจะรอให้
ด าเนินตามแผนและวนกลับมาตามที่ทางท่านปลัดได้น าเรียน ก็อยากจะขอฝากกับ
ทางช่างออกส ารวจเพราะความยาวของถนนแต่ละสายประมาณ 10 - 15 เมตร 
อยากให้ช่วยด าเนินการและร่วมกันพิจารณาและน าเสนอผู้บริหาร กระผมในนาม ส.
อบต. ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน เพราะตรงนี้ระยะทางก็คงเหลือไม่มาก ซึ่งไม่ถึง 
50 - 60 เมตร หากจะเพ่ิมงบประมาณทางสภาฯ ก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี้ก็สามารถ
ด าเนินการได้เพราะก็เหลือความยาวของถนนไม่มาก ก็ขอฝากทางกองช่างเสนอทาง
ผู้บริหารด้วย เพราะเหลือเพียง 10 - 15 เมตร กว่าจะมีการวนมาอีกรอบอาจจะท า
ให้การด าเนินการช้า และการก่อสร้างถนนก็ไม่เสร็จสิ้น แต่ถ้ามีการประชาคม
หมู่บ้านก็คงจะไม่ได้มีการเลือกมาเป็นล าดับแรก  เพราะแต่ละหมู่บ้านก็ต้องการ
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณเยอะกว่า และความต้องการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ก็ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย 

นายบุญโรจน์   - เรียนเชิญทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส .อบต .หมู่ที่  4 เกี่ยวกับเรื่องของ
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นด้วยกับทางท่าน 
ปลัด อบต. และทางท่านสานิต ศรีจุมปา ที่ได้มีการน าเรียนต่อที่ประชุม ทางคณะ
ผู้บริหารได้มีการตั้งกรอบเพดานเกี่ยวกับงบประมาณไว้ว่า หากมีการตั้งงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการแต่ละโครงการต้องไม่เกิน 500,000.- บาท ซึ่งการก่อสร้าง
ถนนเหลือเพียงไม่ก่ีเมตร ซึ่งทางช่างก็สามารถด าเนินการได้ถ้าหากทางผู้บริหารได้มี
การตั้งกรอบงบประมาณไว้  ก็อยากจะขอฝากเพราะว่าบางครั้งถนนบางสายมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง ก็อยากจะขอฝากทางผู้บริหาร แต่ไม่ได้ให้ด าเนินการ
ถนนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จทุกสาย แต่หากจะน าต าบลอื่นมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับพ้ืนที่
น ามาเป็นตัวอย่างคงจะเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องมาดูในส่วนของทาง อบต . ว่ามีความ
เหมาะสมมากเพียงใดเก่ียวกับการก าหนดเกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินการ  
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ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญทางท่านนายก อบต.ป่าก่อด า  
 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่
แต่ละท่านได้มีการน าเสนอไม่ได้มีการระบุว่าเป็นถนนสายไหน ซอยไหน ที่กระผมยัง
ไม่ได้น างบประมาณไปด าเนินการที่เหลือ 10 เมตร เพราะแต่ละท่านที่มีการน า
เรียนมา และทางท่านปลัด อบต. ฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในส่วนของการ
ด าเนินการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางกองช่างได้ออกพ้ืนที่ส ารวจ ทางช่างจะเห็น
พ้ืนที่จริงว่าในส่วนของงบประมาณ อบต.ป่าก่อด า ว่ามีการตั้งงบประมาณไว้จ านวน
เท่าไหร่ มีงบประมาณในส่วนของการบริหารจ านวนเท่าไหร่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวนเท่าไหร่ เพราะในส่วนนี้ไม่ใช่เป็นเพราะในส่วนของ
กระผมเพียงคนเดียว เพดานในการก าหนดราคาท าไมมีการตั้งไว้ไม่เกิน 500,000.- 
บาท เพราะมีการค านวณดูแล้วว่าในการตั้ งงบประมาณไว้แต่ละโครงการ 
งบประมาณทั้งหมด 30,000,000.- บาท ในส่วนของงบประมาณที่จะน ามาตั้ง
งบประมาณเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ คือ 3,000,000.- บาท เพราะด้วยพ้ืนฐานจะ
สอบถามทางนักวิเคราะห์ฯ ก็ได้ และน ามาเฉลี่ยให้ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน และจะได้
งบประมาณหมู่บ้านละเท่าไหร่ ถือว่ากระผมได้มีการก าหนดเกี่ยวกับเพดาน
งบประมาณไว้ค่อนข้างสูงกว่าท้องถิ่นอ่ืน  มีการตั้งไว้สูงกว่าท้องถิ่นอ่ืนเพราะได้มี
การหารเฉลี่ยแต่ละหมู่บ้านจะได้หมู่บ้านละ 200,000 - 300,000.-บาท การ
ด าเนินก่อสร้างถนนก็ไม่สุดสาย อยากให้ชี้มาเลยว่าถนนซอยไหนที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ และท าไมกระผมสามารถชี้ชัดได้ว่ามีข้อพิพาทหรือข้อบกพร่องเกิดจาก
อะไร ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 5 บ้านดงเจริญ ตามที่กระผมได้มีการน าเรียนต้องดูใน
ส่วนประกอบ แต่ตามที่ได้มีการน าเสนอมาว่าถนนสายไหน ซอยไหน ก็ขอให้
น าเสนอมา เพ่ือที่กระผมจะได้หาแนวทางถ้าไม่มีการด าเนินการสุดสายก็ต้องน า
บรรจุไว้ในแผน เพราะบางปีงบประมาณที่ไม่เคยมีในเรื่องของโควิด - 19 ตรงนี้ก็จะ
มีเงินเหลือจ่าย แต่ปรากฏว่าไม่มีบรรจุไว้ในแผนก็ไม่สามารถด าเนินการได้ กระผมก็
อยากจะฝากทางสมาชิกทุกท่าน ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ ในเขตพ้ืนที่ของ
หมู่บ้านของท่านเอง ก็ให้ไปดูในส่วนของตรงนี้ด้วย เพราะบางทีการก่อสร้างถนนไม่
สุดสาย และไปดูในแผนของหมู่บ้านปรากฏว่าไม่มี ในแผนของ อบต. ก็ไม่มี ดังนั้นก็
ไม่สามารถด าเนินการได้ และจะมาโทษทางผู้บริหารไม่ใส่ใจหรือสนใจ และท าไมไม่
มีการด าเนินการให้เรียบร้อย การบริหารต้องค านึงถึงประโยชน์ที่แท้จริง และ
งบประมาณที่สามารถด าเนินการได้ แม้แต่โครงการของหมู่ที่ 2 ว่าท าไมกระผมถึง
ต้องบีบในส่วนของรายจ่ายประจ า เพื่อที่จะให้โครงการของหมู่ที่ 2 สามารถยื่นญัตติ
เกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาที่สามารถด าเนินการได้ ก็ต้องมองหลาย ๆ 
องค์ประกอบ ตามที่กระผมน าเรียนว่าถ้ามีงบประมาณสูงก็จะสามารถบริหารงานได้
ง่ายขึ้น แต่ในกรณีงบประมาณน้อยก็ต้องค านึงถึงการบริหารจัดการ เพราะรายจ่าย
ประจ าเพ่ิมข้ึนทุกวันทางข้าราชการท้องถิ่นเงินเดือนเพิ่มปีละ 2 ครั้ง รายจ่ายประจ า
ใช้งบประมาณเท่าไหร่ หลาย ๆ ท่านก็คงไม่ทราบ และถามว่าสิทธิของทางราชการ
แม้แต่การเช่าซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ในส่วนของค่าเช่าบ้านข้าราชการทุกท่านมีสิทธิ์
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ได้รับตามสิทธิ์  แต่ท าไมกระผมต้องขอสิทธิ์เพ่ือไม่ให้เบิกจ่าย ทุกท่านลองค านวณ
แค่สายปฏิบัติเบิกแค่คนละ 2,500 บาท โดยในเดือน ๆ  หนึ่งจะต้องใช้งบประมาณ
ในส่วนของสิทธิ์ข้าราชการจ านวนเท่าไหร่ กระผมก็ได้มีการขอเพ่ือที่จะลดในส่วน
ของรายจ่ายประจ า เพ่ือที่จะน างบประมาณมาใช้ในส่วนของการพัฒนา เพ่ือให้การ
เติมเต็มและให้ทาง อบต. ได้รับการพัฒนา ในส่วนของการบริหารหารตรงนี้ก็ต้องมา
สัมผัสเองถึงจะรับรู้ว่าเป็นอย่างไร กระผมก็ได้น าเรียนและได้สร้างเกี่ยวกับ
กระบวนการท างาน และกระผมได้ค านึงถึงหมู่บ้านใหญ่ ๆ พ้ืนที่ก็กว้าง กระผมไม่ได้
ค านึงถึงหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ กระผมค านึงถึงความเดือดร้อนของแต่ละ
หมู่บ้านเป็นที่ตั้ง หากจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนนให้สุดซอย หมู่บ้านอ่ืนคงจะ
ไม่ได้รับการพัฒนา กระผมขอน าเรียนไว้เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - ขออนุญาตเพ่ิมเติมตามทางเราจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการก่อสร้างถนนที่
เหลือความยาวเพียง 10 - 15 เมตร ทางท่านนายกได้น าเรียนในมุมกว้างไปเรื่อย ๆ 
เกินจากความยาว 10 - 15 เมตร ตามที่คณะกรรมการได้มีการแสดงความคิดเห็น 
ทางท่านนายกก็ได้มีการพูดยืดเยื้อ ไม่มีการหาข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาว่าจะ
มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  

นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ เมื่อสักครู่กระผมได้มีการน าเรียนอย่างชัดเจน
แล้ว ว่าให้ทางสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านได้ส ารวจว่าถนนสายไหนที่ยังด าเนินการ
ก่อสร้างถนนยังไม่สุดสาย ไม่ใช่ท่านมาย้อนถามกระผม เพราะกระผมไม่ทราบว่า
ถนนแต่ละซอยของหมู่บ้านของท่านที่ยังด าเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และถนน
ซอยไหนที่ไม่มีบรรจุไว้ในแผน ก็ขอให้มีการบรรจุไว้ในแผน ตรงนั้นถือว่าเป็นหน้าที่
ของพวกท่าน ไม่ใช่ให้กระผมมีการชี้แนะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร แต่พวก
ท่านยังไม่ได้มีการน าเสนอในส่วนของความเดือดร้อนของพวกท่าน ตรงนี้คือหน้าที่
กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบพระคุณครับ 

นายบุญโรจน์  - ทางท่าน ส.อบต.สานิต ศรีจุมปา มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

ส.อบต.หมู่ที่ 2  - อยากจะหารือเกี่ยวกับปัญหาที่มีการสะท้อนเข้ามาเกี่ยวกับตามที่ทาง
คณะกรรมการแผนพัฒนาที่ได้มีการเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณา 
เพราะตรงนี้ก็ได้มีการหารือกันถือว่าไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ 
ตอนนี้ถ้าหากมีการอภิปรายก็เป็นการอภิปรายซ้ าประเด็นเดิม เพราะฉะนั้นก็คงจะ
ฝากไว้เผื่ออนาคตว่า ส.อบต. แต่ละหมู่บ้านประสานกับทางกองช่างก่อนที่จะมีการ
จัดท า (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  เพ่ือที่จะท าการขอให้ทางช่างได้มีการ
ด าเนินการสุดซอย เพ่ือที่ให้ทางกองช่างได้น าเสนอกับทางท่านนายกเพ่ือน าเข้า 
(ร่าง) ข้อบัญญัติ ถ้าหากให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาแล้วไม่สามารถเพ่ิมเติมเข้ามาได้ 
สิ่งที่ท าได้คือการปรับลดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเพ่ิมเติมได้ ประเด็นนี้กระผมขอ
น าเรียนต่อทางท่านประธานสภาฯ ว่าคงจะไม่มีการอภิปรายซ้ าประเด็นเดิม ขอ
เปลี่ยนเป็นการอภิปรายในประเด็นอ่ืนต่อไป  เพราะกระผมมีเรื่องที่จะอภิปรายต่อ
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ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพ่ือที่จะได้ท าการอภิปรายต่อประเด็นอ่ืน กระผมมี
ข้อสงสัยในเรื่องของแผน เพราะกระผมในฐานะตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้าน อยากจะ
ให้ช่วยพิจารณาโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา  พอดีโครงการของ
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ในเรื่องของอาคารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งทางท่าน
นายกได้มีการใช้อ านาจของทางท่านนายกที่ได้มีการดึงในส่วนของโครงการในแผน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น าเสนอให้มีการด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าโครงการตกไปแล้ว เพราะทางสภาฯ พิจารณาไม่
เห็นชอบก็ได้มีการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อไม่ผ่านจากทางสภาฯ แล้ว 
โครงการก่อสร้างของหมู่ที่ 2 ซึ่งเดิมอยู่ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ถือว่า
ตกไปแล้ว เพราะฉะนั้นอยากจะขอทางท่านนายกใช้อ านาจของท่านดึ งแผนตัวเดิม
เพ่ือให้อยู่ในปี 2565 เหมือนเดิมได้หรือไม่ เพราะกระผมกลัวพ่ีน้องชาวบ้านจะเสีย
โอกาสจากตรงนี้ เพราะตรงนี้ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับโครงการของหมู่บ้านไว้แล้ว 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีปัญหาทางด้านงบประมาณแต่ก็สามารถแก้ไข
ปัญหาเรียบร้อยแล้ว กระผมก็อยากให้โครงการของบ้านหมู่ที่ 2  ตกไปถ้าหากไม่มี
การดึงมาไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระผมไม่อยากจะเรียนถามทางท่าน
นายก 

ประธานสภาฯ   - เรียนเชิญทางท่านนายก อบต. 
 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ในส่วนของการปรับแผน ซึ่งได้มีการบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี อยู่แล้ว ตรงนี้ว่าเป็นอ านาจของทางผู้บริหารอยู่แล้ว 

นักวิเคราะห์ฯ - ถ้าเป็นข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 17 
เม่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ 
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วยและข้อ ๒๒/๑ 
19 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ตามท่ีกระผมได้ฟังตามที่ท่านได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
โครงการ เดิมมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้มีการขอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในครั้ง
นั้นทางสภาฯ ไม่ได้ท าการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นแผนก็ยังคงแผน
เดิมต่อไป  

นายก อบต. - ตรงนี้อ านาจของทางผู้บริหารสามารถปรับแผนโครงการของหมู่ที่ 2 แผนซึ่งอยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถ้ามีอยู่ในแผนอยู่แล้วและอ านาจก็เป็นของทางผู้บริหาร

นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว 
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ปรับแผนให้มาอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการ
ด าเนินการกรณีแบบนี้ต้องใช้อ านาจของผู้บริหาร ก็ต้องให้ทางหมู่บ้านยืนยันมาว่า
ต้องการด าเนินการตามโครงการนี้ เพ่ือที่จะบรรจุไว้ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
เหมือนเดิม จะมีวิธีการอย่างไร 

นักวิเคราะห์ฯ - ข้อ ๒๒ 18 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒ ) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเม่ือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับ ความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ต่อไป 

นายก อบต. - โครงการตรงนี้ได้น าเรียนไปทางท่านประธานสภาฯ และทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
ด้วย ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตรงนี้กระผมได้ไปดูแล้วในส่วนของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ป่าก่อด า ก็คงจะต้องมีการปรับแผนครั้งใหญ่ เพราะตอนนี้โครงการที่
เกินศักยภาพแต่ไม่มีเลย ในเขตพ้ืนที่ อบต. ตรงนี้ก็เลยเสียสิทธิ์ในส่วนของ
งบประมาณจากทาง อบจ. กระผมได้สั่งการทางนักวิเคราะห์ฯ แล้วว่าถ้าเข้าสู่
กระบวนการปรับแผนกระผมขอฝากทางสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านว่าโครงการใดที่
ยังตกค้าง เราก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนทั้งต าบล ก็คงจะต้องมีการนับ
หนึ่งใหม่ทั้งหมด ว่าโครงการไหนที่ตกหล่นหรือโครงการของหมู่ที่ 2 ที่ยืนยันหรือ
บรรจุไว้ในแผน 5 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ขอให้มีการน าเสนอโครงการ
ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และโครงการไหนที่มีการเพ่ิมเติมขึ้นมา ฝากทางสมาชิกสภาฯ 
เกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพ ถ้าไม่ใช่พ้ืนที่ของหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ของกรม
ชลประทานตรงนี้ก็ต้องดูอีกครั้ง และขอฝากทางกองช่างอีกครั้งในส่วนของตรงนี้ท า
หนังสือประสานกับกรมชลประทานด้วย ว่ามีการจัดท าแผนหรือไม่ถนนสาย
ชลประทานเกี่ยวกับการราดยางถนนหรือการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพราะถ้าหาก
ไม่มีเราจะได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่จะท าการของบประมาณจาก
ทาง อบจ. หรือว่าจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน เพราะตรงนี้
ตามท่ีกระผมได้น าเรียนเพราะกลัวจะเสียโอกาส เพราะจริง ๆ แล้วในปีที่ผ่านมาเป็น
คิวของ อบต.ป่าก่อด า แต่ไม่มีโครงการที่เกินศักยภาพน าส่งตรงนี้จึงขาดสิทธิ และ
ต าบลอื่นจึงได้สิทธิจากตรงนี้ไป ก็อยากจะฝากตรงนี้ 

ประธานสภาฯ  - เกี่ยวกับโครงการนี้ก็ถือว่าหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็คงจะขอมติความ
เห็นชอบจากที่ประชุม รับรองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานายบุญโรจน์  หน่อแก้ว 
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ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถ้ามีมติเห็นชอบ
ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (มติ
เห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ  - ต่อไปข้อ 3.4  
 

3.4 การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2563  

ประธานสภาฯ  - ข้อ 3.4 ขอเชิญทางท่านนายก อบต. น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
 

นายก อบต. - ระเบียบวาระที่ 3.4 การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6 / 2563 สืบเนื่องจากสาธารณสุข
อ าเภอ ได้มีการก าหนดจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ซึ่ง
ต้องมีการอบรมตามหลักสูตรที่มีการก าหนดไว้ ทางท้องถิ่นไม่ได้มีการก าหนดไว้ใน
แผน และจะมีการจัดอบรมให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการบรรจุใน
แผน จึงต้องมีการปรับแผนเพิ่มเติม เป็นการเพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2563 จึงน าโครงการ
ดังกล่าวบรรจุไว้ในแผน ซึ่งได้มีการผ่านทางคณะกรรมการแผนเป็นที่เรียบร้อย พอมี
การประกาศแผนแล้วก็คงจะเข้าสู่การขอมติความเห็นชอบจากทางสภาฯ แล้วก็จะ
ด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารเข้าร่วม
ประชุม ซึ่งทางหัวหน้าส านักปลัดได้ไปเข้าร่วมประชุมกับทางสาธารณสุขอ าเภอ กับ 
อปท. อ าเภอแม่ลาว ก็ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ เพ่ือที่จะน าบรรจุ
ไว้ในแผนและให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนต่อไป 

 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว 

นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว 
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นายก อบต.  - แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้มีการบรรจุไว้ใน
แผนจ านวน 2 โครงการ ก็คงจะมีการขอความเห็นชอบจากทางสภาฯ เพ่ือขอมติ
ความเห็นชอบ 

   ***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 
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นายก อบต. - โครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารส านักงาน อบต.ป่าก่อด า ทุกท่านก็เห็นแล้วว่าพ้ืนของ
อาคารหลังนี้ได้มีการซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว ตรงนี้เป็นการปรับปรุงไม่ได้เพราะ
ต้องมีการปรับพ้ืน รื้อพ้ืนออก เพราะใช้งบประมาณเกือบหนึ่งแสนบาท จึงต้องจัดท า
เป็นโครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารส านักงาน อบต .ป่าก่อด า เพ่ือบรรจุไว้ในแผนซึ่ง
ประมาณคร่าว ๆ มา ก็เกือบแปดหมื่นบาท ณ วันที่มีการก าหนดราคาและการ
ประชุมครั้งต่อไปก็คงจะของทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบในส่วนของการด าเนินการ
ต่อไป จะท าการขอโอนในวันนี้ทั้งหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ต้องยื่นเป็นญัตติเพ่ือขอ
อนุมัติทางสภาฯ ด าเนินการก็คงไม่ถูกต้อง เพราะต้องให้สภาฯ เห็นชอบให้บรรจุไว้
ในแผนก่อน โครงการที่ 2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทาง
ท่านปลัดได้มีการน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะหลาย 
ๆ จุด ทาง อบจ. มาติดตั้งถนนไปทางพุทธมณฑลและหลาย ๆ จุด ตามที่ทุกท่านเคย
เห็น และการซ่อมแซมไฟฟ้ากระผมมองแล้วว่าทางกองช่างต้องออกซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ตามที่แต่ละหมู่บ้านได้เขียนค าร้องมาให้ออกพ้ืนที่ซ่อมแซมไฟฟ้า และใน
หนึ่งปีใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างมาก แต่ก็ยังดีที่ยังมีรถกระเช้าเพราะคง
ดีกว่าใช้บันไดปีนขึ้นเสาไฟฟ้า เหมือนเมื่อก่อนหากเกิดการพลาดพลั้งก็อาจจะได้รับ
บาดเจ็บได้ ดังนั้นก็คงจะรองรับในส่วนนี้ ถ้าในอนาคตถ้าหากเรามีในส่วนของ
งบประมาณในการด าเนินการตามที่ทางท่านปลัด ได้มีการน าเสนอว่าควรจะมีการ
ติดตั้งถนนน าร่องสักสายหนึ่งก่อน ก็ต้องมีการบรรจุไว้ในแผนในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2564 และ พ.ศ. 2565 ไว้ในแผน 5 ปี ของทาง อบต.ป่าก่อด า ไว้ก่อน ก็มี
ทั้งหมด 4 โครงการ 2 แผนงาน กระผมก็ขอน าเสนอเพียงเท่านี้  

ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านปลัด อบต. 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นการใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ ใน
ส่วนของเงินงบประมาณที่มีการตั้งไว้ในแผน ได้มีการหารือกับทางนักวิเคราะห์ฯ 
ตรงนี้ไม่ได้เป็นการตั้งงบประมาณในส่วนของ อบต. เองทั้งหมด เราจะต้องมีการ
ประสานงานกับทาง อบจ. เพ่ือเป็นถนนน าร่องตามที่ทางท่านนายกได้มีการน าเรียน 
เพราะทาง อบจ. ก็ได้มีการด าเนินการติดตั้งหลายพ้ืนที่ และอีกเรื่องหนึ่งคือในส่วน
ของกรมพลังงาน เคยมีโครงการบางโครงการที่ท าการจัดท าทั้งหมู่บ้าน เพราะฉะนั้น
ก็ต้องท าการหารือว่าท าอย่างไรถึงจะถึงจุดนั้นได้ ซึ่งหากจะด าเนินการเต็มพ้ืนที่ของ 
อบต.ป่าก่อด า ก็ต้องติดต่อไปยังกรมพลังงาน ถ้าหากพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์ถ้า
พูดถึงระยะยาว หากมองแล้วน่าจะมีความคุ้มค่ากว่า แต่หากไปใช้งบประมาณของ
หน่วยงานอื่น หรือเป็นโครงการเกินศักยภาพใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับกรมพลังงาน 
หากทางกรมพลังงานสนับสนุนก็ถือเป็นสิ่งที่ดี ก็น าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ
การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2563  ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ 
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มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563  (มติเห็นชอบ 1๐ 
เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

ส.อบต.หมู่ที่ 1  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายจันทร์ อินธิยศ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอหารือเรื่องการเทฟุตบาทข้าง
วัดโป่งมอญ ตามท่ีผู้ใหญ่บ้านได้มีการจัดท าหนังสือให้ทางผู้บริหาร อยากทราบว่าใน
ขณะนี้ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากทางวัดโป่งมอญได้มี
การจัดกิจกรรมบ่อย จะมีเกี่ยวกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและจะมีการด าเนินการ
ก่อสร้างเมื่อไหร่ ตรงนี้ก็อยากจะสอบถามและหารือกับทางท่านผู้บริหาร กระผมจึง
อยากจะเรียนถามเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญทางท่านนายก อบต. 

นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน หากไม่มีความเดือดร้อน
จริง ๆ และต้องกลับย้อนไปดูในส่วนของแผน ว่าโครงการก่อสร้างฟุตบาตมีบรรจุใน
แผนหรือไม่ หรือแผนในหมู่บ้านหรือไม่ ไม่ใช่ว่าจะให้ด าเนินการโดยเร่งด่วนก็ไม่
สามารถด าเนินการได้ ถึงแม้จะมีการด าเนินการแต่ด าเนินการผิดขั้นตอน การขอ
งบประมาณไปยังกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือทาง อบจ . หากไม่มีโครงการ
บรรจุไว้ในแผนทาง อบจ. ก็จะน าทิ้งขยะไปเลย เพราะโครงการต้องมีการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน ดังนั้นย้อนมาดูในส่วนของโครงการก่อสร้างฟุตบาตของวัด
โป่งมอญ 1.คือไม่ใช่โครงการเร่งด่วนหรือเป็นโครงการที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ทันที 2.เป็นโครงการที่อยู่ในแผนหรือไม่ ถ้าไม่มีถ้ามีการปรับแผนเพ่ือให้มีบรรจุไว้ใน
แผน กระผมขอชี้แจงในฐานะผู้บริหาร 3.ตอนนี้ พ้นในห้วงของการท าร่าง
งบประมาณ ก่อนที่จะมีการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่
ช่างลงพ้ืนที่ก็แค่ส ารวจพ้ืนที่ ก็ต้องมีการน าเสนอเพ่ือบรรจุไว้ในแผน เพราะจะต้อง
เริ่มต้นใหม่หมด ก็คือต้องบรรจุไว้ในแผนก่อนตรงนี้กระผมได้น าเรียนแล้วว่าถ้ามีการ
ปรับแผนไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือ พ.ศ. 2565 ความเป็นไปได้คือ
ปลายปีงบประมาณ ถ้าหากมีงบประมาณเหลือจ่ายและไม่ใช้งบประมาณก่อสร้างสูง 
ก็สามารถด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ได้ แต่ถ้าเป็นความเดือดร้อน  
ต่าง ๆ ก็บรรจุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจะจัดท าร่างข้อบัญญัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อนที่จะมีการประชุมครั้งต่อไป แต่ก็ไม่รู้ว่าทางสภาฯ 
ของเราจะรักษาการถึงขณะนั้นหรือไม่ ว่าจะอยู่ในช่วงของการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็คงจะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ แต่กระผมไม่สามารถชี้ชัด
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ว่าจะต้องมีการด าเนินการจัดท าได้เลย ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ทาง ส.อบต.จันทร์ อินธิยศ ก็ถือว่าทางท่านนายกได้น าเรียนชี้แจงให้ท่านเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ส าหรับวาระการประชุมในวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนส าเร็จเป็นที่เรียบร้อย 
ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




