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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ผู้มาประชุม 1๓ คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   7 คน 
ผู้ไม่มาประชุม   -   คน 
ล าดับ ชื่อ   -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 ผู้มาประชุม   

1 นายสานิต      ศรีจุมปา ประธานสภา     อบต.ป่าก่อด า สานิต      ศรีจุมปา 
2 นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว รองประธานสภา อบต.ป่าก่อด า บุญโรจน์  หน่อแก้ว 
3 นายจ านง     วรรณราช เลขานุการสภา อบต. ป่าก่อด า จ านง     วรรณราช 
4 นายจันทร์     อินธิยศ สมาชิกสภา อบต. ป่าก่อด า หมู่ที่ 1 จันทร์     อินธิยศ 
5 นางอรนงค์    แสนใส สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 1 อรนงค์    แสนใส 
6 นางเสาวนีย์   ยี่ภิญโญ สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 2 เสาวนีย์   ยี่ภิญโญ 
7 นายชัชวาลย์   แสงค ามา    สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 3 ชัชวาลย์   แสงค ามา    
8 นางติ๋ม          ธรรมขันทา สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 3 ติ๋ม          ธรรมขันทา 
9 นายสถิตย์      เสียงแขก สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 4 สถิตย์  เสียงแขก 

10 นายจ ารอง     โนปัน สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 4 จ ารอง     โนปัน 
11 นายบุญทรง   บุญค าปัน สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 6 บุญทรง   บุญค าปัน 
12 นายสมบัติ     รัดเร็ว สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 6 สมบัติ     รัดเร็ว 
13 นางพรศรี      ค าฟู สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 11 พรศรี      ค าฟู 
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ล าดับ ชื่อ   -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ นายก อบต.ป่าก่อด า สุทัศน์  ศรีจันทร์ 

2 นายนันทวัฒน์  ทิศหนองแวง รองนายก อบต.ป่าก่อด า นันทวัฒน์  ทิศหนองแวง 
๓ นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์ รองนายก อบต.ป่าก่อด า อินจันทร์ สมสวัสดิ์ 
๔ นางสุคนธ์ทิพย์  พงศ์ชนานันท์ รองปลัด อบต.ป่าก่อด า สุคนธ์ทิพย์  พงศ์ชนานันท์ 
๕ นางกาญจนา  ค าต่าย ผู้อ านวยการกองคลัง กาญจนา  ค าต่าย 
๖ นายชัชพงศ์  มหายศนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ชัชพงศ์  มหายศนันท์ 
๗ นางสาวพยอม  ปัญญาทิพย์ นักจดัการงานทั่วไป พยอม  ปัญญาทิพย์ 
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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 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมี
การประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ขอสวัสดีทางผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาทุกท่าน 
ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ขออนุญาตท าหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมใน
วันนี้ เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันนี้ก็มี
ทางสมาชิกได้ลาจ านวน 2 ท่าน และสมาชิกสภาฯ บางท่านยังเดินทางมายังไม่ถึง 

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ ก็ขอขอบคุณ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
   พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนพนักงานจ้างทุกท่าน ที่เข้าร่วมท าบุญประเพณีสรงน้ า
   พระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ และขออภัยที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพและ
   บุคลากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีเหตุผลได้แจ้งราย
   ละเอียดไว้ในใบตอบรับเรียบร้อยแล้ว เพราะติดภารกิจที่จะต้องจัดเตรียมสถานที่
   ทางประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเรื่องเดียว ต่อไปก็ขอเชิญทางท่าน
   นายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
   นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีเรื่องแจ้งให้ที่ 
   ประชุมทราบอยู่หลายเรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับเนื่องจากทางอ าเภอแม่ลาวได้ขอความ
   อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้า
   คณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตประธานบริหารพุทธมณฑลฯ ด้วยคณะ
   สงฆ์จังหวัดเชียงราย จะได้จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระ
   ธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตประธาน 
   บริหารพุทธมณฑลฯ ระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ เมรุชั่วคราว
   พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2 ต าบลบัวสลี อ าเภอ
   แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ได้ท าการประชาสัมพันธ์เชิญ
   ชวน ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพโรงทานขอขอให้ติดต่อไปทางบพุทธมณฑล ซึ่งในนาม
   ของทาง อบต.ป่าก่อด า ก็ต้องรอทางอ าเภอแม่ลาวอีกครั้ง ว่าจะมีหน้าที่ในส่วนของ
   พิธีอย่างไรบ้าง ก็น่าจะมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนโดยเฉพาะในส่วนของโรง
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   ทาน ทางอ าเภอก็คงจะขอความร่วมมือแต่ละท้องถิ่นร่วมด าเนินการในส่วนของโรง
   ทาน ซึ่งพ่ีน้องประชาชนก็คงจะร่วมพิธีค่อนข้างมาก เหมือนกับทางเจ้าคณะจังหวัด
   ที่ผ่านมา ซึ่งท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็ต้องเดินทางไปร่วมในส่วนของงานพิธี ก็คงจะมี
   ส่วนหนังสือสั่งการมาก็คงจะแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ในส่วนของเรื่องที่สอง
   เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายได้ก าหนดออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าเดือน 
   กุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ตลาดกลางเทศป่าก่อด า 
   ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ในส่วนของงานวันดังกล่าวก็ขอประชาสัมพันธ์
   ให้กับในส่วนของท้องถิ่นเข้าไปร่วม ซึ่งเมื่อวานทางท่านปลัดก็ได้ไปร่วมประชุมใน
   ส่วนของรายละเอียดเรื่องนี้ก็ให้ทางปลัดได้เพ่ิมเติม ตรงนี้ทางสมาชิกก็คงจะต้องไป
   ร่วมถ้าเดินทางไปร่วมงานก็ต้องแต่งกายในชุดสีกากี เพราะทางจังหวัดมาด าเนินการ
   โดยเฉพาะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และในส่วนของหัวหน้าส่วนต่าง ๆ 
   ดังนั้นทางท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาวในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ ก็คงจะต้องไปร่วมงานและ
   ถ้ามีในส่วนของก าหนดการอย่างไร ก็จะได้แจ้งให้กับทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง  
   แนวทางของการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ด้วยจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า 
   กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล) เพ่ือเป็นผู้ช่วย
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายใน
   เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนั้น ต้องถือปฏิบัติในส่วนของการด าเนินการนี้ได้มีการ
   ยกเว้นระเบียบในส่วนของงบประมาณ หากท้องถิ่นใดไม่มีงบประมาณเพียงพอใน
   ส่วนของการด าเนินการจัดฝึกอบรม ก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมตรงนี้ก็จะหารือใน
   ส่วนของทางท่านปลัด และในส่วนของพนักงานส่วนต าบลอีกครั้ง ในส่วนของ 
   ก าหนดการการจัดตั้งชุดปฏิบัติการอบรมเกี่ยวกับก าหนดการดังกล่าว ซึ่งแต่ละ 
   ท้องถิ่นต้องมีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 50  คนต่อแห่ง ดังนั้นสมาชิกทุกท่านอาจจะ
   ต้องเข้าร่วมอบรมด้วย ในส่วนของเรื่องนี้ต้องหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของ
   ราชการก็จะน าเรียนให้ทราบต่อไป ในส่วนของโครงการที่ได้มีการด าเนินการที่มีการ
   ขอทางสภาให้ความเห็นชอบในการด าเนินการแล้ว ซึ่งตอนนี้เหลือหมู่บ้านที่ยัง 
   ด าเนินการไม่แล้วเสร็จคือ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 11 ทางผู้รับจ้างก็ได้มีการด าเนินการส่ง
   มอบงานแล้ว ก็คงจะต้องมีการด าเนินการตามระเบียบต่อไป เกี่ยวกับโครงการตาม
   ข้อบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานตามที่กระผมได้มีการน าเรียนไปแล้วเบื้องต้น 
   ตอนนี้ยังไม่ได้มีการด าเนินการโครงการสืบเนื่องคือจะต้องมีการแก้ไขรายละเอียด
   ของแบบแปลน และบางส่วนต้องมีการแก้ไขชื่อโครงการเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไปก็คงจะได้มีการน าเสนอเพ่ือให้ทางสภาให้ความเห็นชอบที
   ละโครงการ เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมีการด าเนินการเกี่ยวกับเดือนมีนาคมทาง อบต.
   ป่าก่อด า ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมหัวหน้าส่วนประจ าเดือนมีนาคมนี้ ใน
   ส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็ขอให้เตรียมความพร้อมด้วย เพราะจะมีการประชุมช่วงบ่าย
   สืบเนื่องสมัยก่อนมีการจัดประชุมในช่วงเช้า แต่ตอนนี้ตามระเบียบแล้วไม่สามารถ
   เบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่างได้ ทางนายอ าเภอได้มีการย้ายการประชุมมาช่วง



๕ 

   บ่ายเพ่ือเลี่ยงในส่วนของเรื่องอา0หารที่ต้องจัดเลี้ยงต่าง  ๆ แต่เราก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธ   ได้ในส่วนของการเลี้ยงอาหารว่าง ก็ต้องมาดูอีกครั้งในส่วนของการที่จะเลี้ยงรับรอง
   จะสามารถด าเนินการได้ขนาดไหนอย่างไร แต่ก็คงจะไม่ให้เสียหน้าในส่วนของทาง 
   อบต. ป่าก่อด า กิจกรรมต่อไปคือประเพณีสรงน้ าพระธาตุมณีนาถ วัดสันต้นม่วง ใน
   วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึ่งก าหนดการคร่าว ๆ ก็จะมีการฉลองสมโภชพัดยศของเจ้า
   อาวาส ในส่วนของที่เน้นย้ าก็คงจะมีมาตรการให้ทางท้องถิ่นเฝ้าระวังและเข้มงวดใน
   ส่วนของการเผา ตอนนี้มาตระการในการห้ามเผาแต่มีการรณรงค์งดเผาแล้ว แต่ใน
   พ้ืนที่เขต อบต.ป่าก่อด า ก็ยังมีการเผาอยู่คงต้องมีการหารือทางปลัดและทาง 
   เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย เกี่ยวกับแนวทางที่จะเข้าสู่ห้วงเวลา
   งดเผาในพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า ของหมู่ที่ 5 เป็นปัญหาตลอดมาเพราะปีนี้ค่อนข้าง
   แล้งเศษใบไม้ทับถมค่อนข้างเยอะ ในปีที่ผ่านมีก็ยังถือว่ามีฝนตกลงมา ก็คงจะต้องมี
   การนัดประชุมนอกรอบอีกครั้งหนึ่งเก่ียวกับการเฝ้าระวัง และมาตรการงดเผา 
   เกิดขึ้นในพ้ืนที่ซึ่งปีนี้น่าจะมีความรุนแรงทางอาการและหมอกควันต่าง ๆ ซึ่งเราก็
   เห็นแล้วว่าแต่ละวันมีหมอกควันหนาเพ่ิมมากขึ้นเกี่ยวกับค่าฝุ่นละอองในอากาศต่าง 
   ๆ ค่อนข้างเยอะ ก็เชื่อได้ว่าคงจะมีมาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาด ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา 
   พ่ีน้องชาวบ้านในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอแม่สรวย โดยจับและถูกด าเนินการทาง
   คดีในส่วนของอ าเภอแม่ลาวก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ถ้ามีมาตรการเกี่ยวกับการก าหนด
   บทลงโทษเราจะท าเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะในส่วนของผู้น าทั้งใน
   ส่วนนายก ปลัด ก านัน นายอ าเภอ ในเขตพ้ืนที่ที่มีการเผาดังนั้นก็ต้องช่วยกัน 
   ประชาสัมพันธ์ ในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
   การเผา กระผมก็มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณทางท่านนายก ต่อไปเรียนเชิญทางท่านปลัด 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   พอดีกระผมได้รับมอบหมายให้ไปประชุมระดับอ าเภอ ซึ่งประชุมเก่ียวกับการ 
   จัดเตรียมสถานที่และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งตอนแรกจะไปใช้
   สถานที่สนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า แต่ด้วยความพร้อมต่าง ๆ จึงได้มีการย้าย
   สถานที่จัดเป็นเทศบาลต าบลป่าก่อด า จังหวัดเคลื่อนที่จะมาอ าเภอแม่ลาวซึ่งเป็น
   อ าเภอสุดท้าย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
   งานจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ 07.00 น.  ซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมตัวให้เร็วกว่าเวลา 
   ผู้ที่เข้าร่วมก็จะมีข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
   ประชาชน รวมแล้วยอดสามพันกว่าคน และได้มีการมอบหมายให้ทางท้องถิ่นที่เป็น
   เจ้าภาพด้านสถานที ่คือ เทศบาลต าบลป่าก่อด า ส าหรับอ าเภอแม่ลาวให้เตรียม 
   มวลชนไว้จ านวน 1,000 คน ใช้เต็นท์อยู่ประมาณ 30 – 40 หลัง ตามแบบในการ
   ประชุมทั้งหมดที่มีอยู่ในแบบแปลนในส่วนราชการทั้งจังหวัดและของอ าเภอแม่ลาว 
   ในวันที่  20 กุมภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเดินทางมาและนายอ าเภอแม่ลาว
   กล่าวต้อนรับ และเชิญทางท่านปลัดจังหวัดนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ท่านประธาน
   มาถึงก็ท าการกล่าวต้อนรับเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ว่าจะมอบผู้ก ากับกาชาดเรื่องของ
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   การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จ านวน 20 คน ถุงยังชีพ 20 ถุง ผ้าห่ม 20 ผืน  
   ข้าวสาร มาจากวัดห้วยปลากั้ง 20 ถุง ผ้าเช็ดตัวจากวัดห้วยปลากั้งเหมือนกัน 20 
   ผืน ในส่วนของตรงนี้เป็นเรื่องของในพิธี หลังจากเสร็จพิธีแล้วก็จะให้ทางส่วน 
   ราชการด าเนินการต่อ เพราะฉะนั้นในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ด าเนินการ
   มอบของเรียบร้อยแล้ว ก็จะท าการเดินตรวจเยี่ยมทุกบูทของส่วนราชการ ของ 
   อ าเภอแม่ลาว ส่วนราชการท้องถิ่นต้องมีการจัดตั้งบูททั้งหมด ซึ่งทางอ าเภอจะได้
   มอบหมายให้แต่ละท้องถิ่น ก็จะต้องแจงเก่ียวกับรายละเอียดเพ่ิมเติม เข้าสู่เรื่องของ
   การจราจรต้องไปกลับรถหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า แล้วก็จะมีเครื่องหมาย
   จราจรก ากับไว้แต่จะเข้าทางเทศบาลโดยตรงไม่ได้มีทางด้านซ้ายที่จะให้แทรกเข้าไป 
   และทางการไฟฟ้าจะเป็นทางออกจะขับรถตรงเข้าไปเลยไม่ได้ ยกเว้นรถของทาง
   ท่านประธานสามารถเข้าออกตรงทางนี้ได้เลย และรถท่ีมีความจ าเป็นที่ได้รับ 
   อนุญาตเข้าไปได้ ที่จอดรถจะอยู่ด้านในบริเวณโรงเรียนเทศบาล และสถานที่ออกบูท
   คือบริเวณของโรงเรียนเทศบาลซึ่งอยู่ด้านหลังของตลาด พิธีการตรงนั้น พอถึงวัน
   งานทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเดินตรวจเยี่ยม เพราะตรงนี้ถือเป็นการประชุม
   เคลื่อนที่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต้องเข้าร่วม การแต่งกายส าหรับท่านนายก
   และปลัดคือชุดข้าราชการในการร่วมประชุมในวันนี้ขอแค่ 2 ต าแหน่ง ที่จะให้แต่ง
   ชุดข้าราชการแต่ในหนังสือก าหนดให้แต่งกายชุดข้าราชการทั้งหมด ก าหนดเป็นชุด
   ปฏิบัติราชการดังนั้นก็คือชุดสีกากี หลังจากทางท่านผู้ว่าราชการตรวจเยี่ยมบูธ 
   เรียบร้อยแล้วทั้งหมด ก็จะเดินทางไปประชุมห้องประชุมสภาชั้น 2 ของเทศกาล
   ต าบลป่าก่อด าจะท าการประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับฟังนโยบายและ
   แลกเปลี่ยนปัญหาในส่วนของหน่วยงานในอ าเภอแม่ลาว และเมื่อท าการประชุม
   เสร็จเรียบร้อยแล้วรับประทานอาหาร ณ ห้องสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ก็จะมีทาง
   ท่านนายกเพียงท่านเดียวที่จะขึ้นไปรับประทานอาหารร่วม ถ้าประชุมเสร็จก็ขึ้นไป
   รับประทานอาหารชั้นบน การเข้าร่วมในส่วนของท้องถิ่นเองและทางจังหวัดมี 
   งบประมาณให้ 20,000.00 บาท เรื่องของเต็นท์แต่ละหมู่บ้านในเขตต าบลป่าก่อ
   ด าและต าบลจอม หมอกแก้วเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้แต่ละหมู่บ้านรับผิดชอบหมู่บ้าน
   ละ 3 เต็นท์ พร้อมโต๊ะและทางเทศบาลรับผิดชอบเก้าอ้ีจ านวน 800 ตัว แต่ละ 
   เต็นท์ก็จะมีโต๊ะอยู่ 2 ตัว มีเก้าอ้ีประมาณ 6-8 ตัว ส าหรับท้องถิ่นต้องท าการ 
   จัดเตรียมไปเองเต็นท์ จ านวน 2 หลัง และโต๊ะ เก้าอ้ี ก็มองตามความเหมาะสม การ
   จัดบูทนิทรรศการจ านวนงบประมาณ 20,000.00 บาท จะไม่สามารถจัดสรร 
   ให้กบัท้องถิ่นได้ ดังนั้น แต่ละท้องถิ่นต้องท าด าเนินการดูแลหน่วยงานเอง ซึ่งทาง
   ท้องถิ่นอ าเภอก็เรียกหารืออีกครั้ง ก็คงจะเป็นทางท่านนายกที่จะต้องท าการหารือ
   โดยเฉพาะ เรื่องของเรื่องก็คือจะมีในส่วนของข้าวกล่อง ซึ่งท าอ าเภอน่าจะฝากใน
   ส่วนของเรื่องนี้และดูแลใน ส่วนของตรงนี้ด้วย ประมาณจ านวน 50 คน ที่ทาง 
   ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเรื่องนี้ การจัดบูทสามารถเบิกงบประมาณได้ในส่วนของ
   การจัดงาน การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้ 
   และต้องด าเนินการเขียนโครงการออกมาเพ่ือที่จะด าเนินการให้ถูกระเบียบ และท า
   การเบิกจ่ายให้มีความเหมาะสมและก็คงจะต้องมาหารืออีกครั้งส าหรับส านัก 
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   ปลัด แต่กระผมก็ติงในที่ประชุมแล้วว่าในการด าเนินการต้องท าการเบิกจ่ายเป็น
   แนวทางเดียวกัน ก็ควรจะเป็นลักษณะทิศทางเดียวกัน โดยใช้งบประมาณ  
   15,000.00 – 20,000.00 บาท ในการด าเนินการงบประมาณในด้านนี้ก็อยาก
   จะแจ้งให้ทางที่ประชุมทราบ โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จะด าเนินการจัดสถานที่
   จัดบูทในวันที่ 18 , 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพราะฉะนั้นในส่วนของทางสมาชิกสภา
   ก็ท าการปรึกษาหารือกัน และในส่วนของพนักงานก็จะท าการจัดเตรียมงาน และใน
   ส่วนของในวันที่ 18,19 ก็จะด าเนินการจัดสถานที่ร่วมกันกระผมก็มีเรื่องที่แจ้งให้ที่
   ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอขอบคุณทางท่านปลัด เกี่ยวกับวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม
   หรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 
ในวันพฤหัสบด ีที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 22 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
   ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ก็ได้มีการ
   จัดส่งเอกสารให้ทุกท่านได้ท าการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็
   ขอให้เป็นไปตามระเบียบ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการขอมติ
   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
   สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดี ที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ.
   2562 ขอมติยกมือ 
มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองการก าหนดสมัยประชุม 4 สมัย ประจ าปี พ.ศ.
   2562 ในวันพฤหัสบดี ที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (มติเห็นชอบ 12 เสียง 
   มติเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  

 3.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกของปีถัดไป 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.
 2563 และสมัยแรกของปีถัดไป ก่อนที่จะมีการก าหนดสมัยประชุม ก็ขอเชิญทาง
 ท่านเลขาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการก าหนดสมัยประชุมว่ามีข้อกฎหมาย
 อย่างไรบ้าง 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
อ้างถึง “ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม) (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม
สภาท้องถิ่นการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีและเวลาในวันเริ่มต้น
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป เวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภา



๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้น จะมีสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีการ
ก าหนดกี่วันจะก าหนดวัน เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของการก าหนดการประชุมสมัย ก็
จะต้องมีการก าหนดการว่าจะมีการก าหนดกี่สมัย ไม่น้อยกว่า 2 หรือไม่เกิน 4 สมัย 
และจะต้องมีการก าหนดว่ามีการประชุมกี่วัน วันเริ่มประชุมแต่ละสมัยต้องมีการ
ก าหนดด้วย และต้องมีการก าหนดข้ามปี ก็คือ การประชุมสมัยแรกของปีถัดไปก็คือ
ปี 2564 ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ และในส่วนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก็ต้อง
ดูแลส่วนของห้วงเวลาในการท างาน มีความ เหมาะสมขนาดไหนตามห้วงเวลาที่
ก าหนด แล้วก็จะมีบางเรื่องในการก าหนดสมัยโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งสมัย
และเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่จะต้องท าการพิจารณา
ข้อบัญญัติ ซึ่งถ้าหากไม่มีข้อบัญญัติทางท้องถิ่นก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นช่วงเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน ก าหนดสมัยสามัญ 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 
สมัย แต่หากมีเหตุผลจ าเป็นสามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ ให้ทางสภาเป็นผู้
เสนอทางนายอ าเภอว่ามีความจ าเป็นขนาดไหน ที่จะต้องมีการเปิดการประชุมสมัย
วิสามัญเพ่ือที่จะมีการพิจารณาร่วมกัน จึงต้องมีการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ
แตกต่างก าหนดสมัยสามัญก็ต้องมีการประชุมตามก าหนดสรุป คือ 1 ท่านต้องมีการ
ก าหนดด้วยซึ่งสมัยแรกนี้ได้มีการก าหนดแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ก็ต้องมีการก าหนด
สมัยแรกของปีถัดไป การก าหนดสมัยประชุมต้องมีการก าหนดไม่เกิน 4 สมัยคือสมัย
สามัญ และต้องมีการก าหนดสมัยสามัญของเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564 อีกครั้ง 
กระผมก็คิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแต่ต้องไม่เกินครั้งละ 15 วัน ถ้าเกินต้องท า
หนังสือขอขยายในอ าเภอ ถ้าหากว่าการก าหนดสมัยประชุมสามัญจ านวน 15 วันไม่
พอ ทุกท่านต้องมีการขยายเวลาอยู่แล้ว แต่ต้องมีการพิจารณาเรื่องของการก าหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยไม่เกิน 4 สมัยต่อ 1 ปีและมีการพิจารณาของปี
ถัดไปอีก 1 สมัยภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ต้องไม่เกิน 15 วันของแต่ละสมัยให้ทุก
ท่านได้พิจารณา / 

ประธานสภาฯ - ต้องขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ทางนักวิเคราะห์มีการชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีก็
ขอเชิญ 

นักวิเคราะหฯ์ - เรียนท่านนายก ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ก็จะมีปฏิทินของงานนโยบายและแผนอยู่แล้ว ตามที่ทางท่านปลัด
ได้น าเรียนไปสักครู่นี้ก็คือเรื่องที่ส าคัญคือ ข้อบัญญัติ ในเดือนสิงหาคมจะต้องมีการ
ก าหนดไว้เลย โครงการหรือมีเรื่องด่วนที่จะเข้ามาช่วงในการจัดท าข้อบัญญัติ ก็จะมี
ในส่วนของเดือนพฤษภาคมอีกครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นในช่วงของเดือน
พฤศจิกายน ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงของการพิจารณาติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินงาน จะมีอยู่สองเรื่องที่จะน าเข้าสู่สภาในช่วงนี้ 
รายงานติดตามประเมินผลแผนและรายงานผลการด าเนินงาน ที่น ามาเข้าในครั้งนี้



๙ 

เพราะไม่มีก าหนดประชุมสามัญช่วงดังกล่าว โดยในปีนี้ก็จะขอก าหนดสมัยประชุม
ในเดือนพฤศจิกายนเพ่ือการรองรับในส่วนของเรื่องนี้ ขอขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ทางส่วนราชการมีชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือตามระเบียบ ข้อก าหนด ตามที่
ทางเลขาสภาฯ ได้มีการชี้แจงไว้ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการก าหนดสมัยประชุมไว้ 4 สมัย 
ในการเสนอต้องมีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ถ้าไม่มีก็ขอเชิญในที่ประชุมเสนอก าหนด
สมัยประชุมว่าจะมีการก าหนดกี่สมัย เพ่ือที่จะสามารถรองรับของทางเจ้าหน้าที่ใน
การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 , 3 , 4 และสมัยแรกของปีถัดไป ในที่
ประชุมสามารถน าเสนอได้ ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ไม่น้อยกว่า 2 สมัย แต่
ไม่เกิน 4 สมัย ขอเชิญยกมือเสนอได้ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5  - เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญโรจน์ 
หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม 4 สมัย 

ประธานสภาฯ  - มีท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้น าเสนอ 4 สมัย ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

   1.นายสถิต เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผู้รับรอง 

   2.นายชัชวาลย์ แสงค ามา ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผู้รับรอง 

 มีท่านใดน าเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นไปตามที่ทางท่าน ส.อบต.บุญโรจน์ หน่อแก้ว
เป็นผู้น าเสนอเพียงท่านเดียว ได้มีการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญไว้จ านวน 4 
สมัย ต่อไปก็จะเป็นการก าหนดห้วงเวลาประชุม ว่าจะมีการก าหนดในช่วงของเดือน
ไหนบ้าง โดยในที่ผ่านมาก็ได้มีการก าหนดสมัยประชุม จ านวน 4 สมัย เหมือนกัน 
โดยสมัยแรกของปีถัดไปก าหนด เดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งได้มีการก าหนด  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  วันที่ 1 – 15  สิงหาคม พ.ศ.2562 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2564 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 - การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2564 โดยมีการก าหนดตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการก าหนดเบื้องต้น 
ขอเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 

  ในวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 
 ขอเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563  
  ในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563 
 ขอเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 
  ในวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 
 และการประชาสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 โดยขอเริ่มสมัย

ประชุม 
  ในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 



๑๐ 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้มีการก าหนดสมัยประชุมสภา คือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  วันที่ 1 – 15  สิงหาคม พ.ศ.2563 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2564 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ก าหนดไว้ 4 สมัย ตามที่ทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้ท าการเสนอมาโดยมีผู้
รับรองอยู่ 2 ท่าน ตามระเบียบ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติใน
การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ถ้ามติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 
และสมัยแรกของปีถัดไป(มติเห็นชอบ 12 เสียง มติเอกฉันท์) 

3.2 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 
4/2563 

ประธานสภาฯ - ข้อ 3.2 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 4/2563 ขอเชิญทางท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่ได้ท าการชี้แจง 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ
วาระที่ 3.2 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งการปรับแผนในครั้งนี้ก็คงจะเป็นการปรับแผนครั้งใหญ่กว่าทุก
ครั้งที่ผ่านมา เพราะกระผมอยากให้ทุกหมู่บ้านกลับไปดูในส่วนของความเดือดร้อน
และความต้องการ บางครั้งเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนที่มีความเร่งด่วน ซึ่งไม่
สามารถที่จะด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนได้  สืบเนื่องคืออยู่ ในส่วนของ
แผนพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านปรากฏว่าไม่มีในแผนหรือว่ามีแต่อยู่ใน พ.ศ. อ่ืน ซึ่ง
จะต้องมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน อย่างเช่นในส่วนของหมู่ที่ 6 ดูใน
ส่วนของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านเกี่ยวกับการด าเนินการในส่วนของ
ประปา โดยในเบื้องต้นก็ได้ไปดูได้มีการสั่งการให้ทางกองช่างด าเนินการได้ดูในส่วน
ของระบบประปา และดูในส่วนของบ่อกักเก็บน้ าแต่ไม่สามารถด าเนินการในส่วนของ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ดังนั้นในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ก็ได้มีการสั่งการด าเนินการ
ไปแล้ว ก็คือการขุดลอกในส่วนของบ่อกักเก็บน้ าซึ่งระบบประปาของบ้านสันหนอง
ล้อม หมู่ที่  6 เป็นระบบประปาผิวดินซึ่ งงบประมาณที่ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของระบบประปาตรงนี้
งบประมาณ 3,000,000 กว่าบาท แต่อาจด้วยหลายสาเหตุทั้งการดูแลรักษา ทั้ง
การใช้งานมาหลายปีด้วย และในส่วนของแหล่งน้ าดิบด้วย ดังนั้นในส่วนของการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่สามารถด าเนินการได้และในส่วนของการขอความ
เห็นชอบจากทางสภา ในการขุดลอกไปแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไป
เบื้องต้นได้ ได้สอบถามทางกองช่างและทางสมาชิกสภาของหมู่ที่ 6 แล้วว่าจากที่ท า
การขุดลอกเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับการจัดเก็บน้ าและการระบายน้ าขึ้นไปสู่ถังกรอง



๑๑ 

แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งปริมาณน้ าก็เพ่ิมข้ึนเบื้องต้นก็คงจะด าเนินการในส่วนของตรง
นี้ก่อน ซึ่งการปรับแผนครั้งนี้ก็คงจะมีการควบคุมไปถึงตั้งแต่ในส่วนของปี 2564 – 
2565 ด้วย ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้ไปดูเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ในแผนว่ายังคงเหลือ
โครงการใดบ้าง ซึ่งดูแล้วก็ยังคงเหลือไม่กี่โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และท าให้
เสียประโยชน์ที่จะต้องของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน หรือในส่วนของโครงการที่
เกินศักยภาพ ซึ่ง อบต.ป่าก่อด า ไม่มีโครงการในส่วนของตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้จากการ
ประชุม และในส่วนของการยื่นโครงการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่ง
ทาง อบต.ป่าก่อด าดูแล้วจะไม่มีโครงการตรงนี้รองรับ ดังนั้นกระผมก็ไม่ทราบ
เกี่ยวกับการที่จะด าเนินการของบประมาณอย่างไร เพราะจากที่เคยของบประมาณ
จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดถนนสายเลียบคลองชลประทาน ซึ่งในปัจจุบันก็
สามารถใช้งบประมาณหรือว่าการแก้ไขปัญหาพ่ีน้องประชาชน โดยทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ท าการจัดสรรงบประมาณก็มีหลายช่วง ซึ่งปัจจุบันก็ท าให้การ
สัญจรได้สะดวกสบายมากขึ้น ตามที่ทางชาวบ้านได้ท าการร้องขอมาแต่ไปดูในส่วน
อ่ืนก็ไม่มีอะไร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ความจริงแล้วเป็นคิวของ อบต.ป่าก่อด า 
กระผมก็ไม่ทราบว่าในการของบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด แ ต่
กระผมก็ยังไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพเกี่ยวกับที่จะสามารถด าเนินการ
ได้ ที่จะขอเข้าบรรจุแผนให้อยู่ในแผนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เพ่ือ
พิจารณาในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ ดังนั้น ในส่วนของ
การปรับแผนตรงนี้กระผมก็ได้ท าการเพ่ิมเติมส่วนหนึ่งที่จะเข้าน าสู่ในแผนด้วย ใน
ส่วนของการประชาคมแผนระดับหมู่บ้านกระผมไม่ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่
ด้วย สืบเนื่องก็อยากจะให้พ่ีน้องชาวบ้านมีความคิดเป็นของตัวเอง ในส่วนของปัญหา
แต่ละหมู่บ้านมีอะไรบ้าง ที่จะให้ทางท้องถิ่นหรือ อบต.ป่าก่อด า สนับสนุนหรือว่า
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตลอดจนโครงการที่จะสามารถด าเนินการได้ 
บางทีกระผมก็ไม่อยากเข้าไปชี้น าหรือท าการชี้แนะในส่วนของการจัดท าประชาคม
ในแต่ละครั้ง แต่ได้ท าการประสานให้ทางรองนันทวัฒน์ ทิศหนองแวง หรือทางรอง
อินจันทร์ สมสวัสดิ์ ทางปลัด และนักวิเคราะห์ฯ ได้ท าการลงพ้ืนที่บางหมู่บ้านซึ่งก็ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการผ่านการกลั่นกรองและได้ให้
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนระดับต าบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ
วันนี้ก็คงจะท าการน าเสนอในส่วนของการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
ทางสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีการประกาศใช้ต่อไป ซึ่งเกี่ยวกับ
รายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ในส่วนของการด าเนินการเพ่ือ
แจ้งให้ทางที่ประชุมทราบในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนของกระผมก็คงจะมี
การแจ้งในส่วนของรายละเอียดเพียงเท่านี้ 

นักวิเคราะห์ฯ - ก็ขอน าเรียนอีกครั้งตามที่ทางท่านนายกได้มีการน าเรียนไปสักครู่ ทาง อบต.ป่าก่อ
ด า ได้มีการลงพ้ืนที่จัดท าประชาคมหมู่บ้าน ช่วงในวันที่ 21 – 24 มกราคม ที่ผ่าน
มาทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาของ อบต.ป่าก่อด า ประชุมในวันที่  5 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 4/2563  



๑๒ 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิเคราะห์ฯ - ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ทุกท่านสามารถ
เสนอต่อที่ประชุมได้ 



๑๓ 

ประธานสภาฯ - ให้ทางสมาชิกทุกท่านตรวจดูโครงการของหมู่บ้านตัวเองและขอให้ทุกท่านดูในส่วน
ของภาพรวมด้วย ว่ามีโครงการไหนตกหล่นตามที่พ่ีน้องชาวบ้านได้มีการน าเสนอเข้า
มา ก็คงจะถูกต้องตามความต้องการของพี่น้องชาวบ้าน ก็จะมีในส่วนของเจ้าคณะ
ต าบลฝากมาเกี่ยวกับไหล่ทางท่านต้องการไหล่ทางเพ่ือที่จะเป็นที่จอดรถ เนื่องจาก
ทางวัดได้มีการจัดกิจกรรมบ่อย ก็อยากจะสอบถามว่าน าบรรจุไว้ในส่วนของตรงนี้ได้
หรือไม่ ไม่ทราบว่ามีบรรจุอยู่ในแผนหรือไม่เกี่ยวกับไหล่ทาง 

นักวิเคราะห์ฯ - เกี่ยวกับโครงการเสริมไหล่ทางจะอยู่ในแผนหลักของเราอยู่แล้ว เป็นภาพรวมของ
ทั้งต าบล 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะมีการเพ่ิมเติมหรือไม่เกี่ยวกับแผนว่ามีการตกหล่นหรือไม่ น าเสนอและ
น ามาพิจารณาร่วมกันได้  

ส.อบต.หมู่ที่ 4 - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 กระผมอยากจะเพ่ิมการเจาะบ่อบาดาล 

ประธานสภาฯ - สามารถเพ่ิมเติมแผนตรงนี้ได้หรือไม่  

นายก อบต. - ไม่สามารถเพ่ิมเติมแผนในการประชุมสภาฯ ในตอนนี้ได้ 

ประธานสภาฯ - ตรงนี้เป็นการประชาคมมาจากพ่ีน้องชาวบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทาง
ท่านปลัด 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ในวันนั้นได้มีการเข้าร่วมอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เกี่ยวกับความรู้ที่ทางวิทยากรได้ให้ความรู้หน้าที่ของสมาชิกสภา ให้
ความเห็นชอบแผนเพราะฉะนั้นเมื่อน ามาพิจารณาในสภาแล้ว ไม่สามารถเพ่ิมเติมได้
ในส่วนของโครงการหรืองบประมาณต่าง ๆ ทางสภาต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่ข้อบัญญัติเป็นการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจะ
อยู่ในส่วนของ (วาระสอง) ที่จะมีการแปรญัตติจะไม่สามารถเพ่ิมเติมได้แต่สามารถ
ลดงบประมาณได้ในส่วนของข้อบัญญัติงบประมาณ แต่ถ้าไม่ใช่ข้อบัญญัติ
งบประมาณ แต่เป็นเรื่องอ่ืนไม่สามารถเพ่ิมเติมหรือท าการแก้ไขได้ แต่ในเรื่องของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทางสภาต้องท าการพิจารณาให้ความเห็นชอบอย่างเดียว จะแก้ไข
ได้ในส่วนของการพิมพ์ตกหล่น จะไม่สามารถแก้ไขในส่วนของงบประมาณได้  

นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมดูในส่วนของ 
หน้าที่ 7 ข้อที่ 24  

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 



๑๔ 

นายก อบต. - จะมีโครงการเจาะบ่อบาดาลอยู่ตรงนี้ถือว่าครอบคลุมทั้งต าบล ตรงนี้ก็ขอให้ทาง ส.
อบต.สถิตย์ เสียงแขก ดูในส่วนของแผนด้วยเกี่ยวกับโครงการที่มีความเร่งด่วนก็จะมี
การบรรจุในแผนเป็นภาพรวมของทั้งต าบลอยู่ 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีการบรรจุไว้ในแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งถือว่าผ่านการประชาคมกับทางพ่ีน้อง
ชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมก็จะของมติความ
เห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 4/2563 ตามที่ทางผู้บริหารหารได้ท าการน าเสนอและทางนักวิเคราะห์ได้ท าการ
ชี้แจงเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าทางสภามีความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 4/2563 (มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง) 

 

 

***พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

3.3. รายงานการติดตามประเมินผลแผนและรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ - ข้อ 3.3 รายงานการติดตามประเมินผลแผนและรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเรียนเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ระเบียบวาระที่ 3.3 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนและรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตรงนี้ในส่วนของรายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้ทาง
นักวิเคราะห์ฯ น าเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นักวิเคราะห์ฯ - กราบเรียนในที่ประชุมอีกครั้ง รายงานการติดตามประเมินผลแผนและรายงานผล
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทางคณะกรรมการติดตามก็ได้
ประชุมไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทางท่านนายกก็ได้ท าการประกาศให้
รับทราบไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรายละเอียดการติดตามเพ่ือให้ทางสภาได้รับ
ทราบ แต่ไม่ได้ท าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดหลักก็จะอยู่ในส่วนที่ 2 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่เกี่ยวกับรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถ้าหากไม่มีก็ขอมติรับทราบ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการติดตามประเมินผลแผนและรายงานผล
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 3.4 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการ 
จ านวน 10 โครงการ 

ประธานสภาฯ  - ข้อ 3.4 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบ
แปลนโครงการ จ านวน 10 โครงการ ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระที่ 3.4 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบ
แปลนโครงการ จ านวน 10 โครงการ ซึ่งสืบเนื่องจากในการขอสภาให้ความเห็นชอบ
ในการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้มีความถูกต้องเกี่ยวกับโครงการและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งกระผมได้มีการน าเรียนแล้วว่าข้อเสียที่ต้องมีการปรับแผนบ่อย และใน
ส่วนของการด าเนินการอาจจะท าให้เกิดความสับสน เกี่ยวกับชื่อโครงการหรือ
รายละเอียดของโครงการ ต้องตรงกันทั้งชื่อในแบบแปลนและชื่อในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือที่จะให้เกิดความถูกต้องและไม่ให้เกิดข้อพิพาทตามมา จึงได้มีการ
น าเสนอให้กับทางสภาให้ความเห็นชอบแต่ละโครงการ และอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับค่า
สเต้งปูนได้มีการน าเรียนไปตั้งแต่แรก คือตอนที่มีการแจ้งออกแบบในส่วนของการท า
ข้อบัญญัติในปี 2563 ซึ่งได้มีการด าเนินการตั้งแต่ก่อนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 
เพ่ือที่จะตราเป็นข้อบัญญัติ 2563 ถึงตอนนั้น พรบ.ทางหลวงชนบท ยังไม่ได้
ก าหนดว่าสเต้งปูนก าหนดค่าเท่าไหร่ เพ่ือให้มีความถูกต้องตาม พรบ. มีการเปลี่ยน
แหลงเกี่ยวกับสเต้งปูนตามที่ก าหนดไว้ จาก 240 เป็น 325 ดังนั้นมีรายละเอียด
เปลี่ยนแปลงก็ต้องท าการของทางสภาให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

อาคารต่าง ๆ  
1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 
2 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 
ม. งบประมาณ 610,000.00 บาท 

 

1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 
2 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาด
กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.  งบประมาณ 
610,000.00 บาท 



๑๗ 

ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 1 ถ้ามีมติ
เห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 1 (เห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์) 

ประธานสภาฯ - ต่อไปโครงการที่ 2 ขอเชิญท่านนายกได้ด าเนินการน าเสนอ 

นายก อบต.  - โครงการที่ 2 

 

ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบโครงการนี้ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 2 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออก
เสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ - โครงการต่อไปขอเชิญทางท่านนายกได้ด าเนินการน าเสนอต่อโครงการที่ 3 

นายก อบต. - โครงการที่ 3 

ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

3. โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์
ฌาปณสถาน หมู่ที่ 11 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
20.00 ม. สูง 5.00-6.00 ม. งบประมาณ 
497,000.00 บาท 

3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณ
สถาน หมู่ที่ 11 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 20.00 
ม. สูง 5.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 
งบประมาณ 497,00.00 บาท 

ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 3 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออก
เสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ - โครงการต่อไปขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต. - โครงการที่ 4  

 

ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า หมู่ที่ 1 ต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 
ม. ยาว 16.00 ม. สูง 4.00 ม. งบประมาณ 
500,000.00 บาท 

2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ป่าก่อ
ด า หมู่ที่ 1 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 
4.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. งบประมาณ 
500,000.00 บาท 



๑๘ 

ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

4. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าเมรุ 
หมู่ที่ 3 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 
3.50 ม. งบประมาณ 446,000.00 บาท 

4. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณ
สถาน หมู่ที่ 3 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 
3.50 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. 
งบประมาณ 446,000.00 บาท 

ประธานสภาฯ - ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่เกี่ยวกับโครงการที่ 4 ถ้าไม่มีขอมติความ
เห็นชอบ ถ้ามีมติเห็นชอบขอยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 4 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออก
เสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ - โครงการต่อไปเรียนเชิญท่านนายก  

นายก อบต. - โครงการที่ 5 

ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

5. โครงการปรับปรุงห้องน้ าองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าก่อด า หมู่ที่ 1 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 50,000.00 บาท 

5. โครงการปรับปรุงห้องน้ า อบต.ป่าก่อด า หมู่
ที่ 1 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 50,000.00 บาท 

ประธานสภาฯ - ในโครงการนี้มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 4 (เห็นชอบ 12 เสียง มติเอกฉันท์) 

ประธานสภาฯ - ต่อไปโครงการที่ 6 ขอเชิญท่านนายก 

ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

6. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า หมู่ที่ 1 ต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 180,000.00 บาท 

6. โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. อบต.ป่าก่อ
ด า หมู่ที่ 1 จ านวน 3 รายการ ต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 180,000.00 
บาท 

ประธานสภา  - มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 6 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออก
เสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ - ต่อไปโครงการที่ 7 ขอเชิญท่านนายก 

นายก อบต. - โครงการที่ 7 

 



๑๙ 

ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
7. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ล าน้ าแม่ผง หมู่ที่ 4 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย 247,800.00 บาท 

 
7. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ล าน้ าแม่
ผง) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 ม. 
สูง 1.50 ม. ความยาวท่อ 5.00 ม. ชนิด 2 
ช่อง 247,800.00 บาท 

ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 7 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออก
เสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ - โครงการต่อไป ขอเชิญท่านนายก 

นายก อบต.  - โครงการที่ 8 

 

ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
หมู่ที่ 6  ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่
ทาง 496,000.00 บาท 

 

8. โครงการก่อสร้าง คสล. ซอย 1 (ซอยประปา) 
หมู่ที่ 6 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 
ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 493,800.00 บาท 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 8 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออก
เสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ - โครงการต่อไป ขอเชิญท่านนายก 

นายก อบต. - โครงการที่ 9 

ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
10,11 หมู่ที่ 1 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม. ชนิด
ไม่มีไหล่ทาง 496,000.00 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10,11 
หมู่ที่ 1 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 
ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 493,800.00 บาท 

ประธานสภาฯ - ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบจากท่ีประชุม ขอมติ
ยกมือ 



๒๐ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 9 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออก
เสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ - โครงการต่อไป ขอเชิญท่านนายก 

นายก อบต. - โครงการที่ 10 

ชื่อโครงการเดิม ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
หมู่ที่ 5 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 216.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่
ทาง 499,000.00 บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ดง
เจริญ) หมู่ที่ 5 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
840.00 ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 493,800.00 
บาท 

ประธานสภาฯ - ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบจากท่ีประชุม ขอมติ
ยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ 10 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออก
เสียง 1 เสียง) 

 3.6 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3 รายการ 

ประธานสภาฯ - ต่อไประเบียบวาระข้อ 3.6 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3 รายการ ขอเชิญทางท่านนายกได้น าเสนอ 

นายก อบต. - เกี่ยวกับวาระที่ 3.6 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 3 รายการ ซึ่งสืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ซึ่งมีการปรับงบประมาณลดลงจากเดิม 
เพ่ือที่จะก่อเกิดประโยชน์การโอนงบประมาณในส่วนของตรงนี้ ก็ถือว่าอยู่ในอ านาจ
ของสภา ดังนั้นเพ่ือที่จะไม่ให้งบประมาณศูนย์เปล่าหรือว่าตกเป็นเงินสะสม จึงขอ
โอนงบประมาณในส่วนของโครงการทั้ง 3 รายการ ดังต่อไปนี้ 

โอนลด โอนเพิ่ม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 (ซอย
ประปา) หมู่ที่ 6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 1 (ซอยประปา) หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง เช่นค่าปรับปรุงถนน ปรับปรุงระบบ



๒๑ 

ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ก าหนดของ อบต.ป่าก่อด า 

งบประมาณท่ีตั้งไว้          496,000.00 บาท 

โอนลด                            2,200.00 บาท 

คงเหลือ                       493,800.00 บาท 

ระบายน้ า ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
งบประมาณตั้งไว้        120,000.00 บาท 

โอนเพิ่ม                      2,200.00 บาท 

คงเหลือ                   122,200.00 บาท 

ประธานสภาฯ - ในรายการที่ 1 มีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3 รายการ รายการที่ 1(เห็นชอบ 11 เสียง ไม่
เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ - ต่อไปรายการที่ 2 ขอเชิญท่านนายกด าเนินการต่อ 

นายก อบต. - รายการที่ 2 

โอนลด โอนเพิ่ม 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10,11 หมู่ที่ 1 
เพ่ือจ่าเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10,11 หมู่ที่ 
1 บ้านโป่งมอญ ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ก าหนดของ อบต.ป่าก่อ
ด า  
 

งบประมาณตั้งไว้            496,000.00 บาท 

โอนลด                            2,200.00 บาท 

คงเหลือ                      493,800.00  บาท 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เช่นค่าปรับปรุงถนน ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
งบประมาณตั้งไว้              120,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ          123,400.00 บาท 
โอนเพ่ิม                           2,200.00 บาท 

คงเหลือ                        124,400.00 บาท 

ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเกี่ยวกับรายการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3 รายการ รายการที่ 2 (เห็นชอบ 11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นรายการที่ 3 ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต. - รายการที่ 3 

 



๒๒ 

โอนลด โอนเพิ่ม 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 (ดงเจริญ) 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่
ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี
ก าหนดของ อบต.ป่าก่อด า 

งบประมาณตั้งไว้                499,000.00 บาท 
โอนลด                                     5,200.00 บาท 
คงเหลือ                       493,800.00 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ  ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง เช่นค่าปรับปรุงถนน ปรับปรุงระบบระบาย
น้ า ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
งบประมาณตั้งไว้              120,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ          124,400.00 บาท 
โอนเพิ่ม                            5,200.00 บาท 

คงเหลือ                        129,600.00 บาท 

ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ในรายการที่ 3 ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ขอมติยก
มือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3 รายการ รายการที่ 3 (เห็นชอบ 11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ปลัด อบต.   - เรียนท่านประธานสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับกระผมมีเรื่อง

เกี่ยวกับขยะเรื่องของขยะมีอยู่ 2-3 ประเด็น ประเด็นแรกเป็นเรื่องของการประกวด
ชุมชนประกวดทางอ าเภอแม่ลาวได้มีการจัดการแข่งขันประกวดหมู่บ้านปลอดขยะ 
ในการก าจัดขยะซึ่งเป็นโครงการตาวิเศษของคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายก
สมาคมสร้างสรรค์ไทย ซึ่งในระดับอ าเภอให้ทางท้องถิ่นสมัครในการเข้าร่วมประกวด 
รางวัลระดับอ าเภอ 50,000 บาท ถ้าได้รางวัลระดับอ าเภอแล้วก็ไปด าเนินการ
แข่งขันระดับกลุ่ม โซนหรือคลาสเตอร์เป็นตัวแทนท้องถิ่นไปแข่งขันกับทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยกลุ่มคลาสเตอร์เป็นกลุ่มที่จะจัดการขยะในอนาคต ซึ่งจะมี
การแบ่งเป็นโซนโดยจังหวัด จะมีการแบ่งเป็น 3 โซน โดยเราอยู่โซน 3 ของคลา
สเตอร์ โดยมี เทิง ป่าแดด แม่ลาว แม่สรวย เวียงป่าเป้า พาน ในการเข้าร่วมอบรมก็
ยังหาเจ้าภาพด้านสถานที่ยังไม่ได้ เพราะฉะนั้นการประกวดครั้งนี้เป็นโครงการของ
ตาวิเศษ ถ้าเป็นตัวแทนของคลาสเตอร์ก็จะได้รางวัลอีก 50,000 บาท เข้าสู่ระดับ
จังหวัดถ้าเข้าสู่ระดับจังหวัดแล้วจะได้เงินรางวัล 100,000 บาท ล าดับแรกเราก็
จะต้องท าการสมัครเข้าร่วมโครงการก่อน โดยมีการขอความร่วมมือให้เข้าร่วมการ
แข่งขัน ในข้อมูลก็มีตัวแทนที่จะเข้าร่วมแล้ว แต่เราก็ต้องท าการสมัครเข้าร่วม
โครงการเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของทางอ าเภอว่าได้มีการด าเนินการโครงการนี้ เพ่ือ
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เวลารายงานในระดับจังหวัด ทางเราก็จะต้องมีการด าเนินการก็ถือว่าเป็นประเด็น
แรก เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ท าการกรอกใบสมัคร และได้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของเรื่องที่ 2 ในเรื่องของการติดตามการคัดแยกขยะการ
บริหารการจัดการขยะของ อบต. ถ้าไม่ได้มีการแข่งขันก็ต้องมีการด าเนินการ
ตามปกติ แต่ต้องมีแผนในการด าเนินงานในส่วนของรายละเอียดของปีงบประมาณ 
2563 ได้หารือกับทางนักจัดการงานทั่วไปว่าแนวทางในการปฏิบัติงานหลังจาก
จังหวัดเคลื่อนที่ได้มีการด าเนินเสร็จเรียบร้อย จะมีแผนในการด าเนินงานของการ
บริหารจัดการขยะมีผู้รับผิดชอบคือ  

       1. จะมีการติดตามการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการด าเนินการมาแล้ว 
เช่น ขยะเปียกในครัวเรือนว่ามีครบทุกครัวเรือนหรือยัง การรายงานเรื่องของจ านวน
ขยะแต่ละประเภทเหมือนเริ่มหยุดชะงัก ข้อมูลเกี่ยวกับขยะเริ่มหาย บางที่ยังไม่มี
การส่งข้อมูลมาต้องมีการจัดท า และต้องมีการหารือในส่วนของผู้ใหญ่บ้านด้วย ใน
ส่วนของการแจกถังแต่ละครัวเรือนได้มีการปฏิบัติหรือไม่ เกิดประโยชน์หรือมีผลเสีย 
มีเสียงสะท้อนหรือไม่ หรือมีการปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพียงพอหรือไม่ นี่ถือว่าเป็น
การติดตาม แต่กิจกรรมเชิงรุกที่ได้มีการจัดท าก็จะมีอยู่ 3-4 เรื่อง ที่ต้องมีการ
ด าเนินการต่อเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะรีไซเคิล ก็คือตะกร้าพลาสติกที่ได้ร่วมกับ
ทางโรงเรียนผู้สูงอายุเดินทางไปทิศทางใด แล้วในส่วนของข้อสรุปไปทิศทางใด และ
จะมีการจัดการอย่างไรเพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม จะมีการด าเนินการจัดซื้อจากทาง
โรงเรียน โดยให้ทางโรงเรียนได้เป็นผู้ผลิตเพ่ือสามารถเป็นรายได้ให้กับโรงเรียน และ
ทางชุมชนกระผมจะมีการออกกฎให้แต่ละหมู่บ้าน และทุกท่านก็ต้องไปนั่งคิดว่าใน
หมู่บ้านเรามีการตั้งกฎระเบียบแต่ละชุมชนอย่างไรเกี่ยวกับขยะ นั่นก็คือข้อห้าม
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขยะในครัวเรือน ขยะสาธารณะ หรือทางสาธารณะ ต้องมีการ
หารือกันและสร้างเป็นกฎระเบียบออกมาให้ได้ และจะเข้าสู่เรื่องของตะกร้าใส่ขยะ 
ในส่วนนี้ก็จะมีในเรื่องของขยะเปียก ก็ต้องมีการบังคับในส่วนของตรงนั้น และต้องมี
การคัดแยกขยะรีไซเคิลจะต้องด าเนินการทุกหลังคาเรือน ทางชุมชนต้องมีการ
ขับเคลื่อนร่วมกับทาง อบต. นี่คือสิ่งที่จะต้องสร้างกฎระเบียบ แล้วถ้ามีการทิ้งขยะ
บนทางสาธารณะหรือที่ชุมชน จะมีบทลงโทษอย่างไรเกี่ยวกับข้อบังคับหรือการปรับ
ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติของทาง อบต. และน าไปสู่การบรรจุในระเบียบของ
ชุมชน ก็ต้องมีการหารือกันในระดับชุมชนอีกครั้งก็อยากจะฝากเป็นแนวคิดให้กับทุก
ท่าน และต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือรณรงค์การใช้ถุงผ้าตะกร้ารถ และงดใช้ถุงพลาสติก
เพ่ือการลดใช้ถุงพลาสติกต้องมีการท าความเข้าใจกับร้านค้า เพราะฉะนั้นการรณรงค์
การลดใช้ถุงผ้า และน าสิ่งของใส่ตะกร้ารถได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นต้องท าความเข้าใจ
กับทางร้านค้าก็ถือว่าลดต้นทุนเกี่ยวกับถุงพลาสติก ตรงนี้ถือว่าเป็นการบริการ
ประชาชน ทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการและขอความร่วมมือร้านค้าขนาดใหญ่ แต่
ตอนนี้ทางประชาชนก็เริ่มมีความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องร้านค้าทางจังหวัดก็จะมีการ
เรียกประชุมเพ่ือท าความเข้าใจ และต้องมีการด าเนินการเพ่ือที่จะมีการด าเนินการ
ร่วมกัน แผนในการออกพ้ืนที่จะมีการด าเนินการในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากเว้นว่าง
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จากการท าการเกษตรต้องท าหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ถ้าหากมีการด าเนินการในช่วง
เก็บเกี่ยวทางประชาชนก็ไม่สามารถมาร่วมได้ แต่บางอย่างไม่มีงบประมาณเราก็
จะต้องมีการด าเนินการก่อน โครงการไหนที่ต้องใช้งบประมาณก็ต้องรอในส่วนของ
งบประมาณเข้ามาก่อน ก็อยากจะแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบก่อนเกี่ยวกับเรื่องของ
ขยะ 

ประธานสภาฯ - ก็ขอขอบคุณทางท่านปลัดแจ้งเกี่ยวกับการด าเนินงานในเรื่องของขยะ หัวข้อต่อไป
ขอเชิญทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว 

ส.อบต. หมู่ที่ 5  - เรียนท่านท่านประธานสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมจะสอบถาม
เกี่ยวกับไฟสาธารณะได้มีการประชุมมาหลายเดือนแล้ว ก็อยากจะทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการว่าไปถึงไหนแล้ว เพราะทางชาวบ้านได้มีการสอบถามมาว่าท าไมยังไม่มี
การด าเนินการ ก็ไม่ทราบว่ามีการด าเนินการไปถึงไหน  

ประธานสภาฯ - ตรงนี้ส่วนไหนจะเป็นผู้ตอบค าถาม 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตรงนี้
เกี่ยวกับเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่าการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทาง อบต.ป่าก่อด า 
ได้มีการส่งเรื่องไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ลาวแล้ว ในการติดตั้งต้อง
ค านึงถึงหลายอย่างจะด าเนินการติดตั้งโดยพลการไม่ได้ เพราะทรัพย์สินทุกอย่างเป็น
ของการไฟฟ้า ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งโดยพลการจะท าการรื้อถอนออก
เมื่อไร่ก็ได้ ได้มีการด าเนินการตามที่ได้มีการส ารวจเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของ
กระบวนการและข้ันตอนก็ต้องให้ในส่วนของการไฟฟ้าท าการแจ้งมา เพราะในตอนนี้
หม้อแปลงของแต่ละหมู่บ้านก าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ หากมีการเพ่ิมจุดติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะก็จะเป็นปัญหาตามมา ก็จะมีปัญหาอยู่หลายพ้ืนที่กระผมก็ได้มีการ
สอบถามผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ลาว ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะในเขต 
อบต. ไม่ใช่เฉพาะพ้ืนที่ของ อบต.ป่าก่อด า พ้ืนที่ อปท.อ่ืนก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ก็
ต้องมีการค านึงถึงจ านวนไฟฟ้าของแต่ละหมู่บ้านว่ามีผลกระทบอย่างไร ซึ่งตอนนี้ก็
ได้มีการให้ทางกองช่างได้มีการติดตามอยู่ ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ โดยจะต้อง
ใช้เวลาในการด าเนินการโดยด่วนได้ หากจะด าเนินการได้ก็เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า
ไปก่อน แต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ไม่ได้อยู่ในอ านาจของเรา แม้แต่การต่อ
พ่วงหม้อไฟฟ้าโดยไฟฟ้าไม่ทราบถือว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์ มีการด าเนินคดีอยู่
หลายคดีแล้วในเขตพ้ืนที่อ่ืน บางทีมีการพ่วงไฟฟ้าจากหม้อแปลงแม้จะเป็นหม้อ
แปลงของบ้านตัวเองก็ถือว่ามีความผิด โดยไม่ว่าจะผ่านมิเตอร์ก็ถือว่าเป็นการขโมย
ไฟฟ้าไปใช้ส่วนตัว ในช่วงนี้ก็เหมือนกันหากมีการด าเนินการโดยพลการ ทางการ
ไฟฟ้าจะมีการสั่งรื้อถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นกระผมก็ขอน าเรียนก็อยากจะมีการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง และถูกระเบียบ ก็อยากจะให้ทกท่านแจ้งให้กับทางชาวบ้าน
ได้รับทราบด้วย ถ้าจุดไหนเป็นจุดที่มีความเร่งด่วนจริง ๆ อยากให้ในส่วนของพ่ีน้อง
ประชาชนถ้าหากอยากมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากไฟฟ้าบ้านของตนเองไปก่อน 
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แต่ถ้ามีการตอบรับจากการไฟฟ้าท าการรื้อสายไฟฟ้าก่อนก็ได้ กระผมขอน าเรียนไว้
เพียงเท่านี้กระผมก็ไม่สามารถให้ค าตอบได้ว่าจะติดตั้งได้ในวันไหน ตรงนี้ก็คงจะอยู่ที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการก าหนดในส่วนของแผนงานหรือแบบที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ ทาง อบต.ป่าก่อด า เขียนแบบแปลนติดตั้งในจุดที่เราได้มีการส ารวจไป
แล้วงบประมาณไม่ใช่ว่าจะมีการด าเนินการได้ กระผมก็คงจะน าเรียนไว้เพียงเท่านี้ถ้า
ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ลาว ก็คงจะแจ้งให้ทางสมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ขอขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ต่อไปเรื่องของขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563  

นายก อบต. - ตรงนี้กระผมขออนุญาตน าเรียนให้กับทุกท่าน แต่ในส่วนของรายละเอียดให้ทางนัก
จัดเก็บรายได้เป็นผู้แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป เกี่ยวกับเอกสารที่แจกให้กับทุก
ท่านเป็นแผนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ซึ่งตอนนี้ก็
เดือนกุมภาพันธ์แล้ว ในส่วนของการด าเนินการท าหน้าที่ช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

   



๑ 

นายก อบต.  - ในส่วนของรายละเอียดให้ทางนักจัดเก็บรายได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป 

นักจัดเก็บรายได้   - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ตอนนี้งานจัดเก็บรายได้ขอแจ้งเก่ียวกับก าหนดการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
จากเดือนเมษายนเป็นเดือนสิงหาคม แต่ระหว่างนี้งานจัดเก็บรายได้ก็ได้น าเอกสาร
โฉนดสิ่งปลูกสร้าง ในการค านวณถ้าเป็นการเกษตรปลูกมันส าปะหลัง ปลูกข้าว ปลูก
ไมย้ืนต้นลดหย่อน 3 ปี แต่ก็ยังดูควบกับกฎหมายลูกต่าง ๆ อยู่ว่าจะเป็นไปใน
ลักษณะไหนเพราะว่ากฎหมายลูกก็ยังไม่หมด ตอนนี้ได้มีการแจ้งไปรอบแรกก็คือผู้ที่
เข้าข่ายการช าระภาษี แต่ในการขยายระยะเวลาก็อยากจะแจ้งให้กับทุกฝ่ายทั้งที่ได้มี
การช าระภาษีและไม่ได้ช าระภาษี แต่งานจัดเก็บก็จะพยายามด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เพราะทางเจ้าหน้าที่ได้มาอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดในที่ประชุมแล้ว หัวข้อถัดไป
เชิญท่านสมบัติ รัดเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ 6 

ส.อบต.หมู่ที่ 6  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบัติ รัดเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ 6 กระผมขอแจ้งขอแก้ไข
และหารือในที่ประชุมเรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขุดบ่อน้ า บ้านสันหนองล้อม หมู่
ที่ 6 ทาง อบต.ป่าก่อด า ได้ไปขุดบ่อน้ าที่ท าการสูบขึ้นถังประปาบริเวณสระหนอง
กวาง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ตอนนี้กระผมอยากจะขอแก้ไขคือท า
การย้ายซัมเมอร์สตรงจุดน้ าลึก เพราะซัมเมอร์สตอนนี้แขวนแล้วที่ท าการขุดบ่อไป
แล้ว ตอนนี้ซัมเมอร์สลอยขึ้นเหนือน้ า เกี่ยวกับความลึกของบ่อก็ถือว่ามีความลึก
พอสมควร แต่ตอนนี้อยากจะย้ายซัมเมอร์สมายังจุดน้ าลึกหรือท าการย้ายท่อ
เพ่ือที่จะให้น้ าเพียงพอ และวางท่อกรองเพราะตอนนี้ระดับน้ าสระหนองกวางสูงกว่า
บ่อส่งน้ ามากกว่า 2 ศอก กระผมก็อยากหารือกับทางท่ีประชุมในวันนี้  

ประธานสภาฯ - ในหัวข้อนี้เป็นการหารือก็ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต. - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ในเรื่องนี้เบื้องต้นที่ได้
ท าการขุดลอกบ่อกักเก็บน้ าของระบบประปาผิวดินของหมู่ที่ 6 ซึ่งในวันนั้นได้มีการ
ด าเนินการขุดลงไปจากเดิมโดยน าเศษหญ้า เศษดิน ขุดลงไปเกือบ 2 เมตร ในส่วน
ของปริมาณน้ าก็เพ่ิมมากขึ้นการกักเก็บน้ าก็มากกว่าเดิม แต่ปรากฏว่าบ่อเก่ายังอยู่ที่
เดิมเกี่ยวกับระดับน้ า ซึ่งจะให้สูงกว่าดินที่ท าการขุดลอกไป ดังนั้น ส.อบต.หมู่ที่ 6 ก็
น าเรียนเมื่อสักครู่ก็มีความเข้าใจว่าจะท าการย้ายลงมาจุดที่น้ าลึกกว่าเดิมตรงนี้ก็คง
จะมีการหารือในส่วนของทางปลัดและทางกองช่าง ว่าในส่วนของตรงนี้จะมีการ
ด าเนินการเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างไร ซึ่งในวันนั้นทางกองช่างก็ได้
มีการแนะน าว่าน าน้ าในสระมาเติม โดยการปล่อยจากสระมาโดยตรงน้ าไม่สะอาด
เพราะมีทั้งกลิ่นคาวปลาและทางชาวบ้านได้แจ้งว่าน้ าท าให้มีอาการคัน ต้องมีการ
ผ่านระบบของการกรองน้ าในส่วนของการด าเนินการตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกครั้ง ว่าจะมี
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การด าเนินการอย่างไร ต้องดูในส่วนของระบบเกี่ยวกับการกรองน้ า เพราะตรงนี้
จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปามาดูด้วยเพ่ือจะแก้ไขทั้งหมดว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างไร กระผมได้มีการสั่งการในส่วนของแผนให้มีการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงระบบประปาของหมู่ที่ 6 แต่ก็ไม่มีในแผน แต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างไรและมีการสั่งการไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการประชุมก็ต้องไป
ดูอีกครั้ง ในส่วนของระบบประปาของหมู่ที่ 6 เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
งบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท โดยระบบของตัวเดิมถ้ามีการปรับปรุงในส่วนของ
ระบบกรองหรือส่วนที่ติดขัดอยู่ น่าจะมีการใช้การได้อยู่ก็คงไม่ต้องมีการด าเนินการ
ก่อสร้างใหม่ การด าเนินการก่อสร้างใหม่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในส่วนของ
การเกินศักยภาพหากด าเนินการอาจเกิดความล่าช้า  ถ้าได้ของบประมาณจากกรม
แต่สิ่งที่ดีเราควรต้องมีการปรับปรุง และต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือว่ามี
การปรับปรุงไมต่่างจากเดิม แต่ต้องมีการปรับปรุงตรงกักเก็บน้ าก็ได้มีการด าเนินการ
ไปเรียบร้อยแล้ว ปริมาณน้ าก็ยังคงมีเพียงพออยู่แต่เพียงแต่ว่าท่อน้ าเดิมอยู่สูง แต่ถ้า
หากย้ายไปอยู่ที่ต่ าก็น่าจะดีขึ้น ถ้าอย่างไรทาง อบต. ได้มีการสอบถามจะขอ
งบประมาณหรือจะมีการด าเนินการอย่างไร 

ส.อบต. หมู่ที ่6  - ถ้ามี งบประมาณช่วยเหลือก็อยากจะของบประมาณ 

นายก อบต  - อยากสอบถามถามทางท่านปลัด ไม่สามารถด าเนินการได้หรือไม่ ถ้าท าการจะซื้อ
ท่อหรือว่าเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ถือว่าเป็นวัสดุตรงนี้และเป็นอ านาจของใคร 

หัวหน้าส านักปลัด -ตรงนี้ต้องใช้ในงบค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน 

นายก อบต.  - กระผมว่าในส่วนของของหมู่บ้านตรงนี้เราจะคงใช้งบประมาณไม่มาก ด าเนินการ
ซื้อท่อและเปลี่ยนท่อ ในส่วนของการย้ายต้องใช้รถเครนในการช่วยยก ก็คงจะมองใน
ภาพรวมมากกว่าหลังจากประชุมสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะไดก้ารสั่งการในส่วนของ
กองช่างไปดูในส่วนของระบบประปาทั้งหมดว่าถ้าสามารถปรับปรุงเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่หรือจะต้องมีการเปลี่ยนวัสดุ
อะไรบ้างน่าจะใช้ตรงนี้ดีกว่า แต่เบื้องต้นถ้ามีการย้ายท่อน่าจะไม่เกินก าลังในส่วน
ของหมู่บ้าน ในส่วนของการใช้ท่อระบายน้ าก็คงไม่เกิน 10 กว่าลูก ถ้าในส่วนของ
งบประมาณที่เหลือจากตรงนี้ ถ้าหากสามารถด าเนินการได้ก็แจ้งได้ และสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่  

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ในเรื่องของจ านวนการสามารถด าเนินการได้ 
ก็ต้องมาดูที่แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ถ้าหากไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและใน
ข้อบัญญัติ  ในการด าเนินการนี้ถือว่าเป็นการซ่อมแซมครุภัณฑ์ แต่บางอย่างก็ขอน า
เรียนท่านในระบบประปาเป็นของท้องถิ่น แต่บริหารโดยหมู่บ้านในการด าเนินการ 
ของท่านต้องค านึงถึงงบประมาณของหมู่บ้านท่านเป็นล าดับแรกในการบริหาร
จัดการ แต่ตอนนี้เรายังขาดการรายงาน เพราะประปาทุกตัวต้องมีการรายงานต่อ
ช่างและทาง อบต. ทุกเดือน มีการรายงานหน้าสมุดบัญชีการดูแลของกองช่าง
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เหมือนกัน ไม่ค่อยมีการควบคุมด้วย ระบบประปาและต้องมีการวางแผนและท า
ความเข้าใจเรื่องประปาใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อ
เกิดข้อผิดพลาดเสียหายทางหมู่บ้านก็จะเข้ามาปรึกษากับ อบต. ตรงนี้คือสิ่งที่กระผม
เห็นมาตลอดและต้องมีการปรับปรุงเรื่องระบบประปา เพราะขาดการดูแลท าให้
ระบบการบริหารเรื่องประปาไม่ลงตัว ท าให้เสียระบบระบบน้ าก็เสียและในการ
บริหารเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเงิน ไม่ทราบว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร ไม่ทราบว่า
จ านวนงบประมาณท่ีได้หายไปอยู่ในส่วนไหน เมื่อได้ก าไรก็น าเงินไปใช้ในส่วนเกินแต่
เมื่อระบบประปาเสียก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้เพราะไม่มีเงิน จะยกตัวอย่างบ้านสันปู
เลยต าบลบัวสลีมีการพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารเงินบริหารประปาว่าอย่ามีการน าเงิน 
ไปบริหารด้านนอกระบบ ในช่วงที่มีก าไรจากการบริหารจัดเก็บของประปา และ
สุดท้ายเงินหมดก็ไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมประปาได้ และมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
การเช่าที่พัสดุต้องมีการบริหารงบประมาณ 7-8 หมื่นบาท แต่ในพ้ืนที่ของเรา 
ประปาถังกรองไส้กรองการบ ารุงรักษาก็ขอให้ดูแลรักษาด้วย และใช้เงินของท่านใน
การบริหารประปาก่อนที่จะมาปรึกษาหรือเข้ามาหาทาง อบต. เพ่ือแก้ไขปัญหาตรงนี้
ถือว่าผิดและเกินศักยภาพเกินความสามารถ และทาง อบต. จะตอบค าถามอย่างไร
ท้องถิ่นจะมีการตอบค าถามอย่างไร ในเมื่อว่าคุณได้รายได้ของตนเองเพราะไม่ได้
บริหารจัดการโดย อบต. ถ้าทาง อบต. เป็นคนจัดเก็บหรือเชิงพาณิชย์มีรายได้จาก
การบริหารจัดการประปาตรงนี้  ก็ว่าไปอย่างแต่ตอนนี้ต้องมีการบริหารจัดการเงิน
ของหมู่บ้านถ้าเป็นความเดือดร้อนถึงท่ีสุด ถึงจะท าค าร้องขึ้นมายัง อบต. ในส่วนของ
กรณีของหมู่ที่ 6 มีแต่น้ าก็ไม่สะอาดการบริหารไม่มีก าไร กรรมการไม่ดูแลละเลย
และสุดท้ายก็ต้องมาหารือกับทาง อบต. บางครั้งเป็นเรื่องฉุกเฉินแผนบางทีไม่ได้
บรรจุไว้ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความล าบากที่ทางผู้บริหารต้องมาตอบค าถามและต้องมี
การแก้ไขปัญหาให้ทุกครั้ง ก็อยากให้มองตรงนี้และมองถึงอนาคต ประปาหากไม่มี
การบริหารที่ดีก็ถือว่าจะเป็นอัมพาต เพราะอายุของประปาไม่มากบางที่ ไม่ยอม
เปลี่ยนไส้กรอง ตรงนี้คือมุมมองในภาพรวมในการเปลี่ยนไม่ได้ใช้งบประมาณมาก ก็
อยากให้ทุกท่าน ไปดูแลเรื่องระบบของประปาให้ดีถ้าหากสนครบทุกสายก็ต้องมาดู
ในส่วนของประปา หมู่ที ่6 ต้องไปดูเกี่ยวกับงบประมาณว่ามีหรือไม่ และปรึกษาทาง
ช่างสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ทางช่างก็ต้องลงพ้ืนที่ตัวเรื่องระบบประปา 
เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ทั้งหมดทุกโครงการมาจาก
แผนในการด าเนินการก็ต้องด าเนินการให้ถูกต้อง และไม่ต้องขอทางสภาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในการด าเนินการต้องดูจากแผนเป็นหลัก ก็อยากให้ท่านแก้ไข
ปัญหาตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป เรื่องใดที่ เกิดความสามารถค่อยท าการหารือกัน 
บางอย่างที่เราแก้ไขได้หรือมีความสามารถสามารถบริหารภายในหมู่บ้านได้  ไม่ต้อง
น าเข้าระบบทั้งหมดต้องมีการบริหารจัดการโดยมีมติของหมู่บ้าน ถ้ามีค่าใช้จ่ายและ
ต้องใช้จ่ายจ านวนเท่าไรก็ชี้แจงให้กับหมู่บ้านทราบ การแก้ไขปัญหาจุดนี้ในการใช้
งบประมาณคงไม่เกินจ านวนตรงนี้ก็ขอฝาก 

ประธานสภาฯ - ความจริงสระน้ าของหมู่ 6 มีใช้ปริมาณมาก ตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ที่การบริหารจัดการ 
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ปลัด อบต.  - กระผมขออนุญาตเพ่ิมเติมล าดับแรกในการแก้ไขปัญหาหนองน้ าของท่านท าให้มี
กลิ่นคาว เพราะท่านปล่อยปลาในสระต้องท าการล้างบ่อตอนนี้ก็ถือว่าต้องแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุด 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - กระผมขอเพ่ิมเติมในส่วนเรื่องของประปาได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับระบบประปา 
กระผมก็นึกถึงการจัดการของหมู่บ้านตนเอง ตอนนี้คณะกรรมการประปาไม่ได้มีการ
อบรมและมีการเปลี่ยนคณะกรรมการท าให้ไม่มีความรู้ ซึ่งกถ็ือว่าเป็นปัญหาและเมื่อ
การด าเนินการไปเรื่อย ๆ ก็เกิดปัญหาน้ าประปาเกิดการอุดตัน ตรงนี้ก็ไม่มีการแก้ไข
เพราะไม่รู้เกี่ยวกับระบบประปาคณะกรรมการก็ท าการมัดมือชกอย่างเดียว ตอน
สุดท้ายมาระบบอาจถึงขั้นเสียจนใช้ไม่ได้ ก็ท าให้เกิดความเดือดร้อนกระผมอยากจะ
ให้ทาง อบต. น าคณะกรรมการประปามาอบรมให้ความรู้กับทางคณะกรรมการ เพ่ือ
จะแก้ไขปัญหาระยะสั้นได้ไม่ต้องถึงขั้นระบบประปาเสียหาย การรายงานการจัดเก็บ
รายได้ประปาเมื่อก่อนมีการจัดท ารายงาน แต่ตอนนี้สูญหายไปแสดงว่าในส่วนของ
การด าเนินการมีความเพิกเฉย ไม่มีการติดตามแต่ถ้ามีการติดตามอย่างสม่ าเสมอจะ
ท าให้เกิดความกระตือรือร้น และมีการจัดอบรมให้ความรู้และมีการเล่าสู่กันฟังว่า
ปัญหาแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร เพ่ือที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันในตัว
ของบ้านหมู่ที่ 4 ในวันนี้ผมได้มีการเปิดน้ าใช้ปรากฏว่าน้ ามีสีแดงขุ่น และมีการ
ตกตะกอนบางครั้งระบบประปาก็มีแต่ลมไม่มีน้ าออกมา ในการซ่อมแซมหมู่บ้านของ
กระผมก็มีปัญหาท าการปิดระบบประปาไป 1 เดือน กระผมก็ไม่ทราบว่ามีการปิด
ระบบประปาทาง ส.อบต.จ ารอง โนปัน ได้มีการประสานทางกระผมว่ามีการปิด
ระบบประปา สาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น  กระผมได้มาดู
เกี่ยวกับระบบพบปัญหาไฟรั่ว แต่ก็ยังมีสายไฟลงดินซึ่งเป็นหน้าฝนเป็นการต่อสายไฟ 
ตรงนั้นพอฝนตกโดนน้ าฝนท าให้น้ าขังและเกิดไฟฟ้ารั่ว และท าให้กินไฟท าให้เปลือง
ค่าไฟเดือนละ 3-4 พันบาทต่อเดือน แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนระบบสายไฟทั้งหมด
ระบบก็ได้น าเงินในส่วนของกองทุนเงินล้านมาเปลี่ยนให้ เพราะว่าเงินในส่วนของการ
บริหารประปาไม่มี ท าให้ขาดทุนมาตลอดแต่ผมขอเบิกในส่วนของกองทุนเงินล้านมา
ให้ ก็คือมีการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 4 ในส่วนของหมู่ที่ 6 การก่อนที่จะมีการ
แก้ไขปัญหาต้องมาดูเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการประปาให้ดีก่อน ตรงนี้ก็น่าเห็น
ใจส าหรับหมู่ที่ 6 บริหารจนเงินหมด ก็อยากได้ความช่วยเหลือก็จริงอยู่กระผมว่า
ต้องมีการเริ่มต้นใหม่ตามที่ทางท่านปลัดได้แจ้งและมีการรายงานเกี่ยวกับการเงิน
และการท ารายงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบประปา ให้ทาง อบต. ได้รับทราบ
เกี่ยวกับข้อมูล การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตต่อไป ระบบประปา
จะเริ่มพังเพราะถือว่าอายุการใช้งานมีอยู่ ตรงนี้ก็อยากจะฝากต่อไปก็ต้องมีการ
ด าเนินการเป็นระบบมีการบริหารงานที่ดี และมีการรายงานการจัดเก็บรายได้ของ
ประปา และรายงานการซ่อมแซมและต้องมีการให้ความรู้กับคณะกรรมการจาก
คณะกรรมการที่ผ่านมาคนเดิมออก เมื่อมีคณะกรรมการท่านใหม่มาแทนแต่ไม่มี
ความรู้ตรงนี้ก็อยากจะฝากทางผู้บริหารด้วย 



๕ 

ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับการจัดอบรมในปีนี้ไม่ได้มีการด าเนินการโครงการอบรมในปีนี้ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ แต่มีการจัดอบรมในปีถัดไปขอเชิญ ส.อบต.สมบัติ รัดเร็ว 

ส.อบต.หมู่ที่ 6  - ขอเพ่ิมเติมเรื่องของระบบประปาก็มีความจริงตามที่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขกได้
กล่าวไว้สักครู่ กรรมการประปาได้มีการเปลี่ยนชุดไปเรื่อย ๆ ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ชาวบ้านมี
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ าไม่เพียงพอ ตอนนี้กระผมและทาง ส.อบต.บุญทรง บุญค า
ปัน ได้มีการแก้ไขแต่ในการสูบน้ าไม่พอใช้ระบบอ่ืนไม่มีปัญหา ตอนนี้ก็ได้มีการขุด
เพ่ือเพ่ิมความลึกกว่าเดิมแต่ท่อซัมเมอร์สลอยขึ้นเหนือน้ า ถือว่ามีปัญหาแค่ตรงนี้
ระบบกรองก็ไม่มีปัญหาเพราะท าการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว เรื่องปัญหาหินและดินอุด
ตันก็ถือว่าดีขึ้น การจ่ายน้ าในถังน้ าดีก็ถือว่าดีขึ้นแล้วระบบอ่ืนก็ไม่มีปัญหาติดปัญหา
คือซัมเมอร์สลอยเหนือน้ าท าให้ไม่เพียงพอ 

ประธานสภาฯ - ถ้ามีปัญหาเพ่ิมเติมทางหมู่ที่ 6 ก็ขึ้นมาหารือส่วนตัวกับท่านนายก ท่านปลัดและ
ทางผอ. กองช่าง โดยส่วนตัวอีกครั้ง ขอเชิญท่านนายก 

นานก อบต.  - เมื่อสักครู่โดนพาดพิงกระผมได้มีการแจ้งเกี่ยวกับเหมือนตามที่หลายๆ ท่านมีการ
หารือว่าพอเกิดปัญหาก็จะมาหารือกับทาง อบต. อย่างเดียว เพ่ือให้แก้ไขปัญหา
ตามที่ท่านสถิตย์ เสียงแขก ได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าไม่ได้มีการติดตาม ถ้าทุกหมู่บ้านมี
การบริหารจัดการที่ดีจะมีการรายงานให้กับที่ประชุมหมู่บ้านทราบโดยมีการแจ้ง
เกี่ยวกับการด าเนินการประปา ปีละ 1-2 ครั้ง การบริหารการจัดเก็บรายได้ประปา
ว่ามีก าไรขาดทุนเท่าไหร่ต้องมีการแจ้งให้ที่ประชุมของหมู่บ้านทราบ แต่ตรงนี้จะมา
โทษในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารไม่ใส่ใจไม่สนใจ แต่ตรงนี้เป็นการบริหารจัดการ
ระบบประปาภายในหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านรับไปบริหารจัดการแล้ว ถ้าหากมีปัญหา
เพียงเล็กน้อยก็จะมาหาหรือและปรึกษาทาง อบต. และอีกส่วนหนึ่งในส่วนของการ
ดูแลรักษา ทาง อบต. เพ่ิงมีการอบรมเกี่ยวกับคณะกรรมการประปาเมื่อปีที่แล้ว
ตามที่ทางท่านประธานสภาแจ้งและมีการสอบถามว่าจะมีการอบรมอีกหรือไม่ ซึ่งแต่
ละท่านหารือกันแล้วว่าจะไม่มีการอบรมในปีนี้  และถามว่าในแต่ละหมู่บ้านคนที่
ต้องการที่จะมาเป็นคณะกรรมการ และบางหมู่บ้านก็ไม่ได้อยากเข้ามาเป็น
คณะกรรมการแต่ก็ได้มีการยัดเยียดให้เป็นกรรมการ และแต่ละหมู่บ้านก็ได้มีการ
เปลี่ยนชุดคณะกรรมการและมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตรงนี้ก็ถือเป็นปัญหาและมี
การสิ้นสด เพราะว่าคณะกรรมการชุดใหม่ไม่ได้มีการอบรม แต่ถามว่าถ้าคนที่มี
ความรู้ก่อนที่ จะมีการเปลี่ ยนคณะกรรมการก็ต้องมีการสอบถามจากทาง 
คณะกรรมการที่เคยอบรม ต้องมีการแลกเปลี่ยนและต้องมีการถ่ายทอดความรู้ 
อาจจะให้มาอบรมคณะกรรมการเพียงหมู่บ้านเดียวก็ถือว่าไม่ถูกต้อง ในส่วนละเอียด
การจัดอบรมต่าง ๆ ก็ต้องมีการก าหนดในข้อบัญญัติเมื่อปีที่ผ่านมา จู่ ๆ จะมีการจัด
อบรมก็ถือว่าไม่ถูกต้อง กระผมก็อยากจะฟังในหลาย ๆ หมู่บ้านตอนที่มีก าไรก็ไม่
สนใจ แต่พอมีปัญหามาหา อบต. อย่างเดียวก็ถือว่าไม่ถูกต้อง กระผมขอฝากไว้ว่า
กรณี ของหมู่ที่ 6 ในแผนมีการขอประปาใหม่พอได้ประปาใหม่มาอีกก็จะทิ้งประปา



๖ 

ตัวเดิมซึ่งงบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ก็ถือว่าไม่ถูกต้องหากมีหน่วยงานมา
ตรวจสอบท าไมมีการก่อสร้างระบบประปาเพ่ิมอีก 1 จุด  จุดเดิมมีปัญหาหรือ
เสียหายใช้การไม่ได้ ส่วนของตรงนี้จะต้องมีค าตอบว่ามีเหตุผลใดและมีความจ าเป็น
อย่างไร และมีอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของประปาแต่ละหมู่บ้าน อบต. หรือหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่มีการสนับสนุนไปแล้วและมอบหมายให้ทางหมู่บ้านดูแลรักษาและมีการ
บริหารจัดการ ถ้าหมู่บ้านไหนบริหารจัดการไม่ดีก็สามารถส่งคืนท้องถิ่นนั้น ๆ ได้
ไม่ได้มีข้อห้ามถ้าหมู่บ้านไม่สามารถบริหารจัดการได้ ให้ทาง อบต. หรือทางเทศบาล 
มาดูแลและบริหารจัดการก็สามารถท าได้เพราะอะไร แต่ถ้าทาง อบต. ทางท้องถิ่น
จะไปบริหารจัดการเลยไม่ได้ต้องมีเหตุผล และมีแผนในการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย กระผมก็อยากจะฝากและท าความเข้าใจให้กับทางสมาชิกทุกท่าน
ทราบด้วย แม้แต่เรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างในส่วนของเรื่องประปา ซึ่งในส่วนของ
ประปาถามว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดี ในส่วนของความเดือดร้อนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ หากแก้ไขและด าเนินการได้เร็วกว่าบางครั้งมีการร้องขอทางท้องถิ่น
บางอย่างไม่มีในแผนก็ไม่สามารถด าเนินการได้  ถ้าหากด าเนินการได้แต่ไม่ถูก
ระเบียบก็ต้องถูกเรียกเงินคืน เป็นอะไรท้องถิ่นก็ได้โดนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วถ้า
ด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางนายก ปลัด เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการโครงการนั้นก็ติดคุกมาหลายรายแล้ว ดังนั้นในบางทีจะ
เอาใจชาวบ้านทั้งหมดก็ไม่ได้  ก็ต้องดูในส่วนของระเบียบข้อกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วยที่จะสามารถด าเนินการได้ ก็ต้องเข้าใจในส่วนตรงนี้ด้วยครับผมก็จะมี
การเพ่ิมเติมไว้เพียงเท่านี้ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 - เกี่ยวกับการบริหารประปา ถ้าหมู่บ้านมีการบริหารจัดการไม่ได้สามารถมอบให้ทาง
อบต. ด าเนินการได้ใช่หรือไม ่

นานก อบต.  - ในส่วนตัวของกระผมไม่รับแต่ในส่วนของระเบียบขององค์กรสามารถด าเนินการได้
อยู่แล้ว ถ้าในส่วนของหมู่บ้านด าเนินการไม่ได้ไม่ใช่กระผมได้แจ้งกับทุกท่าน ถ้า
หมู่บ้านจัดการไม่ได้ส่งคืนให้ทางท่านนายกโดยตรงดูแลตรงนี้มันก็ไม่ใช่  ตรงนี้จะมี
ระเบียบในส่วนของกระบวนการ 

ประธานสภาฯ  - ขอสรุปถ้าหากหมู่บ้านมีการบริหารจัดการได้ไม่ดีหรือไม่สามารถด าเนินการได้ก็มา
ท าการหารือกันอีกครั้ง ถ้าหมู่บ้านไหนมีปัญหาไม่สามารถบริหารจัดการเองได้
สามารถส่งเคยให้ทาง อบต. รับผิดชอบและด าเนินการบริหารจัดการให้บริหาร
จัดการไม่ได้ก็ให้ทาง อบต. เป็นผู้บริหารจัดการแทนก็ท าการหารือกัน เกี่ยวกับเรื่อง
นี้มีการเดินทางผู้น าทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านไหนมีปัญหาจริงๆ ท่านใด
เกี่ยวกับเรื่องประปาเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญทาง ส.อบต. หมู่ที่ 6  

ส.อบต.หมู่ที่ 6   - กระผมขอขอบคุณ ในวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า ทางท่านนายก ท่านปลัด ผอ. กองช่าง ตลอดถึงช่างตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีการดูแลระบบน้ าประปาของหมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 7 และ 8 ที่



๗ 

ผ่านมาได้มีการน ารถไปด าเนินการให้  กระผมตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้าน หมู่ที่ 6 
ขอขอบคุณทุกท่าน กระผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ดูแลและแก้ไข
ปัญหาโดยเร่งด่วนให้กับทางบ้านหมู่ที่ 6 

ประธานสภาฯ - ในส่วนเรื่องอ่ืน ๆ เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของกระผม พอดีเรื่องที่เพ่ิมเติมแผนซึ่งทาง
สภาได้มีการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการปรับแผนกระผมได้มีการน าเรียน
ท่านนายกและมีการหารือกับท่านนายกเรียบร้อยแล้วมีเรื่องของหมู่ที่ 2 กับผมได้
เพ่ิมเติมในแผน ก็ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 นี้เนื่องจากตอนนี้ซอย 3 
อาจจะถูกปิดเพราะเป็นที่มีเจ้าของและทางชาวบ้านมีความกังวล กลัวว่าจะไม่มี
ทางเข้าออกบ้านของตนเอง ซึ่งตอนนี้เจ้าของจะมีการบริจาคที่ดินเพ่ือเป็นทางถนน
เข้าออกก็ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่  โดยให้น าส าเนาโฉนดพร้อมกับส าเนาบัตร
ประชาชนและเซ็นยินยอมมาเรียบร้อย ตอนนี้กระผมได้มีการส่งเอกสารตามที่ได้รับ
ค าแนะน าเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังขาดส าเนาประชาคมระดับหมู่บ้าน และหนังสือน า
ของผู้ใหญ่บ้านความยาว 63 เมตร ก็ฝากทางท่านนายกตลอดจนถึงผู้บริหารได้ร่วม
พิจารณาด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใน
การสัญจร ทุกวันนี้เป็นที่ของเจ้าของที่ได้มีการประสานงานเพ่ือท าการหารือและขอ
พ้ืนที่และทางเจ้าของที่ก็ไม่ได้เดินทางมาหารือ ก็เลยฝากทางนายกบรรจุไว้ในแผนใน
ปีงบประมาณ 2563 นี้  ก็ถือว่าเป็นถนนที่ทางเจ้าของที่มีการอุทิศที่ดินให้โดย
เจ้าของมีอยู่ทั้งหมด ๔ ท่าน ตอนนี้พร้อมน าส าเนาโฉนดที่ดินมาแล้ว ก็ฝากทาง 
อบต. ด าเนินการด้วยตามที่ได้ให้ค าแนะน ามา ทางหมู่ที่ 2 ก็จะจัดส่งเอกสารให้ครบ 
ในวาระอ่ืน ๆ ก็ครบตามหัวข้อที่ท่านเสนอเข้ามาครบแล้ว ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่
ร่วมกันพิจารณาการประชุมในวันนี้  ในนามประธานสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่าน
ท้ายที่สุดก็ขอปิดการประชุม 
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ประธานกล่าวปิดประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

                      (ลงชื่อ)                         ผู้บันทึกประชุม 
                                 (นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว) 
                                  เลขานุการสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือก อบต.ป่าก่อด า 
           
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี  2563                    คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ได้มีการรับรองในการประชุม    การประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า                 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑                                                     เห็นว่า  ถูกต้องทุกประการ                                     
                                               
 
(ลงชื่อ)  สานิต   ศรีจุมปา  ผู้รับรอง                         (ลงชื่อ)  สถิตย์   เสียงแขก  ตรวจแล้วถูกต้อง 
          (นายสานิต   ศรีจุมปา)                                              (นายสถิตย์   เสียงแขก) 
       ประธานสภา อบต.ป่าก่อด า                                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ) อรนงค์ แสนใส  ตรวจแล้วถูกต้อง                                              
(นางอรนงค์ แสนใส)  

               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

       

      (ลงชื่อ) เสาวนีย์ ค าจ้อย  ตรวจแล้วถูกต้อง 
                            (นางสาวเสาวนีย์ ค าจ้อย) 

                                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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