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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563
ในวันวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ผู้มาประชุม
1๓ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน
ผู้ไม่มาประชุม คน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ผู้มาประชุม
1 นายสานิต ศรีจุมปา
2 นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว
3 นายจานง วรรณราช
4 นายจันทร์ อินธิยศ
5 นางอรนงค์ แสนใส
6 นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
7 นายชัชวาลย์ แสงคามา
8 นางติ๋ม
ธรรมขันทา
9 นายสถิตย์ เสียงแขก
10 นายจารอง โนปัน
11 นายบุญทรง บุญคาปัน
12 นายสมบัติ รัดเร็ว
13 นางพรศรี คาฟู

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดา
รองประธานสภา อบต.ป่าก่อดา
เลขานุการสภา อบต. ป่าก่อดา
สมาชิกสภา อบต. ป่าก่อดา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา หมู่ที่ 11

ลายมือชื่อ
สานิต ศรีจุมปา
บุญโรจน์ หน่อแก้ว
จานง วรรณราช
จันทร์ อินธิยศ
อรนงค์ แสนใส
เสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
ชัชวาลย์ แสงคามา
ติ๋ม
ธรรมขันทา
สถิตย์ เสียงแขก
จารอง โนปัน
บุญทรง บุญคาปัน
สมบัติ รัดเร็ว
พรศรี คาฟู
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายก อบต.ป่าก่อดา

สุทัศน์ ศรีจันทร์

2
๓
๔
๕
๖
๗

นายนันทวัฒน์ ทิศหนองแวง
นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์
นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
นางกาญจนา คาต่าย
นายชัชพงศ์ มหายศนันท์
นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์

รองนายก อบต.ป่าก่อดา
รองนายก อบต.ป่าก่อดา
รองปลัด อบต.ป่าก่อดา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักจัดการงานทั่วไป

นันทวัฒน์ ทิศหนองแวง
อินจันทร์ สมสวัสดิ์
สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
กาญจนา คาต่าย
ชัชพงศ์ มหายศนันท์
พยอม ปัญญาทิพย์

๕
เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.
สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจาที่
เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อดา
เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2563 ในวัน ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการ
ประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป
-

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดา กล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ขอสวัสดีทางผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาทุกท่าน
ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ขออนุญาตทาหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมใน
วันนี้ เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กระผมในนามของตัวแทน
ของประชาชนในพื้นที่อบตป่าก่อดาก็ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานส่วน
ตาบลและพนั กงานจ้ างทุกท่าน ที่ได้มีการแก้ไขปั ญ หาตามแนวทางนโยบายของ
รัฐบาล เกี่ยวกับมาตรการการรับมือจากโรคโควิด 19 ด้านการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ตามแนวทางของทางรัฐบาลให้กับพี่น้องชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน และมีการจัด
อบรมการจัดทาหน้ากากอนามัย และมีการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ชาวบ้านได้ทา
หน้ากากอนามัยไว้ใช้ในครัว เรือน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพายุฤดูร้อน
ซึ่งปีนี้ตาบลของเราได้รับความเสียหาย ในรอบหลายปีถือว่า เสียหายค่อนข้างมากซึ่ง
ประสบปัญหาวาตภัยอยู่ 2 รอบรอบแรกคือวันที่ 13 เมษายน รอบที่ 2 คือวันที่ 7
พฤษภาคม 2563 เมื่อวานหมู่บ้านที่ประสบปัญหาคือหมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 3 บรรดา
ผู้บ ริห ารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน ก็ได้ออกสารวจและ
ดาเนินการ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบอีกอย่างเรื่องเดียว ขอเชิญท่านนายก
- ก่อนอื่นก็ขอสวัสดี ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลตลอดจน
ผู้เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน กระผมมีเรื่องแจ้งให้ ทราบเกี่ยวกับการดาเนินการเนื่ อง
ในช่วงโรคระบาดโควิ ด - 19 ก็ได้มีการดาเนินการในหลายส่วนตามหนังสือสั่งการ
ในส่ ว นขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารอุ ด หนุ น งบประมาณ ในการ
ดาเนินการอบรมในส่วนของการจัดทาหน้ากากอนามัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่า
ก่อดา ก็ได้มีการดาเนินการเสร็จสิ้น และในส่วนของงบประมาณองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดาก็ได้มีการดาเนินการในส่วนของการจะทาหน้ากากเพื่อ แจกจ่ายให้กับ
พี่ น้ อ งชาวบ้ านในเขตพื้ น ที่ ร อบที่ ส อง อบต.ป่ าก่ อ ด า กรณี ก ารส่ งมอบหน้ ากาก
อนามัยโดยให้กับทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนาไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวบ้านในเขต

นายก อบต.

๖

ประธานสภาฯ

พื้นที่ อบต.ป่าก่อดาแล้ว ในส่วนของการเฝ้าระวัง การติดตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง ทาง
ส่วนกลางก็ได้แจ้งเกี่ยวกับข้อ มูลทุกวันในส่วนของการแพร่ระบาด ซึ่งในตอนนี้ใน
ส่วนของประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อก็ได้มีการลดลง ซึ่ งเป็นตัวเลขที่ปรับมาจากเลข
สองหลักเป็ น เลขเดี่ ยวแล้ ว ซึ่งก็ต้องมีการเฝ้ าระวังต่อไปในส่ วนของช่วงนี้ก็ยังอยู่
ในช่วงการใช้ พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ในส่วนของประเทศไทยยัง
ไม่มีการเปิดประเทศ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศในแถบยุโรปก็ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ใน
กรณี ข องจั งหวั ด เชี ย งรายมี ก ารเปิ ด ให้ ท างนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และมี ก ารเดิ น ทางจาก
จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคจะต้องมีการดาเนินการ ซึ่งตอนนี้เรายังมีมาตรการ
ในส่วนของการเฝ้าระวังและการกักตัว ถ้าพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ของ อบต.ป่า
ก่อดา ถ้ามีการเดินทางกลับภูมิลาเนาต้องมีการแจ้งทางผู้นาและทางสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องมีการกรอกประวัติ และส่งข้อมูลให้กับทางอาเภอทราบด้วย
ที่จะมีการเฝ้าระวัง ในส่ วนเรื่องของการเผาหลายพื้ นที่ ได้ทาการเผา ในส่ วนของ
ประกาศของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีการประกาศงดเผา จนถึงในวันที่
15 พฤษภาคมนี้ ไม่ใช่ว่าท้องฟ้าเปิดแล้วจะทาการเผาก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ ให้กับ
ประชาชนทราบด้วย ก็ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาห้ ามเผา ในส่ วนของการช่วยเหลื อ
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ อบต.ป่าก่อดา ก็ได้มีดาเนินการได้มีการช่วยเหลือการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านวาตภัย ช่วงนี้วันที่ 13 เมษายน และในวันที่ 7 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา ทางอบต.ป่าก่อดา ก็น่าจะเป็นลาดับที่ 2 ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ใน
วันที่ 13 เมษายน สาหรับเขตพื้นที่อาเภอแม่ลาว ตาบลบัวสลีได้ประสบปัญหาวาต
ภัยหนักกว่าเรา ซึ่งใช้งบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านโดยใช้งบประมาณ
เกือบ 5 แสนกว่าบาท ซึ่งทาง อบต.ป่าก่อดา ได้ใช้งบประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท
ต้องขอขอบคุณ ทางสมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุก ท่านที่ร่วมกัน ดาเนิ นการ
สารวจปัญ หาของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบจากวาตภัย แต่ก็ยังคงมี
ข้อบกพร่องในกรณีของหมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่กลับกลายการลงพื้นที่สารวจ
กลับ ได้ข้อมูลที่ล่าช้า ซึ่งได้ผลสารวจเป็นหมู่บ้านสุดท้ าย ในส่วนของการแจกจ่าย
กระเบื้ องหรือสั งกะสี ให้พี่น้องชาวบ้าน เพื่อที่จะไปซ่อมแซมทาให้ เกิดความล่ าช้า
ดังนั้นกระผมก็ได้แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วน
ของการดาเนินการ โดยการรายงานข้อมูลการสารวจก่อนเที่ยงเพื่อไม่ให้เกิดความ
ล่าช้า ก็ในช่วงบ่ายต้องมีการดาเนินการแจกจ่ายเกี่ยวกับวัสดุ ให้กับพี่น้องชาวบ้านได้
ไปซ่อมแซมบ้านเรือน ในส่วนเรื่องอื่น ๆ กระผมก็คงไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม
เพิ่มเติม กระผมก็ขอฝากทางสมาชิกทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์ในส่วนที่กระผม
แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย
- ก็ ข อขอบคุ ณ ท่ า นนายก ในการประสานงานเกี่ ย วกั บ บ้ า นเรื อ นที่ ได้ รั บ ความ
เสียหาย สาหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละหมู่ก็ต้องมีการประสานงาน ร่วมกับทาง
สมาชิกสภาเพื่อที่มีการสารวจ และรายงานให้กับทางเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ทราบ ถ้ า หากมี ก ารเกิ ด วาตภั ย ในพื้ น ที่ ท างสมาชิ ก สภาออกส ารวจก่ อ นที่ ท าง
เจ้าหน้าที่จะลงส่งสารวจ เพื่อเป็นความรวดเร็วในการสารวจข้อมูลมาให้เกิดความ

๗
ล่าช้า มีท่านใดที่จะแจ้งเรื่องเพื่อทราบให้กับทางที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามี
ก็ขอเชิญในวาระนี้ ถ้าไม่มีก็ขอยอดเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 ในวันที่
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ
- ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่องรับ รองรายงานการประชุม สภาฯ สมัย สามัญ สมั ยที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดส่งสาเนา
รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ
มีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและดาเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอ
ความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ
มติที่ประชุม
- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 12 เสียง
มติเอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ประจาปี พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

นักวิเคราะห์ฯ

- ระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา / เพื่ อ ทราบ ข้ อ 3.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาประจาปี พ.ศ.
2563 ขอเชิญท่านนายกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นาเสนอ
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ในส่วนของระเบียบวาระที่
3 ข้อ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริห ารส่ วน
ตาบลป่าก่อดาประจาปี พ.ศ. 2563 ก่อนที่จะมีการเข้าสู่ในส่วนของรายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุม ก็อยากจะให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้นาเรียน
กับทางที่ประชุม เกี่ยวกับการรายงานผลจะต้องมีการดาเนินการอย่างไร เกี่ยวกับที่
ไปที่มา ก็ขอเชิญทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ตามที่มีการแถลงนโยบายของทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ได้ มี ก ารแถลงนโยบาย เมื่ อ วั น ที่ 7 เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2557 ตามระเบี ย บ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ตอนนี้ทางท่านนายกได้มีการจัดทารายงานตามคาแถลง
นโยบายเป็นประจาทุกปี ซึ่งดาเนินการตามที่ท่านนายกได้ดารงตาแหน่งครบทุก 1 ปี
คือวันที่ 7 มีนาคม พ. ศ. 2562 ถึงวันที่ 6 มีนาคมพศ 2563
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๘

นักวิเคราะห์ฯ
นายก อบต.

- ก็คงจะมีการนาเสนอรายละเอียดตามเอกสารแนบเพียงเท่านี้
- ในส่วนการดาเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา กระผมก็ได้ดาเนินการตามคาแถลงนโยบาย
ซึ่งได้มีการแถลงต่อที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน ในส่วนของแต่
ละด้ านก็ ได้มี การด าเนิ นการ ในห้ ว งของตั้งแต่ ปีพ ศ 2562 กระผมอยากให้ ทาง
สมาชิ ก สภาได้ ดู ในส่ ว นของ หน้ า ที่ 8 เพื่ อ ที่ จ ะให้ เป็ น ความรู้ ในส่ ว นของการ
ดาเนินการ ที่มีการจัดทาร่างข้อบัญญัติ ในปีต่อ ๆ ไป
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๙
นายก อบต.

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ในการดาเนินงานกระผมได้ดาเนินงานตามความเป็นจริง และดาเนินการไปตาม
ศักยภาพที่ทาง อบต.ป่าก่อดา สามารถดาเนินการได้ ดังนั้ นในส่วนของการทาร่าง
ข้อบัญญัติการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน คานึงถึงความเป็นจริงมากที่สุ ด จะไม่
ทาในสิ่ งที่คาดว่าเพ้อฝั น และเกินศักยภาพ เพราะทราบอยู่แล้ วว่างบประมาณไม่
เพียงพอต่อการดาเนินการ ดังนั้นในส่วนของการดาเนินการแต่ละโครงการส่วนใหญ่
จะมีการดาเนิน 1 โครงการแต่ละหมู่บ้าน ในงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการไม่
เกิ น สี่ แ สนบาท หรื อ ไม่ เกิ น ห้ า แสนบาท หลาย ๆ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
งบประมาณไม่เข้าหรือไม่มีงบประมาณ ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าได้ดาเนินการจัดทา
งบประมาณ ข้ อ บั ญ ญั ติ เกิ น รายรั บ จริ ง ดั ง นั้ น ก็ จ ะมี ผ ลกระทบในส่ ว นของการ
ดาเนินการ ในการพัฒนาด้านอื่นดังนั้นการรายงานผลการปฏิบัติงานก็จะมีการสรุป
มาแต่ล ะด้าน ที่ทากระผมได้มีการแถลงต่อสภา ซึ่งก็ได้ควบคุมทุกด้านที่ได้มีการ
ด าเนิ น การหากทางสมาชิ ก ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย ก็ ส ามารถสอบถามได้ ก ระผม
ขอขอบพระคุณครับ
- ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ไม่ได้มีการแถลงนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
การทางานของท่านนายกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งดูการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่
ของอบตป่ า ก่ อ ด า ก็ ถื อ ว่ า มี ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า ในการบริหารงานท้องถิ่น ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกด้วย มี
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทางท่านนายกต่อไป
- มติ ที่ประชุมมีมติเห็น ชอบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามนโยบายของนายก
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลป่ าก่ อดา ประจาปี พ.ศ. 2563 (มติเห็ น ชอบ 12
เสียง มติเอกฉันท์)

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

- เข้าสู่ ระเบี ย บวาระ ข้อ 3.2 การพิจารณาขอความเห็ นชอบแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563 ขอเชิญทางท่านนายกและทางท่าน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ข้อ 3.2 การพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่
5/2563 สื บ เนื่ อ งจากโครงการของทางอ าเภอได้ มี ก ารจั ด ส่ งโครงการมา ซึ่ ง
โครงการไม่ได้อยู่ในแผน ซึ่งโครงการตามที่อาเภอได้มีการจัดส่ งมา ซึ่งทุกท้องถิ่น
จะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การหรื อ จะต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ เพื่ อ เป็ น การ
สนับ สนุน ให้กับทางอาเภอในการดาเนินการ โดยโครงการที่มีการเพิ่มเติมในแผน
ขึ้นมา
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๑๐
นายก อบต.
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต.

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ก็คงจะมีเพิ่มเติมเพียงเท่านี้
- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการขอ
มติความเห็นชอบ
- เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน กระผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า
ในกรณี ข องอ าเภอ ในการขอรั บ เงิน อุ ด หนุ น ซึ่ งมองแล้ ว เกิ ด ความล่ าช้ า เลยห้ ว ง
ระยะเวลาที่ทางท้องถิ่นได้ดาเนินการจัดทาแผนแล้ว และได้มีการเพิ่มติมแผนใน
ภายหลัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางราชการต้องดาเนินการและปฏิบัติอยู่แล้ว ในส่วนของ
พิ ธีก ารต่ าง ๆ ของทางอ าเภอ ถ้ าหากในส่ ว นของการจัดท าถ้า ทางผู้ บ ริห ารหรือ
ข้าราชการท้ อ งถิ่ น หากได้ มีก ารประชุ ม หั ว หน้ าส่ ว นกั บ ทางอ าเภอ ก็อ ยากมี ก าร
นาเสนอให้กับทางอาเภอขอรับการสนับสนุน ก่อนที่ทางท้องถิ่นจะมีการดาเนินการ
จัดทาแผน แต่ได้มีการขอเพิ่มเติมแผนมาหลังจากการที่มีการจัดทาแผนเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มเติมโครงการขอรับการอุดหนุน ที่ทาให้
เกิดการล่าช้าขนาดนี้
- ก็ขอฝากทาง ผู้บริหาร ถ้าได้เข้าร่วมประชุมระดับอาเภอก็ขอให้ท่านผู้บริหารแจ้ง
ให้กับทางอาเภอทราบ จะได้ดาเนินการตามห้วงระยะเวลาในการจัดทาแผน มีท่าน
อื่นมีสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติ ความเห็นชอบในการพิจารณา (ร่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ ถ้ามีมติเห็นชอบของมติยกมือ
- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ ม เติ มครั้ งที่ 5/2563 (มติเห็ น ชอบ 11 เสียง ไม่
เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

3.3 การพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ ถังน้า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จานวน 2
ใบ งบประมาณ 11,800.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ

นายก อบต.

นักวิเคราะห์ฯ

- ข้อต่อไปข้อ 3.3 การพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ ถังน้า แบบพลาสติก
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จานวน 2 ใบ งบประมาณ 11,800 บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญทางท่านนายก
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระข้ อ 3.3 การพิ จ ารณาโอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณพ.ศ.
2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ ถังน้า แบบพลาสติก
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จานวน 2 ใบ งบประมาณ 11,800 บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทาการชี้แจงกับทางสภา ว่าจะมี
การขอโอนงบประมาณดังกล่าวอย่างไร
- ก็ขอนาเรียนที่ประชุมอีกครั้ง การโอนงบประมาณ รายจ่ายซึ่งเป็นอานาจของทาง
สภา ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ. 2541 ข้อ 27
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๑๑
นักวิเคราะห์ฯ
นายก อบต.
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต.

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- เกี่ยวกับอะไรที่นาเสนอเพียงเท่านี้
- เรี ย นท่ า นประธานสภา อยากให้ ท างเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ แ ถลงเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์และความจาเป็นในการจัดซื้อครั้งนี้ เพื่อแจ้งให้กับทางสมาชิกสภาทราบ
- ก็ขอเชิญทางท่านปลัด อบต.
- เรีย นท่ านประธานสภา ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่ าน เหตุผ ลและความจาเป็น ของ
จัดซื้อถังน้า แบบพลาสติก เนื่องจากงานบรรเทาสาธารณภัย ส่วนหนึ่ง กิจกรรมของ
อบต. ส่วนหนึ่ง ซึ่งมีความจาเป็นทุกครั้งมีการดาเนินการการใช้น้าในลักษณะการใช้
น้าสารอง ซึ่งในการทากิจกรรมต้องยืมถังน้าของหมู่บ้ าน ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เรา
ต้องออกงาน คืองานมหกรรมของดีอาเภอแม่ลาว ซึ่งทุก ครั้งต้องไปยืมของหมู่ที่ 4
ซึง่ เราจาเป็นจะต้องมีการสารองน้าในการใช้กิจกรรมนั้น ๆ เพื่ออานวยความสะดวก
และให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และอีกเหตุผลหนึ่งหากเกิดภัยแล้ง ซึ่งน้าบางหมู่บ้าน
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคหรือมีภาวะฉุกเฉิ น เกิดประปาเสียหรือประปามี
ปัญหาทางเราสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อที่จะนาทางน้าไปสารองให้กับ
หมู่บ้านได้ เพื่อเหตุจะได้บรรเทาและนารถน้าไปเติมน้าตามจุดที่มีการวางถังน้า เพื่อ
มีน้ าไว้ใช้งานในการจัดซื้อครั้งนี้ใช้งบประมาณไม่มาก แต่ส ามารถใช้ประโยชน์ได้
มาก และทางชาวบ้านสามารถใช้บริการจากทางเราได้เลย เวลาทางหมู่บ้านได้มีการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ หากน้าไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้บริการจากทางเราได้ ซึ่งตรงนี้ได้มี
การหารือกับทางเจ้าพนักงานป้องกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ กระผมก็ขอนาเรียนเพียงเท่านี้
- ก็ถือว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก ชาวบ้านก็สามารถขอใช้ ประโยชน์ได้ มีท่านใด
มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ตามที่ทางท่านปลัดและทางเจ้าหน้าที่ได้มี
การแถลง ในข้อนี้ก็คงจะมีการขอมติความเห็นชอบ ถ้าไม่มี สอบถามเพิ่มเติมก็จะขอ
มติความเห็นชอบข้อ 3.3 ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบการพิ จ ารณา โอนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ
ถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิต ร จานวน 2 ใบ งบประมาณ
11,800.-บาท (หนึ่งหมื่น หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) (เห็น ชอบ 11 เสียง ไม่
เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)

3.4 การขออนุมัติใช้เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 3 โครงการ
ประธานสภาฯ
- ต่อไปข้อ 34 การขออนุมัติใช้เงินทุนสารองเงินสะสมจานวน 3 โครงการ ตรงนี้ก็
จะให้ทางนายกได้ แถลงทีละโครงการ และมีการขอมติที่ละโครงการ ก็ขอเชิญทาง
ท่านนายกได้มีการนาเสนอ
นายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ก่อนที่จะมีการเข้าสู่
ข้อ 3.4.1 ในการขออนุมัตใิ ช้เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 3 โครงการ ก็อยากจะ
ขออนุ ญ าตท่านประธาน เพื่ อที่จะให้ ทางเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและมีการน าเสนอ
รายงานยอดเงินทุนสารองเงินสะสม ที่สามารถนามาใช้ได้ตามระเบียบเพื่อที่จะแก้ไข

๑๒

ผอ.กองคลัง

ปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้าน กระผมก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นาเรียนให้กับ
ทีป่ ระชุมทราบ
- เรียนท่านประธาน สภาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขออนุญาตรายงานยอดเงินทุนสารองเงินสะสม
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๑๓
นายก อบต.

- ดังนั้นในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวกับยอดคงเหลือเงินทุนสารองเงิน
สะสม ที่ จ ะสามารถน ามาใช้ ได้ ใ นการแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ ง
ประชาชน ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 89 (1) โดยได้รับการอนุมัติจากสภา ซึ่งในวันที่ 28
พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางสภาได้มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ชาวบ้าน โดยให้ความช่วยเหลือทั้ง 6 หมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของหมู่
ที่ 2 ได้มีการดูในส่วนของเนื้องานไม่มีความสอดคล้องกับในส่วนของแผน กระผมก็
ได้ให้ทางหมู่บ้านได้มีการปรับแผน ซึ่งก็ได้มีการดาเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว
ดังนั้นในส่วนของการแก้ไขปัญหาของหมู่ที่ 2 ก็ยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน กระผมก็ได้มีการยื่นญัตติในส่วนของการดาเนินการตามโครงการที่ยังคง
ค้างไว้ ดังต่อไปนี้

3.4.1 โครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้าฌาปณสถานประจาหมู่บ้าน สถานที่
ก่อสร้างฌาปณสถานประจาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ
211,800.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
นายก อบต.

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ข้อ 3.4.1 โครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้าฌาปนสถานประจาหมู่บ้าน สถานที่
ก่อสร้างฌาปนสถานประจาหมู่บ้านบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตาบลป่าก่อดา อาเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 211,800 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่ อดา
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากทางสภา ก็น่าจะเป็นประโยชน์และเป็ น
การแก้ไขปั ญ หาของพี่ น้ องชาวบ้านในส่ ว นของบ้ านหนองบั ว ตลอดจนผู้ ที่ ได้ ม า
ร่วมงานฌาปนกิจในส่วนของพี่น้องประชาชน บ้านหนองบัวหมู่ที่ 2 ตรงนี้กระผมก็
จะขอทางสภาร่วมกันพิจารณาในส่วนของ โครงการนี้ด้วย
- ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตได้
ขอความเห็นชอบจากทางสภา ถ้ามีมติเห็นชอบ ข้อ 3.4.1 ตามที่ทางผู้บริหารได้มี
การนาเสนอ ถ้าที่ประชุมมีมติเห็นชอบของมติยกมือ
- มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบโครงการปรั บ ปรุ งบริ เวณลานหน้ า ฌาปณสถาน
ประจาหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างฌาปณสถานประจาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่
2 ต.ป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 211,800.-บาท (สองแสน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน แปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าก่อดา (เห็น ชอบ 11 เสียง ไม่เห็น ชอบ – งดออกเสียง 1
เสียง)

3.4.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้ น ที่ ผิวจราจรไม่น้อ ยกว่า 224.00 ตารางเมตร สถานที่
ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 132,000.-บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ประธานสภาฯ

- ต่อไป ข้อ 3.4.2 ขอเชิญท่านนายก

๑๔
นายก อบต.

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
ข้อ 3.4.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร
สถานที่ ก่ อ สร้ าง บ้ านหนองบั ว หมู่ ที่ 2 ต าบลป่ า ก่ อ ด า อ าเภอแม่ ล าว จั ง หวั ด
เชี ย งราย งบประมาณ 132,000บาท (หนึ่ งแสนสามหมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น)
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ซึ่งสื บเนื่องจาก
การดาเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาพี่น้องชาวบ้าน ในส่วนของหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว มี
การสัญจรโดยเป็นที่ของนายทุน โดยพี่ น้องชาวบ้านสัญจรโดยเจ้าของที่ทราบแต่ก็มี
ความเห็น ใจกัน แต่ทราบข่าวมาว่าเจ้าของพื้นที่ จะทาการปิดถนน เพื่ อที่จะไม่ให้
สัญจร ซึ่งในอนาคตเกรงว่า จะประสบภาวะจายอม ซึ่งอาจจะเสียพื้นที่ ในเนื้อที่ของ
นายทุ น ซึ่ งมี พื้ น ที่ จ านวนน้ อ ยและยั งมี พี่ น้ อ งอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าการขออุ ทิ ศ ที่ ดิ น
เพื่อที่จะสร้างซอยให้พี่น้องชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไปสัญจรอีกซอยหนึ่ง ที่จะ
ทะลุ อ อกทางซอย 10 ดั งนั้ น ก็ ถื อ ว่ าเป็ น การแก้ ไขให้ กั บ พี่ น้ อ งชาวบ้ านที่ ได้ รั บ
ผลกระทบ ซึ่งได้เขียนคาร้องในส่วนของการขอดาเนินการในส่วนนี้ ก็อยากจะให้
ดาเนินการในส่วนของการในส่วนของการเทถนนคอนกรีตตรงนั้น ซึ่งเป็นทางลาดชัน
เป็ น การด าเนิ น การก็ ได้ รั บ ความอนุ เคราะห์ จ ากทางท่ า นจิ ร วุ ฒิ แก้ ว เขื่ อ น ได้
ดาเนินการนาเครื่องจักรมาช่วยเหลือ ในการใช้งบประมาณไม่กระทบในส่วนของการ
พั ฒ นาหมู่ บ้ านของหมู่ อื่ น กระผมก็ ได้ มี ก ารด าเนิ น การยื่ น ญั ต ติ ในส่ ว นของการ
ดาเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาในส่ ว นของตรงนี้ ด้ ว ย กระผมก็ ขอให้ ท างสมาชิ กร่ว มกั น
พิจารณา เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวด้วย
-ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของท่านนายก ในฐานะที่เป็น ตัวแทนของหมู่ที่ 2 โดย
ซอยดั งกล่ าวคื อ ซอยที่ อ ยู่ต รงข้ามหน้ า หอประชุม ซึ่ งเดิม เป็ น ซอย 3 เป็ น ที่ ข อง
นายทุน และตอนนี้เจ้าของที่อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ ก็คือมีการขายที่สืบทอดต่อ ๆ กันไป
ก็ได้มีการหารือกับเจ้าของพื้นที่เดิมโดยการขอใช้พื้นที่ แต่เจ้าของที่ไม่ให้ใช้พื้นที่ทาง
ชาวบ้านก็เลยหวั่นใจเหมือนกับทางท่านนายกได้นาเรียนไปแล้วนั้น กลัวที่จะไม่มี
ซอยที่สามารถสัญจรไปมาได้ ซึ่งปัจจุบันเจ้าของที่จานวน 4 โฉนด ก็ได้มีการอุทิศใน
ส่วนของตรงพื้นที่นั้น และได้มีการดาเนินการในส่วนของเรื่องของเอกสารในการอุทิศ
ที่ดินให้กับทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว และได้นาเรียนให้กับทางที่ประชุมทราบที่ผ่าน
มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในข้อ 3.4.2 ถ้าไม่มี
ก็จะขอมติความเห็นชอบในข้อนี้ ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อ
ดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 132,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
(เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)

๑๕
3.4.3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ขนาดปากบ่อ 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความ
ลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร หรือปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สถานที่ดาเนินการ บ้านสัน
หนองล้อม หมู่ที่ 6 ต.ป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 261,000.-บาท (สองแสนหกหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ประธานสภาฯ

- ข้อ 3.4.3 ขอเรียนเชิญท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระข้อ 3.4.3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ขนาดปากบ่อ 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ย
ความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร หรือปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
สถานที่ดาเนิ นการ บ้านสั นหนองล้ อม หมู่ที่ 6 ต.ป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
งบประมาณ 261,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่ วน
ซึ่งหลาย ๆ หมู่บ้าน ไม่ใช่เฉพาะแค่ หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม ซึ่งปีนี้ทุกท่านก็คง
ทราบว่ า ค่ อ นข้ า งที่ จ ะแห้ งแล้ ง ถื อ ว่ า ประสบปั ญ หาภั ย แล้ งเกื อ บทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว
ประเทศ ซึ่งทางท่านอาเภอได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เรียบร้อยแล้ว
กรณี ของหมู่ที่ 6 เป็นประปาซึ่งเป็นประปาผิวดิน งบประมาณในการดาเนินการ
ก่อสร้างอยู่ที่ 3 ล้านกว่าบาท ที่ผ่านมาก็ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งแหล่งน้าดิบมีบ่อใน
ส่วนของน้าดิบ อยู่ใกล้กับหอประชุมของหมู่บ้าน ถ้า ทาง อบต.ป่าก่อดา ก็ได้มีการ
ดาเนินการขุดลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่มีน้าใต้ดินที่จะซึมเข้าบ่อ ซึ่งจากสระ
หนองกวางก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน แต่ก็ไม่มีน้าซึมเข้าบ่อสาหรับระบบน้าดิ บของ
ประปาผิวดิน ซึ่งก็น่าแปลกใจเกี่ยวกับปัญหาของน้า จากการที่จะมีการแก้ไขปัญหา
เพี ย งเล็ ก น้ อยไปหาปั ญ หาที่ ม าก แต่ก็ ไม่ส ามารถสั ม ฤทธิ์ผ ลและทาง อบต. ก็ ได้
ดาเนินการไปหลายส่วนแล้ว ซึ่งการเจาะบ่อก็ไม่เพียงพอ ดังนั้นทาง อบต. ตลอดจน
ทางกระผมและทางเจ้าหน้าที่ ทางกองช่าง ทางสานักปลัด ก็ได้มีการร่วมประชุมกับ
พี่น้องชาวบ้าน ซึ่งเหมือนกับการหาแนวทาง การแก้ไขปัญหาในส่วนของงบประมาณ
ที่ ทาการของบประมาณ ของหมู่ที่ 6 ได้มกี ารนาเรียนที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา น่าจะมี
การขอระบบประปาใหม่ ซึ่งการดาเนินการถ้ามีงบประมาณก็สามารถดาเนินการได้
แต่กระผมได้มีการนาเรียนแล้วว่าให้ดูในส่วนของงบประมาณในปีที่ผ่านมา มีการตั้ง
ประมาณการรายรับและงบประมาณที่ได้รับจริง มีความแตกต่างกันและที่ได้รับจาก
ส่วนกลางถือว่าได้รับการอุดหนุนน้อยไปเรื่อย ๆ ซึ่งในส่วนที่จะดาเนินการได้ โดย
เร่ งด่ ว นก็ เห็ น ว่าควรจะมี การขุด เจาะบ่ อ บาดาลไว้ก่อ น และเพิ่ มเติม ในส่ ว นของ
แหล่งน้าดิบ ที่จะดาเนินการจะทาระบบประปาของหมู่ที่ 6 ดูจากงบประมาณที่ได้มี
การดาเนินการของหมู่ที่ 2 หรือหลายหมู่บ้าน งบประมาณที่สามารถขุดเจาะได้ ใน
บริเวณในเขตพื้นที่ของทาง อบต.ป่าก่อดา อยู่ที่สองแสนกว่าบาทต้น ๆ ก็ให้ในส่วน
ของกองคลังตรวจดูในงบเงินทุนสารองเงินสะสม ซึ่งมีงบประมาณสามารถดาเนินการ
ดังนั้นกระผมก็เลยยื่นญัตติในส่วนของขุดเจาะบ่อบาดาล ของหมู่ที่ 6 ด้วย ดังนั้นก็
คงจะนาเรียนในส่วนของปัญหาและในส่วนที่จะสามารถขออนุมัติงบประมาณในส่วน
ของการดาเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 6 ก็คงจะได้นาเรียนในที่ประชุม และ

๑๖
ให้ทางสมาชิกทุกท่าน ร่วมการพิจารณาในส่วนของการให้ความเห็นชอบ โครงการ
ดังกล่าวนี้
ประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ประธานสภาฯ
ผู้อานวยการกองช่าง

- มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาลของ หมู่ที่ 6
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ 4 ตรงนี้คือการขุดเจาะบ่อบาดาล อย่าง
เดียวใช่หรือไม่
- ตรงนี้เป็ น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโครงการเดียว ตามรายละเอียดตามแบบ
แปลน
- กระผมไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับ รายละเอียดก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่
ได้ทาการชี้แจง
- ขอเชิญทางผู้อานวยการกองช่างทาการชี้แจง
- เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสนธยา ศรีกุลนะ ผู้อานวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม ไม่ทราบว่าทุกท่านได้แบบแปลน ใน
การประมาณการ จะเป็นแผ่นขวางแบบปร 4 แผ่นที/่ 2
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๑๗
ผู้อานวยการกองช่าง
ประธานสภาฯ

- ท่านใดมี สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบ ในข้อ 3.4.3 ก็
เห็นชอบของมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ขนาดปากบ่อ 6
นิ้ ว ค่ า เฉลี่ ย ความลึ ก ตั้ ง แต่ 43-100 เมตร หรื อ ปริ ม าณน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า 5
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สถานที่ดาเนินการ บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ต.ป่าก่อดา
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 261,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่ งพัน
บาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
(เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภาฯ

- ก่อนที่จะมีการ ระเบียบวาระข้อ 3.5 พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที
**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที**

๑๘
3.5 การพิ จ ารณา (ร่ า ง) ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด า เรื่ อ ง กิ จ การที่ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

หัวหน้าสานักปลัด

- ขออนุญาตดาเนินการประชุมต่อในข้อ 3.5 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ขอ
เชิญท่านนายก
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระข้อ 3.5 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงนี้ทางสภาได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แล้ว ซึ่งตรงก็มีอยู่หลาย ๆ ส่วนที่มีเพิ่มเติมขึ้นมา ก็จะ
ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทาการเรียนต่อทางสภาต่อไป
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การนาเสนอ
(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เรื่อง อาการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2563 ซึ่งข้อบัญญัติตาบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้มี
การดาเนินการจัดทาข้อบัญญัติตาบลเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้าง
นาน และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม อยู่ 2 ครั้ง ซึ่งล่ าสุ ดจะเป็นปี พ.ศ. 2555
เอกสารทั้งหมด หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ ตั้งแต่ปี 2558 ต้องมีการ
ส่ งประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา ซึ่ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ น าเข้ ามาทั้ ง 3 ฉบั บ ได้ มี ก าร
ประกาศใช้แล้วแต่ทั้ง 3 ฉบับ ยังไม่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และทางท้องถิ่น
อาเภอแม่ลาวและมีคาแนะนาว่า ตอนแรกจะมีการส่งบัญญัติตาบลทั้ง 3 ฉบับ ไปลง
ประกาศราชกิ จ จานุ เบกษา ทางท้ อ งถิ่ น อ าเภอก็ ได้ มี ค าแนะน าว่า ควรจะมี ก าร
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะเกี่ยวพันธ์
กับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ อบต.ป่าก่อ
ดา ถ้าหากเรามีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ วก็ จะเกี่ยวข้ องกับ การจัดเก็ บ
รายได้ของทาง อบต. ซึ่งต่างจากชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วย ทางเราได้มี
การประกาศไปแล้วก็จะมีอัตตราค่าธรรมเนียม ตามที่มีการพิจารณาดูแล้วอาจจะไม่
มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน การประกอบกิจการที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.
ทางส านั กงานก็เลยมีการร่างข้อบัญ ญัติตาบลขึ้นมาฉบับใหม่ เป็นปีปัจจุบัน พ.ศ.
2563 เพื่อจะมีการพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม และ
เพื่อจะได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ในส่วนของข้อบัญญัติ
ตาบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็จะมีบททั่วไปซึ่งในส่วนของกิจการที่
เราได้ควบคุมในเขตพื้นที่ ตามเอกสารที่ได้มีการแจกจ่ายให้กับทางสภาทุกท่านก็คง
จะได้มีการศึกษามาเป็นบางส่วนแล้ว ทางเราจะมีการครอบคลุมกิจการในหลาย ๆ
ส่วน บางท่านอาจจะมองว่ากิจการในกิจการไม่มีอยู่ในพื้นที่ของเรา แต่ตรงนี้เป็นการ
ประกาศข้อบัญญัติซึ่งกฎระเบียบมาจากพรบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือการมีการ
ทาประกาศเพื่อให้มีการครอบคลุม ถึงแม้บางกิจการไม่มีใน ณ นี้ก็ตาม ซึ่งเป็นการ
ประกาศล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เป็นปัญหา เกี่ยวกับการที่จะมีการประกอบกิจการที่เราได้
มีกาหนดไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งกิจการทั้งหมดจะมีอยู่ 13 ประเภท ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่

๑๙
ก็จะบอกบทของการดาเนินการในการจะจัดทากิจการขอต่อเจ้ าพนักงานท้องถิ่น
เรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัย การป้องกันเหตุราคาญ ในการดาเนินการยื่น
ขอประกอบการกิจการในเขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาต
ซึ่งใบอนุญาตในหมวด 3 ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีเอกสาร 1 แผ่น ขออนุญาตใช้เอกสารที่
เพิ่มเติมล่าสุด พอดีมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับข้อความเล็กน้อย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดที่ 3

๒๐
หัวหน้าสานักปลัด

นายก อบต.

- การจัดทาร่างข้อบัญญัติตาบลฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดก็มา
จากข้อบั ญ ญั ติ ต าบลเดิม แต่มี ก ารปรับ เปลี่ ยนให้ เป็ นปี 2563 ไม่ ได้มีการแก้ไข
ปัญหาเปลี่ยนแปลงตรงไหน ในส่วนที่จะขอทางสภาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ฉบับนี้ ขอเชิญท่านนายก
- ซึ่งในส่วนของค่าธรรมเนี ยมจากฉบับเดิม ซึ่งมีอยู่หลายข้อก็ยังไม่เป็นธรรมกับพี่
น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของ อบต.ป่าก่อดา เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสัตว์
ปีกหรือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพื่อรีดเอาน้านม ซึ่งดูจากฉบับที่ผ่านมา มีการกาหนดแค่ 1
- 3 ระดับ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๒๑
นายก อบต.

หัวหน้าสานักปลัด

- ก็กลัว ว่า พี่น้ องชาวบ้านจะไม่ได้รับ ความเป็นธรรม พี่น้องชาวบ้านที่มีการเลี้ ยง
จานวนมากและจานวนน้อยกว่า เพื่อให้มีการสอดคล้องเมื่อวานก็ได้มีการนัดประชุม
หัวหน้าส่วน รองปลัด หัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการกอง และทางประธานสภา
ได้มาพิจารณาร่วมด้วย ในส่วนของความเหมาะสมก็มีการเพิ่มในส่วนของข้อเท็จจริง
เกี่ย วกั บ ค่าธรรมเนีย มต่ าง ๆ ก็ค งไม่ มี การกาหนดอัต ราค่าธรรมเนี ยมเกิน ตามที่
เจ้าของฟาร์มหรือผู้เลี้ยง ก็ดูเกี่ยวกับข้อเท็จจริงฟาร์มสุกรหลาย ๆ พื้นที่ โดยเฉพาะ
ในหมู่ที่ 11 ก็เกิดปัญหาอยู่ในตอนนี้ ดังนั้นในส่ว นของการดาเนินการ อย่างน้อยก็
ถือว่าเป็นการควบคุมส่วนหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นก็คือส่วนของค่าธรรมเนียม
ถือว่าเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย โดยเฉพาะของทาง อบต.ป่าก่อดา ในส่วน
ของการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก็คงจะให้ทางหัวหน้าสานักปลัดได้มีการนาเรียนให้
ที่ประชุมทราบเป็นรายหัวข้อในส่วนไหนที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมา
- เราจะพิ จารณาในส่ว นบัญ ชีอัตราค่าธรรมเนียม ในรายการที่ 1 การที่มีการขอ
แก้ไขและมีการพิ จารณาใหม่ ที่ได้มีการพิ จารณาไปแล้ว นั้ น ก็ขอนาเรียนเป็นราย
หัวข้อ
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๒๒
หัวหน้าสานักปลัด
ประธานสภาฯ

หัวหน้าสานักปลัด

- ตรงนี้เป็น ข้อที่ 1 เราจะมีการพิจารณาทีละรายการเลยหรือไม่
- รวมการพิจ ารณาในหั วข้อที่ 1 ก่อน ถ้าพิ จารณาทั้งหมดจะเกิดความสั บสน ก็
ขอให้ ทางสภาได้ ร่วมกันพิจารณาร่วมกัน ตามที่ทางหั วหน้าสานักปลัดได้นาเสนอ
เกี่ยวกับรายละเอียด ถ้ามีข้อซักถามก็ขอเชิญนาเสนอได้ ขอให้ทางที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาเป็นรายหัวก็ข้อไป เกี่ยวกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในลาดับที่ 1 ขอให้ทาง
เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อ
- ลาดับที่ 2 กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๒๓
ประธานสภาฯ
หน้าสานักปลัด

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

- ล าดับ ที่ 2 กิ จ การที่ เกี่ย วกั บ สั ต ว์แ ละผลิ ตภั ณ ฑ์ มี ท่ านใดจะสอบถามเพิ่ ม เติ ม
หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการต่อ
- ในลาดับที่ 3 ลาดับที่ 4 ไปจนถึงลาดับที่ 13 จะมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ในราคาเดิมทั้ งหมด จะมีการดาเนิน การพิจารณาเป็นรายข้อ หรืออย่างไร เพราะ
ข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะ เพราะที่มีการขอให้มีการเปลี่ยนแปลง ในลาดับที่
1 ข้อ ก - ข้อ ฉ เพราะรายการอื่นไม่มีการปรับเปลี่ ย นแต่ที่มีการปรับเปลี่ ยนคือ
ลาดับที่ 1
- ลาดับที่ 3 ไปจนถึง ลาดับที่ 8 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยึดถือจากข้อบัญญัติเดิม
- ขออนุ ญ าตเพิ่มเติมในที่ประชุม ในส่วนที่ของทางหั วหน้าสานักปลัด ได้มีการนา
เรียนไปแล้ว นั้น ในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเพิ่มเติม เกี่ยวกับบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมอยู่ที่กิจการประเภทที่ 1 เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร เลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
แต่ ส่ ว นอื่ น ๆ ก็ ยั ง ยึ ด ค่ า ธรรมเนี ย มเดิ ม ซึ่ ง ทางสภาได้ มี ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบ
ข้อ บั ญ ญั ติ ต าบลทั้ ง 3 ฉบั บ ซึ่ งได้ มี การพิ จ ารณาผ่ านมาแล้ ว การก าหนดอัต รา
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ จานวน และการการดาเนินการกิจการอยู่
ในส่วนของค่าธรรมเนี ยมไม่ได้มีผลกระทบต่อการเลี้ยงและผู้เลี้ยง ก็ไม่เพิ่มเกี่ยวกับ
อัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นมา ในส่วนของการเลี้ยงสุกรเพิ่มจานวนมาประมาณ 50
ตั ว ที่ มี ก ารเพิ่ ม จ านวนขึ้ น มาในกรณี 500 ตั ว หรื อ ตั้ ง แต่ 501 ตั ว ขึ้ น ไป
ค่าธรรมเนียม 500 บาท ในส่วนของค่าธรรมเนียมก็น่าจะไม่มีผลกระทบ ในส่วน
ของผู้เลี้ยง ในส่วนของด้าน ฉ การเลี้ยงสัตว์เพื่ อรีดเอานมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภท
ฟาร์มโคนม ในพื้นที่เราจะไม่มีพวกแพะหรือแกะจะมีการเลี้ยงตามต่างจังหวัด ก็ต้อง
มองในส่วนของตรงนี้เหมือนกัน และในส่วนของกรณี ไม่เกิน 10 ตัว ค่าธรรมเนียม
100 บาท ตั้งแต่ 10 ตัว – 20 ตัว ค่าธรรมเนียม 200 บาท ตรงนี้ก็ถือว่ามีการ
เพิ่ม 100 บาท ก็เท่ากับตัวละ 10 บาท โดยเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ไม่ได้
เก็บทุกเดือนตรงนี้ก็คงไม่มีผลกระทบในส่วนของเจ้าของฟาร์มหรือผู้เลี้ยงสัตว์ แต่
อยากให้มาดูในส่วนของ จ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลงค่าธรรมเนียม 1,000
บาท มาดูในส่วนของค่าธรรมเนียมการเลี้ยงสุกร จริง ๆ แล้วในสวนประเภทแมลงมี
การก าหนดอั ต ราค่ าธรรมเนี ย มสู งกว่าด้ ว ยซ้าไป ในกรณี ข องแมลงบางคนเลี้ ย ง
จิ้ งหรี ด จะเข้าประเภทนี้ ห รือ ไม่ จะถื อว่าเข้าในส่ ว นของประเภทนี้ ห รือไม่ อัต รา
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ดูแล้วถือว่าเป็นผลกระทบ แต่ส่วนของตรงนี้ยังมีความ
ชัดเจนกว่าด้วยซ้าไป แต่กระผมก็เชื่อได้เลยว่าในกรณีในส่วนของตรงนี้เกี่ยวกับฟาร์ม
โคนม สหกรณ์ หรื อ ผู้ ที่ เลี้ ย งโคนม ต้ อ งมี ก ารเดื อ ดร้ อ นแน่ น อนว่ า มี ก ารเก็ บ
ค่ า ธรรมเนี ย มเพิ่ ม ขึ้ น ทางเราก็ ต้ อ งมี ก ารอธิ บ ายในส่ ว นของการก าหนดตรงนี้
เกี่ยวกับการกาหนด 10 ตัว เพิ่มขึ้นมา ก็เก็บเพิ่มอีก 10 บาท แต่ในส่วนของการ
เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถือว่ามีความแตกต่างกัน
ตรงนี้อยู่แล้ว กรณีที่มีการเกิดเหตุหรือภัยต่าง ๆ กระผมมองแล้วว่าเกี่ยวกับโรงเรือน
เกี่ยวกับโครงสร้างถือว่าไม่มีความแข็งแรงก็ถือว่าเป็นผลกระทบ และทางเจ้าของก็
จะมีการอ้าง เกี่ยวกับการดาเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนเวลาเกิดภัยทาไมไม่มีการ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง ตรงนี้ เ ป็ น คนละเรื่ อ งกั น ซึ่ ง ตรงกั บ หน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารเสี ย

๒๔

ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายก อบต.

ผอ. กองคลัง

ค่าธรรมเนียม ในการ ชาระภาษีโรงเรือน ในส่วนของการเกิดภัยต่าง ๆ ตรงนี้ถือว่า
เป็นคนละส่วนกัน กระผมก็อยากให้ในส่วนของสภาร่วมกันพิจารณาว่าสมเหตุสมผล
หรือไม่ ตรงนี้ถ้าจะกระทบกับกลุ่มที่เลี้ยงจานวนน้อยหรือไม่ กลัวจะไม่เป็นธรรมกับผู้
เลี้ยงจานวนน้อย การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเลี้ยงสุกรแบบเดิมกาหนด 10
ตัว ค่าธรรมเนียม 50 บาท เลี้ยงจานวน 50 ตัว ค่าธรรมเนียม 100 บาท ถ้ามีการ
เลี้ยงตั้งแต่ 51 ตัวขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 200 บาท บางฟาร์มมีการเลี้ยง 500 ตัว ก็
เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท ตรงนี้ไม่มีการแบ่งหรือจัดลาดับขั้นบันได เลยต้องมี
การปรับเปลี่ยนตามจานวนที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย แต่ก็ไม่ได้มี การกาหนดค่า
ธรรมเนียมสูงเกิน ที่จะเป็นผลกระทบกับพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดา
กระผมก็ขอเพิ่มเติมเพียงเท่านี้
- มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สถิตย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ 4 กระผมขอสอบถามด้วยความสงสัยการเก็บภาษี
ของผู้ เ ลี้ ย งแมลงมาก่ อ นหรื อ ไม่ ที่ ผ่ า นมา เพราะตรงนี้ มี ก ารก าหนดอั ต รา
ค่ า ธรรมเนี ย ม จ านวน 1,000 บาท ถ้ า หากเราไม่ เคยท าการจั ด เก็ บ ก็ ค งไม่ มี
ผลกระทบ แต่ถ้าหากมีการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็ถือว่ามีการกาหนด
ค่อนข้างสูง
- ขออนุญาตทางท่านประธาน เกี่ยวกับกิจการบางประเภทที่ทางหัวหน้าสานักปลัด
ได้นาเรียนไปเมื่อสักครู่บอกว่า มีการบัญญัติเพื่อให้มีความครอบคลุมบางประเภทไม่
อยู่ในเขตพื้นที่ของเรา ก็มีการเลี้ยงหรือดาเนินการแต่ก็ต้องเขี ยนไว้เพื่อครอบคลุม
ในส่วนของแมลงในส่วนของพื้นที่ของเราไม่ได้มีการเลี้ยงในลักษณะของธุรกิจ หรือว่า
เป็นกิจจะลักษณะเป็นกิจการถาวร บางหมู่บ้านเลี้ยงจิ้งหรีดไว้บริโภค และมีการแบ่ง
ขายในบางส่วนที่ เหลื อจากการบริโภค ไม่ได้เลี้ยงเป็ นฟาร์มใหญ่ ถ้ามีการจัดเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มก็ ต้ อ งมี ก ารโวยวายแน่ น อน ถ้ า หากด าเนิ น การจะท าเป็ น ฟาร์ ม
เหมือนกับฟาร์มโคนม ซึ่งตรงนี้เราก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามีการจัดทาฟาร์ม ก็ต้องมอง
ถึงวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง หากมีการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและมีการจัดเก็บภาษีตรงนี้
ทางชาวบ้านก็คงไม่ ยินยอม แต่ถ้าทากิจการและมีการจัดส่งเป็น กิจจะลักษณะ ใน
ลักษณะการจัดทาฟาร์มใหญ่ ตรงนี้ก็สามารถจัดเก็บได้ เพราะถือว่ามีรายได้สามารถ
ช าระค่ าธรรมเนี ย ม ในกรณี ข องฟาร์ม โคนมมี แ ต่ ฟ าร์ม สุ ก รในการจั ด ล าดั บ ของ
จานวน เลี้ยงมีการกาหนดระยะห่างมากเกินไป โดยการเลี้ ยงจานวน 50 ตัว คิด
ค่าธรรมเนียม 50 บาท เลี้ยงตั้งแต่ 51 ตัวขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 100 บาท และทาง
ฟาร์มมีการเลี้ยง 1,000 - 1,200 ตัว และมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพียง 200 บาท
การกาหนดระยะห่างค่อนข้างเยอะ กระผมก็ขอนาเรียนเพียงเท่านี้ ทาง ผอ. กอง
คลัง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับทางสมาชิก ส.อบต.หมู่ที่ 4 สอบถาม
- ขออนุญาตได้ทาการชี้แจง ตามที่เราได้มีการจัดทาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ฉบับ
ใหม่ขึ้นมา คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมีการจัดเก็บตั้งแต่เดือน มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม เป็นต้นไป ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ กาลังทาข้อมูล
คิดว่าภายในเดือนนี้ จะมีการประกาศราคาประเมิน และมีการจัดส่งเอกสารไปให้แ ต่
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ละรายบุ คคล ให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินว่าที่ทางงานจัดเก็บรายได้ได้มีการออก
พื้นที่สารวจเกี่ยวกับบ้านเรือนโรงเรือนและตัวอาคาร มีการประกอบกิจการอะไร ให้
มีการตรวจสอบว่ามีความถูกต้องตามที่ได้มีการสารวจหรือไม่ หากข้อมูลไม่ถูกต้องก็
ให้ดาเนินการติดต่อทางเจ้าหน้าที่ ถ้าหากไม่เดินทางมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ
ข้อมูล ที่ มีความผิ ดพลาด เจ้าหน้าที่จะถือว่าข้อมูล ที่มีการส ารวจในครั้งแรก เป็ น
ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง และที่ ง านจั ด เก็ บ ได้ อ อกส ารวจพื้ น ที่ ล งในแบบส ารวจ จะลง
รายละเอียดชัดเจนเลยว่ามีการประกอบกิจการอะไร โรงเรือนหรืออาคารที่ได้มีการ
สารวจประกอบกิจการอะไร
- ท่านใดมีข้อสงสัยจะถามเพิ่มเติมหรือไม่
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรศรี
คาฟู ส.อบต.หมู่ ที่ 11 ขอสอบถามเกี่ยวกับ เลี้ ยงสั ตว์ เลื้ อยคลานหรือ แมลง ก็ มี
ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ทาการเลี้ยง มีอยู่ 2 ราย ก็ถือว่ามีการเลี้ยงฟาร์มค่อนข้างใหญ่
แต่ทางเจ้าของยังไม่ได้มาแจ้ง กับทาง อบต. เกี่ยวกับการเลี้ยงแมลงตรงนี้ และได้มี
การสอบถามเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเจ้าของได้มีการแจ้งให้กับทาง อบต. ไม่มีการจด
ทะเบี ยน จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียม 1,000 บาทนี้เลยหรือไม่ ถ้าหากมาดูในการ
เปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรและโค ตามที่นายกชี้แจงก็ถือว่ามีราคาสูงกว่าการเลี้ยง
สุกรและเลี้ยงโค หากมีการเลี้ยงแมลงจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในราคานี้ สามารถ
ปรับลดได้หรือไม่
- ขออนุญาตท่านประธาน อี กครั้งหนึ่ง ตามที่ผมได้มีการนาเรียนว่าระหว่างฟาร์ม
สุกร ฟาร์มโคนม กับการเลี้ยงแมลงสัตว์เลื้อยคลาน ต่างจากการเลี้ยงสุกรและโคนม
อย่างมาก ในการเก็บค่าธรรมเนียม 1,000 บาทกระผมไม่เห็นด้วย ถ้าหากในการ
ดาเนินกิจการและผู้ดาเนินการมาแจ้งก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว ทางผู้ประกอบ
กิจการก็เลยไม่ดาเนินการแจ้ง ความจริงในหมู่ที่ 1 ก็มีคนทากิจการประเภทการ
เลี้ยงแมลงก็ถือว่าเข้าข่ายตรงนี้ หากมีการเปรียบเทียบกับฟาร์มโคนมและฟาร์มสุกร
เรื่องที่เกี่ยวกับ จานวน ที่เลี้ยงในฟาร์ม เลี้ยง 50 - 100 ตัวเสียค่าธรรมเนี ยมแค่
600 บาท แต่ถ้าเลี้ยงแมลงเพื่อขายรายได้เพียงหลักสิบไม่ถึง 100 บาท แต่กลับ
กลายฟาร์มโคนม ขายนมได้เป็นจานวนหลักพัน ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบตรงนี้
อยู่ แล้ว ถ้ามีการกาหนดค่าธรรมเนียมสู งเกินไปก็ขอให้ ดูความเหมาะสมรายได้ที่
ได้ รั บ ด้ ว ย เพื่ อ ที่ จ ะไม่ ต้ อ งมี ผ ลกระทบหรื อ การต่ อ ต้ า นต่ า ง ๆ ก่ อ นที่ จ ะมี ก าร
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา ในส่วนไหนที่เหมาะสมและไม่
มีความเหมาะสม ดังนั้นก็ควรจะมีการกาหนดค่าธรรมเนียมลดลง ช่วงนี้ก็ดูความ
เหมาะสม ก็ ขอให้ ทุ ก ท่ านร่ว มกัน พิ จารณาตรงนี้ ด้ ว ย โดยเฉพาะการเลี้ ย งแมลง
อาจจะมีจานวนเพิ่มขึ้น แต่จานวนสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ของเราน่าจะไม่มี สาหรับ
ในข้อ จ ก็ทาการแยกกันเลย มีการกาหนดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และแมลงมี
ปีกออกเป็นคนละส่วน กรณีสัตว์เลื้อยคลานหากมีผู้เลี้ยงจริง ๆ ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่
เป็นอันตรายก็ยังคงมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามราคาเดิม แต่ ในพื้นที่ของเราไม่มี
การเลี้ ย งอยู่แล้ วแต่ ก็ต้องมีการกาหนดไว้ ซึ่งถือว่าตรงนี้ไม่มีผ ลกระทบกับ พี่น้ อง
ชาวบ้านในพื้นที่อยู่แล้ว แต่ในส่วนของแมลงแล้วจะมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
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ส.อบต. หมู่ที่ 1

จานวนเท่าไหร่ ตรงนี้น่าจะมีการกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 100 บาทควรจะมีการ
กาหนด 50 บาท
- เรียนเชิญท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 5
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนาย
บุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 การแยกสัตว์เลื้อยคลานประเภทสัตว์เลื้อยคลาน
กับแมลงคนละส่วนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เกี่ยวกับแมลงจะรวมถึงการ
เลี้ยงผึ้งด้วยหรือไม่ ผึ้งที่มีการวางตามจุดต้นไม้ ในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดาก็ถือว่าเยอะ
เหมือ นกัน ตรงนี้ ก็น่ าจะมี การก าหนดให้ เหมาะสมเพราะถือ ว่าเป็ น การท าธุรกิ จ
เพราะน้าผึ้งก็ถือว่ามีราคา ถ้ามีการกาหนดราคาหรือราคาที่ต่าเกินไปก็จะเหมือนเอื้อ
ประโยชน์ ให้ กับผู้เลี้ยงผึ้ง ถ้าหากตั้งค่าธรรมเนียมในเรทที่เท่ากับการเลี้ยงจิ้งหรีด
น่าจะมีการแยกประเภทแมลงที่มีปีก ผึ้งก็ถือว่าอันตราย ควรจะมีการกาหนดราคาที่
เหมาะสมไม่ต่าเกินไปไม่สูงเกินไป อยากให้ทุกท่านร่ วมกันพิจารณาไม่ใช่ในพื้นที่มี
การเลี้ยงเพียงแค่จิ้งหรีดเพราะตอนนี้ในเขตพื้นที่มีการเลี้ยงผึ้ง กระผมก็ขอนาเรียน
เพียงเท่านี้
- เรียนเชิญท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 4 ท่านสถิตย์ เสียงแขก
- ก็อยากจะสอบถามทางท่านประธาน เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและมีการเลี้ยงฝากตาม
สวนต่าง ๆ ถือว่ามีการเลี้ยงเองหรือว่ามีผู้ประกอบการอื่นมาในพื้ นที่ ตามที่ทางท่าน
บุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้มีการพูดก็ถือว่าถูกต้องอยู่ เพราะผึ้งก็มีราคาแพงอยู่เหมือนกัน
ตามที่กระผมสังเกตเห็นในพื้นที่ของเราไม่ค่อยมี แต่มีคนนอกพื้นที่มาเลี้ยงฝาก ช่วงนี้
ก็อยากให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา เพราะว่าถ้ามีการกาหนดราคาในระดับเดียวกันก็
จะมี ก ารกระทบไปกั บ ผู้ ที่ เลี้ ย งจิ้ งหรีด ซึ่ งการที่ ท่ านนายก อบต. ได้ มี ก ารชี้ แ จง
เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่ก็คงจะมีการเลี้ยงไว้บริโภคและในส่วนที่เหลือขายใน
จานวนไม่มาก และทาง ส.อบต. พรศรี คาฟูได้ชี้แจงเกี่ยวกับผู้เลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งแต่ละ
หมู่บ้านก็มีรายที่ทาการเลี้ยง ก็กลัวจะมีการกระทบกับผู้ที่เลี้ยงแมลงจาพวกจิ้งหรีดที่
จะได้รับผลกระทบ ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา
- เรี ย นท่ า นประธานกั บ ผมได้ โ ดนพาดพิ ง กระผมได้ มี ก ารชี้ แ จงด้ ว ยว่ า ในกรณี
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถ้ามีการเลี้ยงไว้บริโภคในส่วนที่เหลือได้มีการจาหน่าย
และต้องมา เสียค่าธรรมเนียมจานวน 1,000 บาท ถือว่าไม่เหมาะสม แต่ถ้ ามีการ
ปรับ ในส่วนของตรงนี้ขึ้นมาว่ามีการพิจารณาในลั กษณะนี้ ผมไม่ได้กล่ าวว่ามีการ
เลี้ยงตามบ่อซึ่งตรงนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง กระผมได้ ชี้ในส่วนของเหตุผลให้เห็นว่าการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเลี้ยงจิ้งหรีดจานวน 1,000 บาทถือว่าไม่เหมาะสม ต้องเข้าใจให้
ตรงกันและในกรณีตามที่ทาง ส.อบต.พรศรี คาฟู ได้มีการนาเรียน ในการเลี้ยงผึ้งมี
การเช่าพื้นที่หรือเป็นที่ของเจ้ าของเอง ตรงนี้เราไม่ทราบอยู่กับข้อมูล ถ้ามีการเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมของผึ้ ง จะต้องให้ ผู้เลี้ ยงมาจ่ายในส่ วนของค่าธรรมเนี ยมให้ กับทาง
ท้องถิ่นของเรา ในการเช่าแต่ละครั้งไม่ทราบว่าเสียค่าเช่าเท่าไหร่
- ในการเข้าเช่าพื้นที่เพื่อเลี้ยงผึ้ง ทางผู้เลี้ย งจะติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านสาหรับการขอ
เช่าพื้นที่ ในการเช่าพื้นที่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 -2,000 บาท โดยผู้เลี้ยงมาเช่า
ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน

๒๗
นายก อบต.

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

ปลัด อบต.

นายก อบต.

ประธานสภาฯ

- ตรงนี้ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้เลี้ยง ต้องมาแจ้งกับทาง อบต. ก่อนถ้าไม่มา
แจ้งจะไม่อนุญาตให้ผู้เลี้ยงผึ้งเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ สาหรับ ผึ้งจะมีการจัดเป็นประเภท
แมลงจะมีราคาที่ถูกไป ตามที่ท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้นาเสนอดังนั้นเราจะมีการ
ระบุเป็นประเภทของผึ้งเลยหรือไม่ และมีการระบุเลยว่าผู้เลี้ ยงหรือเจ้าของผึ้งต้อง
เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ไม่ว่าทุกกรณีจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมจะมีการ
ระบุไว้เท่าไหร่
- ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาในส่วนของสัตว์เลื้อยคลานและแมลง ว่าควรมีการ
กาหนดในราคาเท่าไหร่
- ในส่วนของแมลงจะมีการกาหนด 100 หรือ 50 บาท ก็หาข้อสรุปหรือว่า 100
บาท ส่วนประเภทแมลงยกเว้นผึ้ง กาหนดที่ 200 บาท จะมากหรือน้อยไป หากผู้
เลี้ ย งผึ้ ง มาในพื้ น ที่ ค นในพื้ น ที่ ผู้ น าหรือทาง อบต. ต้อ งแจ้ งให้ กั บ ผู้ เลี้ ยงผึ้ ง ทาง
สมาชิกหากเห็นผู้เลี้ยงผึ้งเข้ามาในพื้นที่ ขอให้ แจ้งกับทาง อบต. ทราบด้วย เพราะ
ทางเจ้ า หน้ า ที่ ก็ ค งจะไม่ ท ราบว่ า มี ใครมาเลี้ ย งเครื่ อ งหรื อ ว่ า มาใช้ พื้ น ที่ ใ นการ
ประกอบการ
- เรียนทางท่านประธานสภาในที่ ประชุมเพื่อเป็นการ ตกลงในการหาข้อหายุติที่ไม่
ลงตัว ในส่วนของผู้เลี้ยงผึ้งและเจ้าของพื้นที่ จะมีการหารือหรือข้อตกลงกันอย่างไร
บ้าง การเลี้ยงผึ้งหากมีการเลี้ยงในพื้นที่ตรงนี้คือถ้ามีการเข้ามาวางในพื้นที่ก็ ผู้เลี้ยง
ต้องเสียค่าธรรมเนียม และทาง อบต. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้วย ผู้เลี้ยงในพื้นที่
ของกระผมในช่วงฤดูกาลที่ต้นไม้ประเภทลาไย เป็นช่วงดอกไม้แต่ละประเภท ทางผู้
เลี้ยงและเจ้าของพื้นที่ ได้รับค่าเช่า 300 หรือ 500 บาท จะมีการรับฝากเป็นราย
เดือนให้ผู้เลี้ยงผึ้งทาความตกลงกับทางเจ้าของพื้นที่สาหรับการเลี้ยงแมลงแมลง ให้
มองว่าเป็นกิจการที่เป็นเชิงพาณิชย์หรือทาการบริโภค ก็ต้องมาแยกในส่วนของตรงนี้
มองดูที่เจตนาเลี้ยงไว้บริโภคหรือทาในเชิงพาณิชย์ ก็ต้องมีการแยกในส่วนของตรงนี้
ไว้ด้วย
- ในกรณีของแมลงน่าจะมองไปที่ธุรกิจการค้าอย่างเดี ยว เพราะธุรกิจหรือว่ามีการ
จะท าโรงเรื อน ส าหรับ การเลี้ ยงแมลง ทางสมาชิ กก็ จะทราบว่าคนในพื้ นที่ ท าไว้
บริโภคหรือทาไว้ขาย และในส่วนของผึ้งกระผมได้มีการนาเรียนแล้วว่า จะมีการผลัก
ภาระให้ทางเจ้าของที่ก็คงไม่ยอม เพราะได้เพียงไม่กี่ร้อยบาท แต่ทางที่ดีที่สุดก็จะ
เป็นทางเจ้าของผึ้ง ก่อนที่จะนาขึ้นมาวางก็ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมที่ อบต. ในกรณี
ของ หมู่ที่ 1 เป็นพื้นที่สาธารณะ ไปเก็บค่าธรรมเนียมจากทางหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านก็
ต้องไม่พอใจ ตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงจึงจะต้องมาเสียค่าธรรมเนียมให้กับ
ทาง อบต. ก่อน ตรงนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดี เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับส่วนต่าง ๆ เรา
มีการแจ้งเงื่อนไขให้กับผู้เลี้ยงว่าต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับทาง อบต. ตรงนี้
คือกรณีของผู้เลี้ยงผึ้ง มีท่านอื่นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในส่วนของเรื่องนี้
- ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าใช้เวลานานสาหรับการ
หารือข้อบัญญัตินี้

๒๘
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ขอเสนอราคาการกาหนดค่าธรรมเนียมตรงนี้ 50 บาท เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดไม่
ต้องมีการกาหนดถึง 100 บาท เพราะจะได้จัดเก็บง่ายก็ให้ทางที่ประชุมพิจารณา
ร่วมกัน
- ต้ อ งมี ก ารก าหนดหรื อ ข้ อ สรุ ป หากมี ก ารเลี้ ย งเพื่ อ บริ โ ภคไม่ มี การจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม หากมีการเลี้ยงในโรงเรือนขนาดใหญ่และมีการเลี้ยงจานวนมาก มี
ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ สรุปคือถ้ามีการเลี้ยงผึ้งต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท
และหากมีการเลี้ยงแมลงหรือจิ้งหรีดเพื่อการพาณิชย์เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท ก็
ถือว่าสรุปตามนี้ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบ ก็เห็นชอบข้อ 3.5 ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดา เรื่อง กิจการที่เป็น อัน ตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (เห็น ชอบ
11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)

3.6 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญ ญั ติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เรื่อง การควบคุมเหตุ
ราคาญ พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

หัวหน้าสานักปลัด

ประธานสภาฯ

- ต่อไปข้อ 3.6 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
เรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญท่านนายก
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ
(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ
พ.ศ. 2563 ซึ่ ง มี ห ลายส่ ว นที่ พี่ น้ อ งชาวบ้ า นได้ รั บ ผลกระทบจากเสี ย ง กลิ่ น
โดยเฉพาะในเรื่องของกลิ่นซึ่ง ตอนนี้มีการร้องเรียนมา ส่วนมากจะเป็นในส่วนของ
ฟาร์มโคนมหรือฟาร์มสุกร ซึ่ง ที่เรื้อรังที่สุดที่มีการร้องเรียนเข้ามาทาง อบต. คือการ
เลี้ ย งหมู เ ลี้ ย งสุ ก ร กรณี ส่ ว นของหมู่ ที่ 11 ในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ทาง
ผู้ ป ระกอบการได้ ด าเนิ น การแก้ ไข ในส่ ว นของรายละเอี ย ดก็ จ ะให้ ในส่ ว นของ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนาเรียนในส่วนของเกี่ยวกับรายละเอียด กระผมก็อยากจะฝาก
ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถ้ากรณีที่จะส่งไปประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ดูในส่วน
ของการสะกดคา ความถูกต้องด้วย ในกรณีของคาจากัดความ ของ “เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งแต่ในระเบียบพิมพ์เป็น
แต่ตั้ง ก็ต้องดูเกี่ยวกับความถูกต้องด้วยถ้าหากนาไปประกาศตรงนี้ถือว่าข้อความไม่
ถูกต้อง
- ก็ขอเรียนที่ประชุมอีกครั้ง สาหรับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดาเรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ..2563 เนื้อหาสาระในข้อบัญญัติเหมือนเดิม
ทุกประการ จึงได้มีการจัดทาเมื่อปี 2555 เพื่อทาการแก้ไขให้ เป็น พ.ศ. 2563
ปัจจุบันเพื่อที่จะนาไปประกาศราชกิจจานุเบกษา ไม่มีการแก้ไขข้อความใด ยกเว้น
พ.ศ. มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ เป็ น ปั จ จุ บั น ก็ ข อให้ ท านสภาร่ ว มกั น พิ จ ารณาและ
ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง เนื่องจากข้อบัญญัติเมื่อปี 2555
- ก็ขอให้ทางสภาร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ทุกข้อความคือ
ข้อความเดิมแต่เป็นการปรับเปลี่ยนแค่ปี พ.ศ. มีเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติ

๒๙
ความเห็นชอบ ในข้อ 3.6 ตามที่ทางท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแถลงไป
ถ้ามีมติเห็นชอบของมติยกมือ
มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดา เรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ. 2563 (เห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)

นายก อบต.

- ขออนุญาตท่านประธานก่อนที่จะเข้าสู่วาระข้อ 3.7 เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน
ของหมู่ที่ 11 เมื่อวานได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถามท่านปลัด ผอ. กอง
และทางท่ านประธานสภา เกี่ยวกับแนวทางซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ ง
ระดับ อาเภอและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง และทางสาธารณสุ ข ปศุ สั ตว์ ก็ ได้มี ก าร
ร่วมกันพิจารณาเบื้องต้น ก็คือจะมีการการทาประชาคมทั้งหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ก็ขอให้
ทุกหลังคาเรือน ตรงนี้ก็ต้องรอดูส่วนของคาสั่งตาม พรก. ฉุกเฉิน เพราะช่วงนี้ยังห้าม
ชุมนุมหรือประชุมจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ก็ต้องดูความชัดเจนอีกครั้ง เพราะว่า
ฟาร์มของหมู่ที่ 11 จะมีการต่อใบอนุญาตในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ว่าจะมีการ
ดาเนินการตามแนวทางอย่างไร ซึ่งได้มีการตรวจสอบหลายรอบแล้ว เกี่ยวกั บการ
แก้ไขปัญหา แต่ก็ไม่ได้เป็น ไปในทางที่ดีขึ้นมีพี่น้องประชาชนในของหมู่ที่ 2 บ้านต้น
ง้าวและหมู่ที่ 5 ตาบลบัวสลี ที่มีการร้องเรียนขึ้นมาต้องมีการดาเนินการจัดประชุม
ประชาคมทั้ง 3 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากความราคาญด้านกลิ่น ก็คงจะมีการ
นาเรียนเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อน

3.7 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ

- ต่อไปข้อ 3.7 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญ
ท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ
(ร่าง) ข้อบัญญัติตาบล เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.
2563 รายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้ ทางหั ว หน้าส านักปลั ด แจ้งในที่ประชุม
ต่อไป
- เรียน ในที่ประชุมอีกครั้ง สาหรับข้อบัญญัติตาบล เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 มีการให้ความเห็นชอบและมีการประกาศใช้
เมื่อปี 2555 ในรอบนี้คือมีการปรับเปลี่ยน พ.ศ. แต่ที่จะมีในส่วนของการพิจารณา
ในเรื่องของค่าธรรมเนียม บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ ซึ่งจะมีผลต่อ
ผู้ประกอบการ ในเรื่องของการจาหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหารในเขตพื้นที่ของ
อบต. รายละเอียดข้อกฎหมายต่าง ๆ เหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแค่ พ.ศ.
- ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในเมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ว่า
จะขอมติที่ ป ระชุม เพื่ อที่จะใช้นาไปประกาศในราชกิจจานุ เบกษาต่อไป ถ้ามีม ติ

หัวหน้าสานักปลัด

รองประธานสภาฯ

๓๐
เห็ น ชอบ (ร่าง) ข้อบัญ ญั ติตาบล เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่ส ะสม
อาหาร พ.ศ. 2563 ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ
มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ า ก่ อ ด า เรื่ อ ง สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร พ.ศ.
2563 (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ที่ประชุม
1 เสียง)

3.8 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่
มีน้าหนัก น้าหนักบรรทุก หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาให้ทาง
หลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. 2563
รองประธานสภาฯ

นายก อบต.

หัวหน้าสานักปลัด

- ต่อไปข้อ 38 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้าหนัก น้าหนักบรรทุก หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้
กาหนดหรื อ โดยที่ ยานพาหนะนั้ น อาจท าให้ ท างหลวงเสี ยหายเดิ น บนทางหลวง
ท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญท่านนายก
- เรี ย นท่ า นรองประธานสภา สมาชิ ก สภา ตลอดจนผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ระเบียบวาระที่ 3.8 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดา เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้าหนัก น้าหนักบรรทุก หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่า
ที่ได้กาหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวง
ท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือว่าในพื้นที่ของเราก็ได้แล้วปัญหา
ไม่ว่าจะเป็ น รถบรรทุกดิน บริเวณบ่ อดินในเขตพื้นที่ของเราอาจจะไม่มี แต่ก็จะมี
เพียงบ่อหรือ 2 บ่อ บ่อดินของพื้นที่ของ อบต.ป่าก่อดา และอีกบ่อคือเขตพื้นที่ของ
อบต.โป่งแพร่ แต่ส่วนใหญ่มีการบรรทุกในเขตพื้นที่เรา ที่ผ่านมาเสียงสะท้อนจากพี่
น้องชาวบ้านหรือมีการโทรแจ้งมีดินตกอยู่บนถนน หรือพื้นผิวจราจร ทาให้เกิดฝุ่ น
ละออง ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งบางคนก็มีการอ้างว่ามีการเสียภาษีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ในการขอทาใบอนุญาตบ่อดิน แต่มันเป็นคนละเรื่องที่คุณต้องมีการ
ดูแล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ การใช้รถน้ารดน้าบนพื้นผิวถนน ตรงนี้กระผมก็ไม่มีความ
ชัดเจน เกี่ยวกับกฎและข้อบังคับ สาหรับท้องถิ่นจะต้องดาเนินการตามขอบเขตได้
ขนาดไหน จะมีในส่วนของรถพ่วง รถบรรทุกในส่วนของรถเกี่ยวข้าว ในกรณีของรถ
พ่วง และในส่วนของสมาชิกหมู่ที่ 4 มีรถพ่วงด้วยแต่ก็ไม่ทราบว่าตรงนี้มีการบรรทุก
น้าหนักทาให้ผิวจราจรเสียหายหรือไม่ ก็ถือว่าเป็นลัษณะไหนแต่ที่เป็นปัญหาในเขต
พื้น ที่คือรถบรรทุ กดิน และรถเกี่ยวข้าวบางหมู่บ้านมีการตั้งกฎและกติกา ว่าถ้ามี
กรณีรถพ่วงเข้าหมู่บ้าน ต้องมีการเก็บค่าบารุงรักษา ดูแลหมู่บ้านด้วยใช่หรือไม่ ใน
พื้นที่เรามีหรือไม่ เกี่ยวกับท้องถิ่นว่าจะมีอานาจขนาดไหน สามารถดาเนินการได้
อย่างไร จะเข้ามาในส่วนของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าจะมีการเข้มงวดขนาดไหน ใน
ส่วนของรายละเอียดก็ขอมอบหมายให้ทางหัวหน้าสานักปลัด ที่ประชุมต่อไป
- เรียนที่ประชุม ประกาศผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่นเรื่องห้า มใช้ยานพาหนะที่มี
น้าหนักน้า หนักบรรทุก หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่กาหนดหรือโดยที่ยานพาหนะ

๓๑
นั้นอาจทาให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ในข้อบัญญัตินี้จะมีอยู่ทั้ง 3 ส่วน
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๓๒
หัวหน้าสานักปลัด

นายก อบต.

ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 4

- ตามประกาศคือมีการห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้าหนักเกิน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
ทางหลวงเกิ ด ความเสี ยหาย ตอนนี้ ยั งไม่ มี ข้ อ ก าหนดโทษหรือ ข้ อ บั งคั บ หรือ บท
ก าหนดโทษไว้ ใ นประกาศในฉบั บ นี้ เป็ น การประกาศเพื่ อ การจ ากั ด น้ าหนั ก
ยานพาหนะบนเส้นทางที่ท้องถิ่นได้ดาเนินการก่อสร้าง และเสียงบประมาณในการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีการระบุว่ามีการจากัดน้าหนักเท่าไร ถ้าหากมีการใช้รถบรรทุกทั้ง 3
ชนิ ดคือน้าหนักที่มีการกาหนดไว้ จะทาให้ทางหลวงท้องถิ่นเกิดความเสียหาย ซึ่ง
ตอนนี้ยังไม่มีบทกาหนดโทษ อาจจะมีการกาหนดโทษ หากได้รับความเสียหายหรือ
ผลกระทบตามที่ทางท่านนายกได้มีการกล่าวไว้ก็ต้องมีการประกาศใช้อีก 1 ฉบับ
ตอนนี้ เป็ น การกาหนดเบื้องต้นในการใช้ ยานพาหนะที่มีน้าหนักเกิน เพื่อป้องกัน
ความเสียหายบนท้องทางหลวงชนบทท้องถิ่น
- เรียนประธานตามที่กระผมได้มีการยกตัวอย่าง กรณีถนนหมู่ที่ 11 สาเหตุที่ทาให้
ถนนเสียหายตรงบริเวณท่อน้าแม่ขาว ก็เกิดจากการขนดิน แต่พอถนนเสียหาย ให้
ทางท้องถิ่นดาเนินการซ่อมแซม ตอนนี้กระผมก็อยากจะมีในส่วนของการกาหนด
มาตรฐานว่าจะมีการดาเนินการอย่างไร ในช่วงก่อนถือว่ามีรถสิบล้อเดินบนทางหลวง
ท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อห้ามต่าง ๆ มีการดาเนินการได้อย่างไร ก็มีการแจ้งเจ้าของบ่อดิน
ก็ต้องมีการกาหนดมาตรการมาอีกฉบับหนึ่ ง เพราะถ้าไม่มีการดาเนินการซ่อมก็จะ
เดือดร้อนทางท่านนายกและทาง อบต. สาเหตุก็เกิดจากตรงนี้ เกี่ยวกับการบรรทุก
หนักบรรทุกเกินจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาการใช้ยานพาหนะที่มีน้าหนักบรรทุกหนักในการประชุมของ
หมู่บ้าน ก็อยากจะให้ทางราชการหรือเจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบมีการแจ้งให้กับที่ประชุม
หมู่บ้ านทราบด้ ว ย ว่า มีม าตรการจากัด ในส่ ว นของน้ าหนั ก อย่ างไร มี ก ารแจ้งใน
ลักษณะไหน ตอนนี้ยังไม่มีบทกาหนดโทษ ไว้
- ในที่ประชุมมีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
- กระผมขออนุญาต กระผมในฐานะมีรถบรรทุก มีรายละเอียดอยู่ในข้อ 10 และข้อ
13 เรื่องรถบรรทุกเดี่ยวผมเป็น รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น จะสามารถบรรทุกได้ 25
ตัน รวมทั้งรถทั้งของสามารถบรรทุกได้ 9,700 กิโลกรัม และห้ามบรรทุกเกิน 25
ตัน แต่ถ้าหากรถกระผมเดินทางออกนอกเขตจังหวัดซึ่งผ่านแรกคือของอาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา ถ้าขึ้นทางหลวงและมีการชั่งน้าหนักรถบรรทุกถ้ามีเสียงกริ่งดังขึ้น ตรง
นั้ น ถื อว่าบรรทุ กเกิน ต้อ งเสี ยค่ าปรับ 30,000 บาท และคนขั บ ติด คุก ซึ่งตรงนี้
กระผมไม่มีปัญหา ส่วนอีกประเภทและรถพ่วง 18 ล้อ ยาง 12 เส้น พรุ่งนี้ก็บรรทุก
ได้ 25 ตันเหมือนกันสาหรับรถพ่วง และตัวลูก 8 ล้อ ยาง 12 เส้น ตัวลูกบรรทุกได้
17 ตัน รวมน้าหนัก ตัวลูกอยู่ที่ 25 ตัน 500 ตัวแม่จะอยู่ที่ 25 ตัน รวมน้าหนั ก
ทั้งหมดจะสามารถบรรทุกได้ 30 ตัน สาหรับการเดินทางกรุงเทพกลับมาบ้าน แต่ถ้า
กระผมจะเดินทางจากบ้านไปกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ก็ไม่พ้นด่านแม่ใจ ถ้าหาก
บรรทุกเกินก็จะโดนจับ แต่กระผมเป็นห่วงที่สุดที่นายกกล่าวหรือ ที่มีการบรรทุกเกิน
คือ บรรทุกแม็คโครขนาดใหญ่ ไม่มีการเดินทางในตอนกลางวัน แต่ จะมีการออกจาก
บ้านตอนเช้าเข้าบ้านตอนดึก เหมือนกับแม่กานัน และรถของเจ้าของที่มี การบรรทุก
แม็คโครขนาดใหญ่ประเภทนี้ถือว่าเข้าข่ายบรรทุกเกิน ส่วนเกี่ยวกับเรื่องที่ทาให้ถนน

๓๓

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ทุกอย่างรวดเร็วตามที่ท่านนายกกล่าว เกี่ยวกับรถบรรทุกดินซึ่งอาจจะมีการบรรทุก
เกินน้าหนัก ซึง่ การบรรทุกทั้งรถและทั้งดินไม่เกิน 12 ตัน แต่การบรรทุกในเขตพื้นที่
เราคื อ การบรรทุ ก เกิ น แน่ น อน แต่ ก ารบรรทุ ก หิ น หรือ บรรทุ ก ทรายตรงนี้ ถื อ ว่ า
น้าหนักไม่เกิน หากมีการลากหินมาจากโรงโม่ลากทรายมาจากท่าทราย ก็จะมีการชั่ง
น้าหนักทั้งหมด น้าหนักก็จะไม่เกิน โดยเฉพาะรถลากดินตามลักษณะของบ่อดิน ใน
ตรงนี้ควรจะหนักเพื่อให้ผู้บรรทุกดินรับทราบ แต่ต้องมี มาตรการในการชั่งน้าหนัก
ว่าสามารถตักดินได้กี่ตันสาหรับรถบรรทุกดิน 1 คัน แต่การป้องกันถือว่าเป็นเรื่องที่
ดี เพราะรถลากดินจะเดินบนทางหลวงท้องถิ่นทุกซอย สาหรับรถบรรทุกของกระผม
จะมีการวิ่งบนทางหลวงเท่านั้น การเดินทางตามซอยถนนท้องถิ่นจะไม่มี ถ้าหากมี
การลากข้าวหรือบรรทุกข้าวน้าหนักไม่เกินแน่นอน ในช่วงฤดูเก็บเก็บเกี่ยว เท่านั้นที่
จะทาการบรรทุกซึ่งน้าหนักก็จะไม่เกิน จะบรรทุกเกินท่านนั้นต้องมีนาเกิน 20 ไร่
ถึงจะมีการบรรทุกเกิน และการเก็บเกี่ยว 15 ไร่ขึ้นไป รถบรรทุกกระผมสามารถ
บรรทุกได้ กระผมก็แจ้งให้กับที่ประชุมทราบ
- มีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่ม เติมหรือไม่ในข้อ 3.8 ถ้าไม่มีก็ขอมติเห็นชอบ ถ้ามีมติ
เห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดา เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้าหนัก น้าหนักบรรทุก หรือน้าหนัก
ลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาให้ทางหลวงเสียหาย
เดิ น บนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. 2563 (เห็ น ชอบ 11
เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
นายก อบต.
- เรี ย นท่ า นประธานสภา สมาชิ ก สภา ตลอดจนผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เกี่ ย วกั บ
คณะกรรมการแผนระดับตาบล ซึ่งคณะกรรมการโดยตาแหน่งคือกานันตาบลป่าก่อ
ดา ที่ผ่านมาคณะกรรมการของเราคือท่านเกษม สีหมื่น ซึ่งปัจจุบันทางท่านกานันได้
เกษียณอายุราชการ คือได้กานันท่านใหม่คือท่านกานันนิรันดร์ ทิพย์สุภา ก็คงจะมี
การเปลี่ยนบุคคลในการทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแผนระดับตาบลป่าก่อดา เรื่อง
2 โครงการท่อลอดเหลี่ ยม ตรงนี้ก็อยากจะสอบถามผ่ านทางท่านประธานไปยัง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ตอนนี้ในบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ก็เห็นทาง
ผู้รับจ้างและทางกองช่างมีการแจ้งกระผมเบื้องต้น การดาเนินการตรงนี้ว่าจะมีการ
ดาเนิน การอย่างไร เพราะได้มีการวางแผนในส่วนของการดาเนินการ ตอนนี้ทาง
อบต. ป่าก่อดา ได้มีการส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างได้ดาเนินการแล้ว ตอนแรกทางผู้
รับจ้างได้มีการขุดท่อเป็นทางเบี่ยง เพื่อพี่น้องชาวบ้านได้ใช้ในการสัญจรในช่วงฤดู
เก็บเกี่ยวข้าว แต่มีเกี่ยวกับพายุฝนในส่วนของดินไม่ได้มีการบดอัดทาให้น้าไหลเชี่ยว
จึงทาให้ท่อขาดเกิดความเสีย หาย พอดีผู้ใหญ่ กมล ชัยลังกาได้มีการแจ้งมา ก็จะมี
การเก็ บ เกี่ ย วข้ า วอยากให้ ท างผู้ รั บ จ้ า งด าเนิ น การน าท่ อ เดิ ม ใส่ ผู้ รั บ จ้ า งก็ ไ ด้
ดาเนินการแล้วก็ไม่ทราบว่าในเขตพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างติดปัญหาตรงไหน อีก
ส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีการก่อสร้างสามารถสัญจรทางอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะตอนนี้
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ถือ ว่าเข้ าช่ ว งฤดู ฝ น ในส่ ว นของที่ จะให้ ผู้ รับ จ้ างหยุ ด ด าเนิ น การจะท าให้ ในการ
ดาเนิน งานไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้ ระยะเวลาในการดาเนินการยิ่ งจะหมด
ตามกาหนดไว้เรื่อย ๆ ก็อยากจะสอบถามทางสมาชิ ก หมู่ ที่ 4 พื้ น ที่ที่ ท่านได้ล ง
สารวจพื้นที่เป็นอย่างไร เพราะเห็นว่ายังไม่ให้ผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ก็ขอให้ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้ทาการอธิบาย
- ขออนุญาตท่านประธาน สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนาย จารอง โนปัน ส.อบต.หมู่ที่ 4 เกี่ยวกับท่อลอดเหลี่ยมของ หมู่ที่ 4
ในการดาเนินการในการขุดโดยดาเนินการขุดเป็นลาเหมืองเล็ก ๆ แยกออกไป โดยใช้
ท่อขนาดเล็กวางทอดไปตามลาเหมือง เป็นท่อขนาด 0.40 เมตร วางตามลาเหมือง
กระผมก็ได้มีการหารือและทาการชี้แจงกับทางผู้รับจ้างแล้ว ว่าเวลาทางชลประธาน
ปล่อยน้ามา เวลาฝนตกทาให้น้าไหลหลาก ทางผู้รับจ้างก็บอกว่าไม่เป็นไร ก็ตอนที่มี
การด าเนิ น การน้ าชลประทานยั งไม่ มี ในช่ ว งนั้ น ก็ ยั งไม่ ต ก และอี ก 2 วั น ทาง
ชลประทานได้ ท าการปล่ อยน้ ามาและประกอบกั บ ฝนตกด้ ว ย ท าให้ ท่ อ ที่ ว างล า
เหมืองขนาดเล็ก ที่ทาการขุด พัง และอีก 2 วัน ผู้ใหญ่ กมล ชัยลังกาจะทาการเก็บ
เกี่ยวข้าว ก็ได้มีการติดต่อไปยังผู้รับจ้างมาแก้ไข ตอนนี้ทางผู้รับจ้างได้มีการขุดดินที่มี
การขุดขนาดเล็กไปถมถนน และทาเป็นทางเบี่ยงให้เป็นเหมือนเดิม และใช้ท่อของ
ผู้ใหญ่กมล ชัยลังกา แนะนาท่อขนาดเล็กออกและจะต้องมีการดาเนินการด่วน ที่นา
ตรงนั้นยังเหลือเจ้าของนาอีกหลายราย และทางออกมีทางเดียวยังไม่มีการเก็บเกี่ยว
ข้าว ต้องมีการขุดลอกและมีการกั้นให้มีการถมทางเบี่ยงเพื่อทาเป็นถนนใหม่ และให้
ทางผู้ ใหญ่ บ้ านกมล ชัยลั งกา นาท่ อใหญ่ ท่อใหญ่ ไปวางตามเดิมถึงจะสามารถใช้
สัญจรได้ หากนาท่อเล็กไปวางก็ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงปริมาณของน้า
มีปริมาณที่มากกว่าช่วงก่อน แต่ต้องนาท่อใหญ่ไปวางแทน ตอนนี้ก็มีการหารือกับ
ทางชาวนาหลาย ๆ คน ถ้ามีการดาเนินการแล้ว ก็สามารถสัญจรได้ แต่การดาเนิน
ของผู้รับจ้างใช้รถแม็คโครขนาดเล็ก ทาให้ยกท่อไม่ได้ ซึ่งต้องใช้รถแม็คโครใหญ่แต่
ทางผู้รับ จ้ างไม่ย อมจ้างรถแม็คโครขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถขุดท่ อออกได้ และไม่
สามารถวางท่อขนาดใหญ่ได้ เรื่องก็เป็นแบบนี้ ถ้าผู้รับจ้างเข้าดาเนินการก็ต้องนาท่อ
ใหญ่ขนาดเดิมวางแทนท่อขนาดเล็ก ก็สามารถทาเป็นทางผ่านได้
- ขอเชิญท่านสถิตย์ เสียงแขก
- ขอเพิ่มเติมในส่วนของทางท่านจารอง โนปัน โดยท่อเดิมปัจจุบันเป็นขนาดท่อ 1.
50 เมตร มีการจัดวางให้ 2 แถวที่ผ่านมา มีการจัดวางสองแถว และตอนนี้ได้ มีการ
จัดทาทางเบี่ยงเป็นท่อขนาด 0.40 เมตร เพียงแถวเดียว ซึ่งถ้าน้าไหลมาทาให้เกิด
ความเสียหายเกิดขึ้น ตอนนี้ถามว่าจะมีการหยุดงานผู้รับจ้าง วันนั้นมีคนสอบถามว่า
หากมีการให้ผู้รับจ้างยังไม่ต้องมีการดาเนินการ แล้วผมก็ได้ชี้แจงว่าถ้ามีการสั่งถือว่า
มีการดาเนิ น การตามสั ญ ญาจ้าง ในการแก้ไขปัญ หาคือทาอย่างไรก็ได้เพื่อให้ ทาง
ชาวนาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเอามาให้ได้ กรณีการหารือกับทางอบตจาลองว่าจะมีการ
ยกท่อขนาดเมตร 1.50 เมตร ท่อเก่าที่ทาไว้และให้ทางผู้รับจ้างจ้างในส่วนของแม็ค
โครใหญ่เพื่อทาการขุดฝัง ตรงนี้ชาวนาหรือ ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 ไม่ได้มีการปิดกั้น
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และยกเลิกไม่ให้ทางผู้รับจ้างได้ดาเนินการ ก็ให้ทางผู้รับจ้างได้ดาเนินการได้ตลอด
แต่ขอให้มีทางเบี่ยงให้กับชาวบ้านเพื่อทาการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นฤดูที่ต้องมีการเก็บ
เกี่ยว ซึ่งจะไม่กระทบต่อการดาเนินงานทาท่อลอดเหลี่ยมตรงนี้ แต่ขอให้ทางผู้รับ
จ้างได้ทาทางเบี่ยงให้กับทางชาวนาหมู่ที่ 4 และไม่ได้มีการตัดขวางสาหรับผู้รับจ้าง
- อยากจะสอบถามว่าทางสัญจรมีการสัญจรได้ทางเดียวหรือไม่หรือมีทางอื่น กระผมดู
แล้วในส่วนของการทาทางเบี่ยงไม่มีการประมาณการ ในส่วนของค่าดาเนินการด้วยซ้า
ไป ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภาระของผู้รับจ้างในการยกท่อวางท่อ ในส่วนของการดาเนินการ
ก็ไม่สามารถดาเนินการได้ รถแม็คโครเล็กก็สามารถดาเนินการได้อยู่แล้ว แต่เห็นทาง
ผู้ รั บ จ้ า งแจ้ งมาบอกว่ า ทางสมาชิ ก ไม่ ย อมให้ ด าเนิ น การ กระผมก็ เลยต้ อ งมี ก าร
สอบถามในที่ประชุม ในส่วนของผลผลิตไม่ทราบว่าจะเก็บเกี่ยวในอีกกี่วัน แล้วเวลา
ครึ่งเดือนหรือ 1 อาทิตย์ จะไม่ให้ผู้รับจ้างดาเนิ นการเลย ทาให้ผู้รับจ้างเสียเวลาใน
การดาเนินการก็อยากจะฝากทาง ผอ. กองช่าง ตรงนี้ด้วย
- อนุญาตตอบเรื่องนี้ในนาม ผอ. กองช่าง และผู้ควบคุมงาน ประเด็นที่มีการหารือกัน
คือการจัดทาทางเบี่ยง ซึ่งขออนุญาตตอบการทาทางเบี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ถึง
ตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างถึงแม้ไม่มีกาหนดในประมาณการ ค่า Factor F ในการท
ทางเบี่ยง ต้องมีการดาเนินการแต่ในส่วนของการดาเนินการ เพียงแต่ต้องเป็นท่อที่
สามารถรับน้าไม่เพียงพอหรือไม่ ไม่ได้เป็นความผิดของใครทั้งนั้นแต่เผอิญได้มีการวาง
ท่อเสร็จพายุและน้าก็ไหลหลาก ดิฉันก็ได้มีการลงพื้นที่สารวจทุกวันก็ มีความเห็นใจ
ของทั้งสองฝ่าย แต่ในวันนี้ก็ได้มีการประสานงานกับผู้รับจ้างและมีการสอบถามกับ
ทางสมาชิกว่าชาวนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวกี่ราย ประเด็นของผู้ใหญ่กมล ชัยลังกาได้มี
การเก็บ เกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็มีการสอบถามว่าเหลืออีก 4-5 ราย ใช้
เวลาก็เกือบถึงปลายเดือน ตอนนี้ก็คือ คาตอบของทางสมาชิกทั้ง 2 ท่ าน ได้มีการ
สอบถามก่อนเข้าประชุม หลังจากเสร็จประชุม จะมีการประสานกับผู้รับจ้าง เพื่อที่จะ
แจ้ง เกี่ยวกับชาวนาที่ต้องมีการเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งมีอีกหลายราย ต้องใช้เวลาถึงสิ้นเดือน
นี้ เพิ่งเสร็จงานการดาเนินการเสร็จทั้งหมดตามตารางของการดาเนินงานของผู้รับจ้าง
ไม่ทัน ผู้รับจ้างสัญญาแค่ 2 เดือน ซึ่งจะต้องมีการหารือกับทางผู้รับจ้ างว่าต้องมีการ
ขุดถนนทาทางเบี่ยงที่มีการถมออกและวางท่อเดิมทางผู้รับจ้างก็สามารถดาเนินการได้
ก็คงจะมีการประสานกับผู้รับจ้างไว้อย่างนี้ มีการหารือกับทางสมาชิกก็จะมีการหารือ
กันอีกครั้ง ที่จะไปหารือกันหน้างานไปหาทางแก้ไขปัญหา ทาการประมวลผลทางผู้ รับ
จ้าง และความต้องการของชาวนาเจ้าของพื้นที่ก็ขอนาเสนอเพียงเท่านี้
- ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหา มีข้อซักถามข้อหารือเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญ
- ก็ขอฝากทางท่าน ผอ. กองช่าง หากดาเนินการแล้วมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสั่งให้หยุด
ดาเนินการ โทร แจ้งกระผมได้ ซึ่งนายธนพลหรือนายไก่ จะทาการสั่งหยุดกับผู้รับจ้าง
กระผมได้มีการแจ้งแล้วว่าห้ามมีการสั่งดาเนินการ หากผู้รับจ้างจะมีการดาเนินการก็
ให้มีการดาเนินการต่อไป เพราะเป็นผู้ทาสัญญาถือว่ามีสัญญาผูกมัดกันอยู่ ตอนนี้ก็ขอ
ฝากแจ้งมายัง กระผมไม่ว่าจะเป็นทางชาวนารายใดรายหนึ่ง ก็ขอฝากแจ้งกระผมด้วย
- ก็ขอฝากทาง ผอ. กองช่าง แจ้งด้วยต่อไปเป็นหัวข้อของทาง ส.อบต.หมู่ที่ 4
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- จะเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของถนนทุกครั้งที่ผ่านมา สาหรับ บ้านหมู่ที่ 2 ความ
กว้างของถนน 3.50 เมตร กระผมได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว มีการ
หารือเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ถนน และอีกส่วนหนึ่งจะต้องมีการกาหนดถนน ของหมู่ที่ 4
กว้าง 4 เมตร จะทาให้เป็นมาตรฐาน แต่ตอนนี้ ถนนขนาด 3.50 เมตรก็มีอยู่ ตอนนี้
ถือว่าไม่ได้มีความเดือดร้อน แต่ก็อยากจะหารือและอีกส่วนหนึ่งพอดี นายช่างโยธา ได้
มีการบอกการทาถนนต้องมีการอุทิศ ได้มีการมอบพื้นที่แบบไหนแบบใด กระผมก็ได้มี
การสอบถามไปแล้วครั้งหนึ่งก็เหมือนว่าจะมีการให้โอนโฉนดแยกพื้นที่โฉนด ให้เป็น
ของทาง อบต. ให้ได้ก่อนถึงจะมีการดาเนินการได้ แต่จะเรียนถามที่ผ่านมากรณีของ
บ้านหมู่ที่ 2 มีการดาเนินการเหมือนทางนายช่างโยธาแนะนาหรือไม่ หรือมีการทาใน
ลักษณะของถนนว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่ กระผมก็อยากได้ความกระจ่างแจ้ง
ด้วยเผื่อว่าหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ก็คงจะมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้นอยู่ เผื่อไว้ในการปฏิบัติ
ครั้งหน้า ตรงนี้ก็อยากจะเรียนถาม
- ขออนุญาตตอบคาถามในส่วนของตรงนี้ เรื่องของหมู่ที่ 2 ที่มีการอุทิศที่ดิน ได้มีการ
ดาเนินการตามระเบียบของทาง อบต. ได้มีการกาหนด โดยมีการนาสาเนาโฉนดที่ดิน
ทั้ง 4 แปลง พร้อมกับลายเซ็น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน หนังสืออุทิศ
ที่ ดิ น เรี ย บร้ อ ยตามขั้ น ตอนทั้ ง หมด และส่ ง ให้ กั บ ทาง อบต. และทางกองช่ า งก็
ดาเนิน การจะส่งให้กับทางอาเภอและที่ดินจังหวัด เพื่อทาการอุทิศให้กับทาง อบต.
ทางเจ้าของได้มีการยินยอม ได้ดาเนินการส่งให้กับทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว ผอ.กอง
ช่าง มีอะไรเพิ่มเติมขอเชิญ
- ขออนุญาตเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง การที่ทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ในขั้นตอนใน
การถกเถียงดิฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ดิฉันไม่ทราบเกี่ยวกับประเด็นที่มีการหารือ
กัน เกิดเรื่องอะไร แต่ในแผนของหมู่ที่ 4 น่าจะมีการกาหนดความกว้างของถนนเป็น
4 เมตร แต่ของหมู่ที่ 2 เป็นการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 คือ ไม่ได้มีการกาหนด
แต่ความกว้าง คือเรามีความกว้าง 3.80 เมตร สามารถเขียนความกว้าง 3.50 เมตร
ลงไปได้เลย แต่ของหมู่ที่ 4 น่าจะมีการกาหนดไว้ในแผนว่ามีความกว้าง 4 เมตร ตอน
ที่มีการหารือดิฉัน ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ก็ไม่ทราบว่ามีการหารื อเกี่ยวกับเรื่องอะไร
กรณีของหมู่ที่ 2 ไม่ได้มีกาหนดขนาดความกว้างของถนนไว้ ซึ่งตามสภาพจริงความ
กว้าง 3.80 เมตร มีการวัดแล้วคือความกว้าง 3.50 เมตร ก็มีการกาหนดในแผนและ
แบบว่ามีความกว้าง 3.50 เมตร สอบถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจรหรือไม่
เป็นของหมู่ที่ 2 ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจร เป็นสภาพถนนที่มีรั้วทั้งสองข้าง
ทางซึ่งมีการก่อสร้างแนวตรงทั้งสองข้าง ปัญหาที่จะมีก็คือเสาไฟฟ้านิดหน่อย ซึ่งได้มี
การเรียนท่านประธานสภาและว่าจะทาการย้ายเสาไฟฟ้า และต้นไม้ 2 ต้นที่ แต่สภาพ
ของหมู่ 2 เป็นถนนที่มีการสัญจรโดยซอยทางหัวและมีซอยทางท้าย มีเสนอมาทาให้
เป็นถนนสายตรง สาหรับของหมู่ที่ 4 ที่มีการถกเถียงมองจากสภาพแล้วว่า ที่ดินกว้าง
ไม่ถึง 4 เมตร และติดทางการเกษตรต้องมีการเสริมไหล่ทาง นายช่างโยธาน่าจะมีการ
มองแบบนี้ แล้วต้องมีการอุทิศที่ดินตามที่ทางท่านประธานสภาได้กล่าวไว้ มีการจัดทา
หนังสือมา หนังสือก็ได้อยู่ที่กองช่างแต่ว่า ต้องมีการแฉหรืออุทิศที่ดินตรงนี้ก็ต้องไปดู
พื้นที่อีกครั้ง จะทาอย่างไรให้ทาง ส.อบต. หายข้องใจ ดิฉันก็จะลงพื้นที่ไปดูหน้างาน
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นายก อบต.

อีกครั้ง และ ดูอีกครั้งว่าจะต้องมีการกาหนดในลักษณะใด เกี่ยวกับความกว้างความ
ยาวถนนมีการกาหนดอย่างไร และไหล่ทางต้องมีลักษณะอย่างไร กรณีการถกเถียง
ดิฉันไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรแต่ของหมู่ที่ 2 ตามสภาพที่มีการออกแบบ
โครงการ ถนนสามารถดาเนินการได้ตามความกว้าง 3.50 เมตรไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การอุทิศที่ดิน ขอ อธิบายเพียงเท่านี้
- ก็จะได้หายข้องใจ เพราะว่าทางสมาชิกของเรา ได้หลายหมู่บ้าน การก่อสร้างถนน
สายการเกษตร ไม่ต้องทาการระบุความกว้าง 4 เมตร ก็ได้ ถนนบางซอยไม่ต้องระบุไว้
ในแผน แต่กระผมไม่ทราบแล้วว่าถนนไม่มีกาหนดกว้าง 4 เมตร แต่การอุทิศถนนถ้ามี
การอุทิศที่ดินก็ต้องมีการโอนโฉนด ฉะนั้นถ้า อบต. ก็ไม่สามารถดาเนินการได้ จะมี
คาถามเกิดขึ้น ก็ถือว่ายังค้างคาใจอยู่ถ้ามีการหารือในที่ประชุมนี้แล้ว อบต. หลายท่าน
ก็จะสามารถจะทาแผนถูกต้องและสอดคล้องกับการทางานทางกองช่าง ให้ทางฝ่าย
บริหาร ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นการแก้ไขปัญหา เพื่อที่ให้ที่ประชุม
สภาทราบด้ว ย การอุ ทิ ศ ที่ ดิ น ก็ เป็ น การอุ ทิ ศ เหมื อ นกั บ หมู่ ที่ 2 ได้ ท าการอุ ทิ ศมา
เกี่ยวกับการโอนให้เป็นที่ของทาง อบต. หรือไม่ ถนนหลายสายที่มีการดาเนินการก็ไม่
มีใบโฉนด ได้ดาเนินการกับทาง อบต. มาแล้วกว่า 20 กว่าปีก็ยังไม่เคยเห็ นว่ามีการ
อุทิศให้ เป็ น ที่ของทาง อบต. ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าหายข้อข้องใจ ซึ่งระเบียบเดิมไม่เคยมี
เกี่ยวกับการอุทิศหรือการโอนที่ดินหรือจะมีการดาเนินการตามระเบียบใหม่ทั้งหมด ก็
จะได้ทาความเข้าใจกับทางพี่น้องชาวบ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้านหากจะดาเนินการ ในการ
จัดทาถนน ก็ไม่ควรระบุความกว้างของถนนเป็น 4 เมตรทั้งหมด กระผมก็คงมีเพียง
เท่านี้
- ขออนุญาตท่านประธาน กรณีของ หมู่ ที่ 4 ทุกท่านก็คงจะจาได้ มีถนนในหมู่บ้าน 1
ซอย ที่เกิดปัญหา จากทางปากซอยเข้าไป 3 เมตรกว่า แต่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก
บอกว่า จะทาต่อไปอีก 2 เมตรกว่า ถ้าจะมีการดาเนินการจะมีการถมดินหนาแน่นอยู่
แล้ว ระยะ 2 เมตรกว่า ที่มีการลงพื้นที่ก่อนทุกท่านคงจาได้ว่า ต้องมีการถมดินให้
แน่นก่อน เพราะโดยเนื้อดิน หากมีการถมใหม่จะทาให้ดินร่วนไม่มีความหนาแน่น ซึ่ง
โดยสภาพดีมีความแตกต่างกัน แต่กรณีของหมู่ที่ 2 มีการอุทิศที่ดินทั้งหมดมีการทารั้ว
กั้นเขตแดนของชาวบ้าน ถนนได้ทาเป็นที่สาธารณะและไม่ใช่ที่ของ อบต. ด้วย การ
อุทิศที่ดินคือประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือ เป็นที่สาธารณะ เดี๋ยวทุกท่านจะ
เข้ า ใจผิ ด ว่ า ท าการโอนที่ ดิ น ให้ กั บ ทาง อบต.ป่ า ก่ อ ด า ตอนนี้ ถื อ ว่ า เป็ น ที่
สาธารณประโยชน์ไม่ใช่ที่ของทาง อบต. โดยพี่น้องประชาชนใช้ร่วมกัน แต่อีกส่วนหนึ่ง
ใน การอุทิศที่ ดิน สามารถทาได้ห ลายรูปแบบตามกฎหมายที่แท้จริงคือทาการแยก
โฉนด ตรงนี้คือตามหลักกฎหมายที่แท้จริง แต่โดยสภาพโดยถนนหลายถนนตามสภาพ
การอุทิศทางเจ้าของที่ได้มีการยินยอม และกรณีของหมู่ ที่ 4 มีปัญหา คือสภาพเป็น
ซอย แต่พอจะมีการสร้างเป็นถนนจริง ๆ เจ้าของที่ไม่ยอม ก็ตอนนี้ ถือว่ามีปัญหาอยู่
แล้ว ตรงนี้ถือว่ากระผมได้อยู่ในเหตุการณ์ ตอนนี้ถือว่ามีตัวนี้ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ถ้า
ดาเนินการโดยที่เจ้าของไม่มีการยินยอม ถ้ามีการฟ้องคดีเกิดขึ้นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอีก
ตรงนี้ของหมู่ที่ 2 มีความชัดเจนอยู่แล้วซึ่งสามารถดาเนินการได้เพราะดินไม่มีการทรุด
ตัว ตามที่ทางท่านปลัดได้กล่าวไว้การทาถนนความจริงแล้วต้องเป็นดินเดิม หรือดิน
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ลูกรัง หินคลุก ถึงจะเป็นพื้นคอนกรีต ในพื้นที่ของหมู่ที่ 4 อาจจะเกิดกรณีทรุดตัว ถ้า
จะทาคอนกรีตก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักการช่าง กระผมอยากจะฝากในส่วนของการ
ท าแผนว่ าโดยสภาพพื้ น ผิ ว ถนน ควรจะมี ก ารด าเนิ น การส่ ว นไหนก่ อ นและหลั ง
โดยเฉพาะถนนสายการเกษตรและที่ดิน การเกษตร เพราะระดับเนื้อดินมีทั้งอ่อนและ
แข็งก็ถือว่าไม่เท่ากัน อย่างน้อยก็ต้องทาเป็นดินลู กรังเข้าก่อนหากมีการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเลยก็ถือว่าไม่ถูกต้องก็อยากจะฝากเพียงเท่านี้
- ก็ถือว่ามีการแก้ไขปัญหาตามนั้น ในกรณีของหมู่ที่ 4 ก็ขอฝากทางท่าน ผอ. กองช่าง
ด้ ว ยในการประชุ ม ในวัน นี้ ก็ ข อขอบคุ ณ คณะบริห าร สมาชิ ก สภาทุ ก ท่ าน ตลอด
เจ้าหน้าที่ข้าราชการ การพิจารณาในวันนี้ ในนามประธานสภาก็ขอขอบคุณทุกท่าน
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