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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ในวันวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 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 นักจัดการงานทั่วไป 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 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ในวันนี้มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นวาระแรก (รับหลักการ)  

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ก็ขอสวัสดีทางสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า ขออนุญาตท าหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมในวันนี้ เป็น
การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ในวันจันทร์ ที่  3 สิงหาคม 2563 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันนี้จะได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณารายจ่ายเกี่ยวกับ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และทางสมาชิก
สภาฯ จะได้ร่วมกันอภิปรายตามที่ทางผู้บริหารได้มีการน าเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หากไม่มีความเหมาะสม
สามารถแก้ไขเพ่ือให้มีความเหมาะสมได้  ทางสภาได้ร่วมกันพิจารณาในหัวข้อที่มี
การยื่นญัตติเข้ามาในวันนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - ในวันนี้ทางประธานไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  มีเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบอยู่ 2 – 3 เรื่อง ในช่วงนี้ทุกท่านก็คงทราบเกี่ยวกับฝนตกก็เกรงว่าใน
ส่วนของนาข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในพ้ืนที่ราบก็น่าจะเกิดผลกระทบ ก็
คงต้องมีการเฝ้าระวังหรือติดตามเกี่ยวกับผลกระทบที่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ความเสียหาย แต่ก็จะมีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ให้การช่วยเหลืออยู่  ในส่วนเกี่ยวกับ
เรื่องของอปพร. ของหมู่ที่ 11 ได้เสียชีวิต ก็คงจะมีการประสานไปทางผู้ใหญ่บ้าน 
ว่าจะมีการด าเนินการจัดฌาปนกิจศพเมื่อไหร่ ทางสมาชิก อปพร. ทั้งหมดในคืนสวด
พระอภิธรรมคืนสุดท้าย ก็คงจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรม ในคืน
สุดท้าย ก็พอจะมีการประสานไปทางประธาน อปพร. อีกครั้ง ในส่วนของกองทุน
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ฌาปนกิจสงเคราะห์ ขอสมาชิก อปพร. ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็จะมี
หลักเกณฑ์ของการให้ความช่วยเหลือ ในส่วนของหัวหน้าส านักปลัดก็คงจะมีการแจ้ง
ให้ทราบในล าดับต่อไป อีกเรื่องหนึ่งการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางอ าเภอแม่ลาว ได้มีการก าหนดการจัด
ฝึกอบรมซึ่งรวมทั้งทางผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกหมู่บ้านและทุกคน จะต้องเข้าร่วม
ตลอดจนทางผู้น า หรือตัวแทนของหมู่บ้าน จะต้องเข้าร่วม ในวันที่ 13 - 15 
สิงหาคม 2563 ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว ตรงนี้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
ได้มีการอุดหนุน งบประมาณให้กับทาง ปภ.จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ด าเนินโครงการ 
ซึ่งได้ อุดหนุนงบประมาณ ทั้ งหมด 50,000 บาท ตรงนี้มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการอบรมด้วย ถ้าอ าเภอใดยอดผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบจะต้องไปอบรมร่วมกับ
อ าเภออ่ืน ซ่ึงของอ าเภอแมล่าว ได้มีในส่วนของอ าเภอเมืองเข้าร่วมฝึกอบรมด้วย ถือ
ว่าเป็นผู้ตกหล่นจากการที่ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวนหลายสิบคน ซึ่งจะต้องมาเข้า
ร่วมอบรมของอ าเภอแม่ลาวด้วย ดังนั้นตามรายชื่อ และต าแหน่ง ที่ได้มีการจัดส่ง
รายชื่อไปต้องเข้าร่วมอบรมให้ครบทุกคน ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่จะต้องมีการ
ฝึกอบรม โดยก าหนดการต่าง ๆ ก็คงจะมีการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
ประสานงานกับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดจนถึงก าหนดการต่าง ๆ  ด าเนินการแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง ก็เหลือประมาณอาทิตย์กว่า ๆ จะมีการจัดฝึกอบรม ในส่วนของ
กิจกรรมหรือส่วนอ่ืน ๆ ก็คงไม่มีเพ่ิมเติม ในส่วนรายละเอียด หัวหน้าส านักปลัดมี
เพ่ิมเติมหรือไม ่

หัวหน้าส านักปลัด  - ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดของกองทุนสวัสดิการ อปพร. ต าบลป่าก่อด า ซึ่ง นาย สุร
ศักดิ์ ธรรมขันทา ได้เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ว่าจะต้อง เป็นสมาชิก อปพร. ไม่น้อยกว่า 90 วัน กรณีที่เสียชีวิตจะได้รับสวัสดิการ
จากกองทุนจ านวน 2,000 บาท และมีกฎเกณฑ์การจัดเก็บสมทบจากทางสมาชิก 
ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน อปพร. ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 35 คน ๆ ละ 100 บาท 
ก็จะเป็นเงิน จาก กองทุน 5,500 บาท เพ่ือน าไปมอบให้แก่ ผู้รับผลประโยชน์ ซึ่ง
ทางนายสุรศักดิ์ ธรรมขันทา ได้มอบ ให้นางสุวรรณา ธรรมขันทา ซึ่งเป็นภรรยาของ
ผู้เสียชีวิต 

นายก อบต.  - ในส่วน ที่กระผมแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็มีเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอขอบคุณท่านนายก มีท่านใดเพ่ิมเติมในวาระแรกหรือไม่ วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ ถ้ามีขอแจ้งในวาระนี้ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
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2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 20 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ  - เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ได้มีการจัดส่งส าเนา
บันทึกการประชุมให้ทุกท่านได้ท าการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการแก้ไข
เพ่ิมเติมตรงไหนสามารถขอแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบการประชุม
สภาฯ ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมสามารถเพ่ิมเติม
ได ้

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ขอแก้ไขเพิ่มเติมใน
หน้าที่ 6 “ในส่วนของนายก อบต. บรรทัดที่ 4 เหล็กตามแบบเดิมไม่มีคุณภาพ
หรือว่าที่จะสามารถรองรับน้ าหนักได้” ในส่วนของเหล็กตามแบบเดิมไม่มีคุณภาพ 
ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะว่าทางสถาปนิกได้มีการรับรองแบบแล้ว ในความหมายใน
ส่วนของตรงนี้ถือว่าตรงตามหลักที่ทางสถาปนิกได้มีการออกแบบทุกอย่าง เพราะดู
แล้วจากข้อความเดิม “ไม่มีคุณภาพ” ถือว่าไม่ถูกต้อง ก็ขอแก้ไขข้อความไม่ได้
หมายความว่าไม่มีคุณภาพ แล้วก็ขนาดเหล็กตรงนี้ระบุ 1x1 นิ้ว แต่ในส่วนของ
รายงานช่างมีขนาดของเหล็ก 1x2 นิ้ว ก็คงจะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
รายงานของทางกองช่างที่ได้มีการแจ้งมา ก็คงจะมีแก้ไขเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้  

ประธานสภาฯ - ทางท่านนายกท้วงมาในหน้าที่ 6 ตามที่ทางนายกได้น าการแถลง “เหล็กตาม
แบบเดิมไม่มีคุณภาพ”  ก็มีขอมีการแก้ไขเพ่ือให้ข้อความถูกต้อง มีท่านใดมี
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความบันทึกรายงานการ
ประชุม ก็จะท าการขอมติจากที่ประชุมว่าจะให้มีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าเห็นสมควร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม (มติเห็นชอบ 
11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความตามนี ้ขอเชิญทาง ส.อบต. บุญโรจน์ หน่อ
แก้ว  

ส.อบต.หมู่ ๕ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนาย
บุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ไม่ทราบว่าทางท่านนายกจะมีการปรับเปลี่ยน
ข้อความใหม่แทนข้อความเดิม 
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 ประธานสภาฯ   - ไม่ทราบว่าทางท่านนายกจะมีการปรับเปลี่ยนข้อความ อย่างไร 

นายก อบต.  - ตรงนี้ขอปรับเปลี่ยน ข้อความว่าลักษณะแบบแปลนมีคุณภาพตามที่ทาง
สถาปนิก สามารถรองรับน้้าหนักตามแบบแปลน 

ประธานสภาฯ   - ตัดข้อความ "ไม่มีคุณภาพ" ออก  

นายก อบต.  - เพราะค าว่าไม่มีคุณภาพถือว่าเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องแน่นอน เพราะว่าทาง
สถาปนิก มีการเซ็นรับรอง ตามหลักวิชา ของทางช่างมาเรียบร้อยแล้ว 

ผอ.กองช่าง  - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตเปลี่ยนค าของทางท่านนายก จาก
สถาปนิกเป็นวิศวกร 

ประธานสภาฯ  - มีท่านอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ ในการแก้ไขข้อความตรงนี้ ก็ขอให้เป็นไปตามนี้ มีท่านใด 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านสถิตย์ เสียงแขก 

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนประธานสภากระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 
19 ตามค าพูดของทางท่านนายกที่บอกว่า "ด้านโครงสร้างพื้น" ทราบว่าเป็นพื้น
อะไร 

นายก อบต.   - ตรงนี้ “เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน” เติมค าว่า "ฐานเข้าไป" 

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - ผมขออนุญาตตรงข้อความ ตามที่กระผมพูดเรียบร้อยแล้วในหน้าที่ 11 ท่าน
ประธานสภาพูดและ ไม่มีข้อความของนายช่างโยธาและทางท่านปลัด พูดขาด
หายไป 2 ท่าน 

ประธานสภาฯ   - ถือว่าตรงนี้หายไป 2 จุด  

ส.อบต. หมู่ที่ 4   - หายไปอยู่ 2 จุด คือค าพูดของนายช่างโยธาและทางท่านปลัด 

ประธานสภาฯ  - จุดที่ 1 หน้า 9 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านโครงสร้างพื้น เปลี่ยนเป็น ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ิมค าว่า “ฐาน”เข้าไป ให้สมควรเปลี่ยนขอมติยกมือ  

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความรายงานการประชุม (เห็นชอบ 11 
เสียง ไม่เห็นชอบ –งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ  - จุดที่ 2 หน้า 11 ท่านสถิตย์ เสียงแขก ได้น าเรียน มีข้อความบันทึกประชุมหาย 
ไม่ได้บันทึกข้อความไว้ มีข้อความของทางท่านปลัดและทางนายช่างโยธา ซึ่งตรงนี้
ข้อความหายไป ทางท่านเลขาได้มีการชี้แจงหรือไม่ 
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ปลัด อบต.   - ขออนุญาตปรึกษาทางผู้ช่วย    

ประธานสภาฯ - ทางท่านเลขาได้น าเอกสารให้เพ่ิมเติมให้กับที่ประชุมแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านได้มีการ
ตรวจทาน เพ่ือที่จะท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง มีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก็ขอมติความ
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จากที่ประชุม ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยก
มือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 (มติเห็นชอบ 12 เสียง มติ
เอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา /  เพื่อทราบ 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 - วาระแรก (รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  - ในวาระที่  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา / เพ่ือทราบ ข้อ 3.1 การพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระแรก (รับ
หลักการ) ในวาระนี้สามารถอภิปราย เกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ในวันนี้สมาชิกทุกท่าน
เป็นตัวแทนของพ่ีน้อง ประชาชน และเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน และมีข้อ 
3.2 การพิจารณาขออนุมัติยกเลิกการใช้รถปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ปรับเปลี่ยนเป็นรถส่วนกลาง ข้อ 3.1 ระเบียบวาระที่ 3 ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 
3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 วาระแรก (รับหลักการ) ก่อนที่จะมีการเข้าสู่รายละเอียด กระผมก็คงจะแจ้ง
ผ่านไปทางท่านประธานสภาฯ เพ่ือจะให้ทางท่านปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณน าเรียนในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจน สถานะการเงินการคลัง
ตลอดจนถึงในส่วนของการตั้งงบประมาณ เกี่ยวกับที่มาในส่วนของการตั้งประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการตั้งงบประมาณไว้เกี่ยวกับระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องมีท่ีมาอย่างไร 

ปลัด อบต  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องมีการด าเนินการ ในเรื่องของการตั้งงบประมาณให้มีการด าเนินการจัดท า
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ. ศ. 2564 ผู้บริหาร
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ต้องน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเดือนสิงหาคม แต่ไม่เกินวันที่ 
15 สิงหาคม เพ่ือเป็นการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเรื่องของการตั้ง
งบประมาณ เป็นเรื่องของการประมาณการและการคาดการณ์  ว่าจะมี เงิน
งบประมาณเข้ามาในปีงบประมาณ 2564 มีจ านวนเท่าไหร่ ก็ต้องย้อนไปดูเกี่ยวกับ
งบประมาณในปีที่ผ่านมาเป็นข้อเปรียบเทียบ เกี่ยวกับรายรับต่าง ๆ ได้รับมาเท่าไหร่ 
ใช้ในการประมาณการรายรับว่าได้รับรายได้ในส่วนใดบ้าง ในส่วนแรกเป็นเรื่องของ
ในส่วนของกฎหมาย ให้ทางท้องถิ่นสามารถจัดเก็บเอง โดยเฉพาะในเรื่องของภาษี
ให้ทาง อบต.เป็นผู้จัดเก็บเอง แต่ละแต่ละปีที่ทาง อบต.ได้คาดการณ์ไว้ไม่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย เป็นไปตามเหตุการณ์บ้านเมือง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ
ให้ทุกท้องถิ่นได้ด าเนินการตามที่ทางรัฐบาลก าหนด ท่านนายกก็ได้หารือกับทาง
สมาชิกสภาฯ ตามที่รัฐบาลแจ้งในเรื่องของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับ
ใหม่ โดยมติ ครม. ได้เห็นชอบให้ปรับอัตราภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้างลดลง 
90% เฉพาะปีภาษี 2563 นี้ จากที่ท้องถิ่นมีการจัดเก็บเอง 100% ซึ่งในส่วน
ของการจัดเก็บภาษีนี้ถือว่าได้ท าการจัดเก็บได้น้อยอยู่แล้วรายได้ที่ได้รับจึงลดลง ใน
ส่วนที่สองคือเงินรายได้จาภาษีที่รัฐจัดการให้ และมีการจัดสรรปันส่วนให้กับทาง 
อบต. ส่วนที่สามคือเงินอุดหนุนที่ได้รับจากทางรัฐบาลให้กับทาง อปท. ซึ่งองค์กร
เล็ก ๆ ส่วนมากจะอาศัยจากเงินอุดหนุนเป็นหลักเพราะรายได้ไม่เพียงพอ และใน
การด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นล าดับแรก ซึ่งการ
ก าหนดงบประมาณต้องดูในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก เพราะแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นความต้องการของประชาชน ซึ่งมีการผ่านการประชาคม มีการประมาณ
การโครงการและงบประมาณเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น สิ่งส าคัญส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือต้องมีการด าเนินการตามภาระหน้าที่ เรื่องอ่ืน ๆ  
ตามนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลเหมือนกับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติก็ต้องรีบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และในเรื่องของช่วงโควิด – 19 
ที่ผ่านมาก็จะต้องด าเนินการตามที่ทางรัฐบาลก าหนด แล้วก็จะมีในส่วนงบประมาณ
ที่ผ่านเข้ามาทาง อบต. แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ ในส่วนของการสนับสนุน
อาหารเสริมนม โดยจากกระทรวงศึกษาธิการให้ทางท้องถิ่นเป็นผู้ เบิกจ่าย
งบประมาณ หรือเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ  และเบี้ ยผู้ พิการ ตามที่ ได้มีการตั้ ง
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก็
อ้างอิงจากการก าหนดงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา ในวันนี้ในที่ประชุมก็
ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตผ่านทางท่านประธานสภาฯ กระผมจะให้ทาง
ผู้อ านวยการกองคลังน าเรียน ในส่วนของสถานะการเงินการคลังตลอดจนถึงส่วนที่
เกี่ยวข้องรายรับจริงในส่วนของการประมาณการ ปีงบประมาณ 2564 ด้วย 



9 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ขออนุญาตรายงานสถานะ
การเงินการคลังและงบประมาณปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 
2563 มีสถานะการเงินดังนี้ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
(ค าแถลงงบประมาณ) 
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นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ อยากจะให้ทาง ผอ.กองคลัง ได้น าเรียนในที่
ประชุมในส่วนของแหล่งที่มาของงบประมาณ และในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
การตั้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือจะให้ทางสมาชิกได้รับทราบพร้อมกัน 

ผอ.กองคลัง - การตั้งงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่ทางท่านปลัดได้มีการน า
เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าต้องมีการประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ปีงบประมาณของปี 2563 แต่ละหมวดรายรับก็จะเป็นไปตามที่ได้มีการรายงาน
ให้กับทางสภาทราบ แต่ถ้าน ามาเทียบเคียงแล้ว ปีที่จะน ามาจัดท างบประมาณจะใช้
ตัวเลขรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายก อบต. - จากทางท่านปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และทาง ผอ.กองคลัง ได้มี
การน าเรียนเกี่ยวกับงบประมาณ และสถานะการเงินในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไดม้ีการตั้งงบประมาณ
ไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้  
32,148,400.- บาท ในส่วนของรายละเอียดเพ่ิมเติมก็จะให้ทางหัวหน้าส านักปลัด
ได้มีการน าเรียนเพิ่มเติม ก่อนที่จะมีการรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแต่ละกอง 

หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการ
ประมาณการรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ทางฝ่ายจัดท าได้มีการร่างประมาณการ 
32,148,400.- บาท จะเห็นว่างบประมาณจะสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สองล้านกว่าบาท ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นมาจากการตั้งข้อบัญญัติเพ่ือรองรับเรื่องเบี้ยยังชีพ 
ในส่วนของงบประมาณท่ีทาง อบต. ด าเนินการจะอยู่ที่ประมาณที ่15 ล้านกว่าบาท 
ในส่วนของ 7 ล้านบาท จะเป็นในส่วนของเบี้ ยยังชีพทั้ งหมดจึงท าให้ยอด
งบประมาณกระโดดขึ้นไป เพราะมีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และเบี้ยผู้พิการเพิ่มข้ึน
จากปีทีแ่ล้ว ก็ขอน าเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้  

นายก อบต. - ก็คงจะเข้าสู่รายงานละเอียดในส่วนของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ตรงนี้อยู่ที่หน้า 
1/81 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 - อยากจะให้น าเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดที่มาของงบประมาณก่อน 
นายก อบต. - กระผมได้ให้มอบหมายทาง ผอ.กองคลัง ได้น าเรียนกับทางที่ประชุม ขอให้ทาง 

ผอ.กองคลังได้น าเรียนกับที่ประชุมอีกครั้ง 
ผอ.กองคลัง  - เกี่ยวกับรายละเอียดในหน้า 1/3  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

(หน้า 1/3 – หน้า 3/3) 
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นายก อบต. - เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณในที่ประชุมก็ได้มีการน าเรียนให้กับทางที่
ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรายละเอียดแต่ละส่วนก็คงจะมอบหมายแต่
ละกองแต่ละแผนงานได้น าแถลงต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 - ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับดอกเบี้ย 100,000.-บาท ไม่ทราบว่ารายรับมาจาก
ส่วนไหน  

ผอ.กองคลัง - เป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพราะ อบต. มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ 1 บัญชี และธนาคารกรุงไทย 1 บัญชี มีในส่วนของเงินฝาก
ประจ าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 1 บัญชี ตรงนี้ว่าถือเป็นรายได้
ประเภทหนึ่ง เงินฝากประจ าได้ดอกเบี้ยทุก 3 เดือนหรือ 6 เดือนต่อปี และบัญชี
ออมทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ย ปีละ 1-2 ครั้งต่อปี  

นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ อยากจะให้ทาง ผอ.กองคลังได้มีการน าเรียนใน
ส่วนของสถานะการเงินในเดือนกรกฎาคมให้ที่ประชุมทราบด้วย  

ผอ.กองคลัง - ได้มีการน าเรียนให้กับทางท่ีประชุมทราบแล้วเบื้องต้น 
นายก อบต. - น าเรียนไปยังท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ทาง ผอ.กองคลังได้มีการน าเรียนไป

เบื้องต้นแล้วในส่วนรายละเอียดของงบประมาณ ในส่วนของรายละเอียดของ
แผนงานบริหารงานทั่วไป กระผมก็คงจะมอบหมายให้กับทางหัวหน้าส านักปลัด 

หัวหน้าส านักปลัด - เกี่ยวกับแผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 1/81 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(หน้า 1/81 – หน้า28/81) 
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ผอ.กองคลัง - เกี่ยวกับงานบริหารงานคลัง 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(หน้า 28/81 – หน้า 35/81) 
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หัวหน้าส านักปลัด  - เกี่ยวกับแผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(หน้า 35/81 – หน้า 37/81) 
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รองปลัด อบต. - เกี่ยวกับแผนงานการศึกษา 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(หน้า 38/81 – หน้า 55/81) 
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หัวหน้าส านักปลัด - เกี่ยวกับแผนงานสาธารณสุข 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(หน้า 55/81 – หน้า 56/81) 
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ผอ.กองช่าง - เกี่ยวกับแผนงานเคหะและชุมชน 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(หน้า 57/81 – หน้า 66/81) 
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หัวหน้าส านักปลัด - เกี่ยวกับแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
(หน้า 66/81 – หน้า 68/81) 
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รองปลัด อบต. - เกี่ยวกับแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(หน้า 69/81 – หน้า 72/81) 
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ผอ.กองช่าง  - เกี่ยวกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(หน้า 73/81 – หน้า 76/81) 
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หัวหน้าส านักปลัด - เกี่ยวกับแผนงานการเกษตร 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(หน้า 77/81 – หน้า 79/81) 
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หัวหน้าส านักปลัด - เกี่ยวกับแผนงานงบกลาง 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(หน้า 79/81 – หน้า 81/81) 
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นายก อบต. - ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ก็ขอน าเรียนให้ทางที่ประชุมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ทางท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่ก็ได้อภิปรายให้กับที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ก่อนที่จะให้ทางสมาชิกได้ท าการชี้แจงตามที่ทางผู้บริหารได้มีการน าเสนอพัก
รับประทานอาหารว่าง 10 นาที 

 
**พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที** 
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ประธานสภาฯ  - ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วด าเนินการต่อจากการได้มีการน าแถลงชี้แจงร่าง
ข้อบัญญัติของทางผู้บริหารงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณพ. ศ. 2564 ใน
เวลานี้จะได้มีการเปิดโอกาสให้ในที่ประชุมอภิปราย ในส่วนของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณและอภิปรายทั่วไปได้ ท่านใดที่จะมีการอภิปรายสามารถยกมือ เกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติตามที่ทางผู้บริหารได้มีการน าเสนอในที่ประชุมสภาในวันนี้  มีท่านใด
จะสอบถามและอภิปรายก็ขอเชิญยกมือ ก่อนที่จะเข้าสู่การขอมติวาระแรก (รับ
หลักการ) งบประมาณทั้งหมด 32,148,400 ล้านบาท มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
อาคารคัดแยกขยะไม่ทราบว่าก่อสร้างบริเวณพ้ืนที่ของหมู่ที่ 1 ไม่ทราบว่ามีการ
ก่อสร้างตรงพ้ืนที่บริเวณไหน 

ประธานสภาฯ   - ตรงนี้ถือว่าเป็นการสอบถาม 

ผู้อ านวยการกองช่าง  - บริเวณสถานที่ท าการก่อสร้างคือบริเวณด้านหลังอาคารส านักงาน อบต.ป่าก่อด า 
ตรงบริเวณโรงจอดรถด้านหลัง 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างอาคารจัดเก็บขยะ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายการก าจัดขยะของ
อบต.ป่าก่อด า ของเรา ถ้ามีการคัดแยกขยะ อบต. จะมีโรงเก็บขยะ เพราะฉะนั้น
บริเวณในการก่อสร้างอาคารหลังสวนไม้ไผ่ใกล้กับเสาสัญญาณโทรศัพท์ เพราะว่าไม่
ก่อสร้างไกลไม่เป็นขยะที่มีกลิ่นเหม็น จะเป็นขยะรีไซเคิลมีการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รอการรองรับจากชุมชนและมีการจัดเก็บเพ่ือไปขายส่วนหนึ่ง เกี่ยวกับขยะ
อันตรายจะเป็นที่เก็บ ก็จะน าส่ง อบจ.เชียงราย มีการด าเนินการตามแบบที่มีการ
ก าหนดมา และได้มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ซึ่งในอนาคต อบต.ป่าก่อด าไม่มี
รถจะเก็บขยะ ถ้าหากมีการระดมขยะ มา อบต.ป่าก่อด า น ามาคัดแยกขยะและใน
อนาคตอาจจะมีการจ้างพนักงานรับขนขยะ และด าเนินการซื้อขยะตามบ้าน จะ
ด าเนินการน าขยะมารีไซเคิลและน าไปก าจัดตามหลักทีถู่กต้องต่อไป 

ประธานสภาฯ  - มีเพ่ิมเติมหรือไม่ทางสภา ส.อบต. หมู่ที่ 4 ถ้าไม่มีการอภิปรายก็จะเข้าสู่การขอมติ
ในวาระแรก(รับหลักการ) ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอมติรับ
หลักการในที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564 ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระแรก (รับหลักการ) (มติเห็นชอบ 
12เสียง มติเอกฉันท์) 
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ประธานสภาฯ - หลังจากที่มีการรับหลักการ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือที่จะเข้าสู่วาระ 2 การแปรญัตติ ในการประชุมครั้ง
ต่อไป เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ในวาระ 2 ในการประชุมครั้งต่อไป ก็จะมีการตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติก่อนเสร็จแล้วหรือไม่ทางท่านเลขาฯ 

ปลัด อบต. - ซึ่งใน“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554)  ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 
และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 
ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตาม ข้อ ๔๙ ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้  คณะกรรมการ
แปรญั ตติพิ จารณ า ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ งร่างข้อบัญญั ตินั้ น ไปให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนด ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค า
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ  ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้
อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้
ซึ่งจะนับจากวันเวลาท าการอย่างน้อยสามวัน เพ่ือให้โอกาสให้ท่านได้ยื่นญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติรับเรื่องแล้วนัดวันประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมแล้ว อีก 1 วันส่งเรื่องให้กับทางประธานสภา 
เรื่องที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาก็จะแจ้ง ผลของ
การพิจารณาคณะกรรมการแปรญัตติที่ให้กับทางสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
เหมือนกันอย่างน้อย 3 วัน เรียกประชุมวาระสอง (แปรญัตติ) เพราะฉะนั้นการ
ด าเนินการตามขั้นตอน ให้โอกาสท่านยื่นค าแปรญัตติให้กับทางคณะกรรมการแปร
ญัตติมีการประชุม จนถึงทางประธานสภาจะเรียกสภาประชุมอีกครั้งหนึ่ง อย่างน้อย 
7 วัน นับจากนี้ไป เพราะฉะนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่นับจ านวนวันตามปฏิทิน เพื่อที่จะให้
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันว่าจะมีการก าหนดประชุมวันที่เท่าไร เพราะบางท่าน
อาจจะติดภารกิจทางราชการ เกี่ยวกับการอบรมต่าง ๆ รอบแรกในวันนี้วันที่ 3 
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สิงหาคม 2563 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนด ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้   
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

และคณะกรรมการแปรญัตติประชุมในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และท าการจัดส่ง
หนังสือแจ้งให้กับทางประธานสภาในวันนั้น ข้อ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร  ญัตติตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง 

พิจารณาเป็นการด่วน ดังนั้นทางประธานสภาฯ จะสามารถส่งหนังสือแจ้งให้ทาง
สมาชิกทราบและส่งหนังสือเรียกประชุมพร้อมที่จะเรียกประชุม ดังนั้นท่านจะ
สามารถก าหนดวันประชุมได้คือ วันที่ 11 และวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 
13 ถึง 15 สิงหาคม 2563 จะติดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะมีวันที่ 11 และ 12 สิงหาคมที่จะให้ในที่ประชุม
ท าการเลือกวันประชุม ในวันที่ 12 เป็นวันหยุด ซึ่งเป็นวันท าพิธี ถวายราชสดุดีพระ
พันปีหลวง ซึ่งก็เหลือวันที่  11 สิงหาคม2563 และในห้วงวันที่  8 -10 ทาง
ประธานสภาส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิก และพร้อมกับเรียกประชุมสภา วาระสอง 
(การแปรญัตติ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๕๙ 
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 
๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ๒๑ ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่าย
ขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยน แปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่
ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตติ
นั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ก็ขอน าเรียนตามระเบียบนี้ 
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ประธานสภาฯ  - จากการชี้แจงจะท าการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ หรือว่าจะเลือกคณะกรรมการชุด
เดิม คณะกรรมการแปรญัตติตามห้วงเวลาที่จะมีการประชุมในวาระสอง (การแปร
ญัตติ) ซึ่งก็มีเวลาอยู่ 7 วัน ก็ขอหารือในที่ประชุม จะท าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่หรือเลือกคณะกรรมการชุดเดิมน าเสนอได้ ขอหารือกับทางที่ประชุมก่อน ขอ
มติถ้าหากเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ 
ท่าน คือ 

๑. นายจันทร์ อินธิยศ  

๒. นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว  

๓.นายสมบัติ รัดเร็ว  

ตามมติในที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ขอให้ไปแต่งตั้ง 
ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการต่อไป  

หากท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถยื่นแปรญัตติต่อทางคณะกรรมการได้ ตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในส่วนของแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจากนี้ทาง
เลขานุการสภา ก็จะได้มีการนัดทางคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่านได้มาประชุม
หารือในเรื่องของการแต่งตั้งประธาน กรรมการ และเลขานุการต่อไป ก็จะท าการขอ
มตใินที่ประชุมในการเลือกคณะกรรมการชุดเดิม ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม คณะกรรมการ
แปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน  คือ ๑. นายจันทร์ อินธิยศ ๒. นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว 
๓.นายสมบัติ รัดเร็ว (มติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 3) 

ประธานสภาฯ - ต่อไปเรื่องพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปเหลือห้วงระยะเวลาในการประชุม 
วาระสอง (การแปรญัตติ) อีก ๗ วัน ระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง ตั้งแต ่

- วันที่ ๔ สิงหาคม 256๓ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

- วันที่ ๕ สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

- วันที่ ๖ สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ในห้วงวันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางประธานสภาฯ ส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิก
ทราบและหนังสือเรียกประชุมสภาวาระสอง (การแปรญัตติ) ก็ถือว่าท าการนัดหมาย
ในที่ประชุมนี้เลย คือในวันที่ 11 และวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ซึ่งวันที่ 12 
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สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนั้นวาระสอง (การแปรญัตติ) นัดประชุมในวันที่ 11 
สิงหาคม 2563 การยื่นแปรญัตติท่านสมาชิกสามารถยื่นได้ในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 
2563 และขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในอังคารที่  11 
สิงหาคม 2563 ประชุมเวลา 09.00 น. วาระสอง (การแปรญัตติ) ต่อไป 

3.2 การพิจารณาขออนุมัติยกเลิกการใช้รถปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินปรับเปลี่ยนเป็น
รถยนต์ส่วนกลาง 

ประธานสภาฯ  - ต่อไปข้อ 3.2 การพิจารณาขออนุมัติยกเลิกการใช้รถปฏิบัติการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ส่วนกลาง ขอเชิญทางท่านนายกได้ท าการชี้แจง 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระ ข้อ 3.2 การพิจารณาขออนุมัติยกเลิกการใช้รถปฏิบัติการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งเรื่องเดิมตามที่ทาง อบต.ป่าก่อด า ได้ท า
การขออนุมัติต่อสภาฯ ในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ MAZDA หมายเลข
ทะเบียน กร 1919 หมายเลขครุภัณฑ์ท่ี 001-51-0002 เป็นรถปฏิบัติการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ข้อเท็จจริงปัจจุบันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของทาง อบต.ป่าก่อด า 
ได้มีการหยุดปฏิบัติการมาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากบุคลากรและอุปกรณ์การ
ปฏิบัติการไม่เพียงพอ และไม่ได้รับมาตรฐานเกี่ยวกับการช่วยเหลือถือว่ามีความ
เสี่ยง ประกอบกับรถยนต์ไม่ผ่านการตรวจส าหรับใช้ปฏิบัติการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน หรือรถยนต์ดังกล่าวไม่สามารถให้บริการสาธารณะได้  หรือกิจการอ่ืนๆ  
ของ อบต.ป่าก่อด า ได้ จึงจะขอมติจากทางสภาร่วมกันพิจารณาในการขอยกเลิก
การใช้รถปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งจะ
ได้น ารถยนต์ดังกล่าวไปใช้ราชการด้านอ่ืน ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 4 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 อยากจะเรียนถามทางท่านปลัด และทางท่าน
นายก แต่ก่อนนั้นก่อนที่จะด าเนินการท ารถระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้มีการขอให้
ทางสภาร่วมกันพิจารณา และได้มีการจัดท าระเบียบไว้ใช่หรือไม่ ท าไมในวันนี้ถึงท า
การยกเลิก ขาดในส่วนอุปกรณ์ในส่วนไหน เพราะลงทุนไปเยอะแล้วหากขาด
อุปกรณ์ในส่วนไหนก็ท าการจัดซื้อเพ่ิมเติม เพราะที่ผ่านมาเราได้มีการใช้ประโยชน์
กับส่วนรวมให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ท าการ
ช่วยเหลือมาตลอด และท าไมถึงต้องมีการยกเลิกแล้วการลงทุนที่ผ่านมามีอุปสรรค
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มากเพียงใดถึงได้ท าการยกเลิก  และในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ตั้ง
เกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางไว้แล้ว ก็อยากจะสอบถามในเรื่อง
นี้ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเพ่ือเกิดความ
เข้าใจร่วมกัน ในเรื่องของระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ของ อบต.ป่าก่อด า สมัยก่อนการท างานของหน่วยงานท้องถิ่นไม่มี
ในส่วนของระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีแค่ อปพร. แต่มีรถในการ
ปฏิบัติการบริการในงานป้องกัน แต่ภายหลังมีการประกาศการแพทย์ฉุกเฉินเป็น
วาระแห่งชาติ และให้ทุกท้องถิ่นเข้าร่วม ดังนั้นหากไม่มีรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
หากท้องถิ่นไหนไม่มีรถตามแบบที่ก าหนด แต่ละท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนรถ
และให้ลงทะเบียนเข้าร่วม โดยต้องมีหลังคาส าหรับจัดส่งผู้ป่วย เพราะฉะนั้น
ประเด็นแรกรถต้องมีหลังคา เพ่ือกันน้ าและกันฝนต้องมีการใส่ carry หลังคาที่
สามารถป้องกันผู้ป่วย และมีเตียง มีเปล ออกซิเจน มีเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ และให้มีการอบรมใน
เรื่องของ CPR การช่วยชีวิตเบื้องต้น คือ การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุด
เต้นหรือหยุดหายใจกะทันหันให้หัวใจกลับมาเต้นและส่งถึงแพทย์ได้ทันท่วงที ซึ่ง
ช่วยในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นลม หมดสติ ก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล และในช่วงหลังเรื่อง
ของสาเหตุการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินคือ ไม่มีเจ้าหน้าที่  จ านวน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่าง
น้อยต้องมี 6 คน แต่ในส่วนของ อบต.ป่าก่อด า จะมีเพียงแต่คนขับรถ ในส่วนของ
งานป้องกันมีบุคลากรจ านวน 2 คน ในพื้นที่ อบต.ป่าก่อด า ถือว่าเป็นพ้ืนที่เงียบ ซึ่ง
มีหน่วยงานเอกชนมีระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน มีรถคอยให้บริการร่วมกับทาง
โรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลแม่ลาวถือว่าเป็นหลักในการช่วยเหลือผู้ป่วย 
เพราะมีรถ ambulance และมูลนิธิสยามรวมใจ และรถปฏิบัติการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของอบต.ป่าก่อด า ไม่ได้ใช้งานเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ป่วย ในการติดต่อทางวิทยุ
ก็ถือว่าเป็นการติดต่อสื่อสารที่ยาก ระบบเกี่ยวกับวิทยุในอ าเภอแม่ลาวถือว่ายังไม่มี
ประสิทธิภาพ หากมีเหตุก็ต้องประสานไปทางสถานีต ารวจ และระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ของทางโรงพยาบาลได้มีการจัดเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว แทบไม่ต้องแจ้ง
มาทางเราเลยก็ได้ ในส่วนของผู้ป่วยในพ้ืนที่ตามที่มีการเกิดเหตุ ปัจจุบันสามารถ
แจ้งกับทางโรงพยาบาลโดยตรงได้เลย สามารถแจ้งให้กับมูลนิธิได้ บางคน ป่วยเป็น
โรคทั่วไปก็ใช้รถในเครือญาติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตอนนี้คือรถปฏิบัติการระบบ
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การแพทย์ฉุกเฉินของทาง อบต.ป่าก่อด า ไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้และการ
เดินทางส่งเอกสาร หรือการติดต่อราชการ ไม่สามารถท าได้เพราะถือว่าผิดระเบียบ 
เพราะถือว่าเป็นรถฉุกเฉิน ถ้าขับรถออกนอกพ้ืนที่ หรือนอกเหนือจากกับการ
ปฏิบัติงานถือว่าผิดระเบียบ เพราะฉะนั้นจึงเป็นรถที่ใช้การไม่ได้ ใช้ในการ ปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉินก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ ในวันนี้จึงอยากให้ทางสภาร่วมกันพิจารณา
ปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ส่วนกลาง เพ่ือมาใช้ในส่วนของราชการใน  อบต. ป่าก่อด า 
ไม่ได้ใช้ในระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน แต่ก็สามารถใช้ในการบริการสาธารณะได้ 
แต่จะมาใช้ในระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินไม่ได้ ไฟวับวาบไม่เอาออกก็ได้แต่ต้องมี
การคลุมผ้าหากจะมีการใช้รถ หรือใช้ตามงานกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสามารถเปิดไฟ
ไซเรนได้ แต่จะใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินไม่ได้ ต้องน าสติ๊กเกอร์หรือสัญลักษณ์
ระบบการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินออก จะเหลือแค่ชื่อรถยนต์ส่วนกลางเท่านั้น จึง
จะสามารถใช้ในงานราชการอ่ืนได้ ตรงนี้ก็เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด เพ่ือ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกัน ได้ท าการชี้แจงเกี่ยวกับ
รายละเอียด อีกครั้ง 

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กรณีรถระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินถือว่ายังไม่เต็มระบบ มีรถส าหรับ
ปฏิบัติงานแต่ไม่มีอุปกรณ์ครบ บุคลากรก็ไม่เพียงพอท าให้การปฏิบัติการไม่สามารถ 
ออกปฏิบัติงานได้ ซึ่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นทะเบียน 
ผ่านการอบรมอย่างน้อยจ านวน 10 คน การสแตนบายการออกเวรอย่างน้อยครั้ง
ละไม่ต่ ากว่า 4 คน ต่อครั้งต่อเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราไม่มีเกี่ยวกับมาตรฐานรถถือ
ว่ายังไม่ผ่าน เพราะอุปกรณ์ในรถไม่เพียงพอแม้แต่ sketcher เตียงคนไข้ยังไม่มี ถือ
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ แม้แต่สีของตัวรถยนต์เพราะปัจจุบันบังคับให้ใช้สีขาว กรณีรถ EMS 
ซึ่งรถของเราเป็นสีเทา เพราะเมื่อก่อนเป็นรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งสามารถท าได้ 
หน่วยงานที่ท าการยกเลิกก็มี อบต. ในอ าเภอแม่ลาวอาทิเช่น อบต.บัวสลี อบต.โป่ง
แพร่ ซึ่งไม่ได้น ารถวิ่งเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยและเทศบาลต าบลดงมะดะ ซึ่งในพ้ืนที่จะมี
รถ EMS ของโรงพยาบาลแม่ลาว เป็นหลักและสยามรวมใจ มีกู้ชีพศูนย์น้ าลาว ที่อยู่
ในเครือข่ายของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของอ าเภอแม่ลาว โดยการสั่งงานของศูนย์
นเรนทรจังหวัดเชียงราย ซ่ึงการรับแจ้งศูนย์นเรนทรจะเป็นศูนย์สั่งการหลักของทาง
จังหวัด แจ้งมายังหน่วยของทางอ าเภอทุกหน่วย เมื่อเกิดเหตุในพ้ืนที่และจะมีหน่วย
ประเมินสถานการณ์หากมีเหตุหนักจะให้รถของทางโรงพยาบาลออกเหตุตลอด แต่
หากเกิดเหตุไม่หนักมากก็จะให้หน่วยในพ้ืนที่ออกพ้ืนที่ ซึ่งรถและทางเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.ป่าก่อด า ไม่มีเลย จึงต้องขออนุญาตน าเรียนเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ 
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นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธาน ถ้ากรณีทางสภาให้ความเห็นชอบในส่วนของ การอนุมัติ
ให้ยกเลิกส่วนของการด าเนินการต่อไป ต้องมีการด าเนินการอย่างไรต่อไป 

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ - ก็ถือว่าไม่มีผลในเบื้องต้นเหมือน อบต.โป่งแพร่มีการปรับเปลี่ยนรถเป็นรถ
ส่วนกลาง ในส่วนของสติ๊กเกอร์ก็น าออกจากตัวรถ เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์
ส่วนกลาง 

นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ อีกส่วนหนึ่ง ด้วยหลักการและเหตุผลทั้งหมด 
ประกอบกับในส่วนของการปฏิบัติงาน และบุคลากรและในส่วนของตามที่ท่านสถิต 
บอกว่ามีการลงทุนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินมาเยอะแล้ว ดังนั้นจะ
ลงทุนต่อหรือไม่ ก็ถือว่าถ้าหากมีการลงทุนก็ท าให้เพ่ิมภาระมากกว่าเดิม แค่ในส่วน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์หากจะมีการจัดหาแบบครบวงจร ก็ถือว่าใช้งบประมาณ
จ านวนมาก และด้านบุคลากรในปัจจุบันเฉพาะแค่ลูกจ้าง ปัจจุบันนี้รายจ่ายค่อนข้าง
หนักแล้ว ในส่วนของราชการไม่กี่คน ในการอยู่เวรในส่วนของงานป้องกันดีเยี่ยม ใน
การให้บริการพี่น้องประชาชนก็ถือว่าสร้างความประทับใจ ในทุกวันนี้หากเกิดเหตุใน
ส่วนของไฟไหม้บุคลากรของเรายังไม่เพียงพอ ไม่ต้องพูดถึงระบบปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน แค่ในส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้น ในส่วนของการดับไฟอัคคีภัยต่าง ๆ ในส่วน
ของท้องถิ่นทั้งหมดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จากที่ทางท่านปลัดชี้แจงพ้ืนที่ของ อบต.
ป่าก่อด า ไม่ไกลจากโรงพยาบาลหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถโทรประสาน 1669 ได้ 
เพ่ือที่จะประสานเครือข่ายของทางโรงพยาบาลเอง ในส่วนของศูนย์นเรนทร มูลนิธิ
สยาม แม้แต่ในส่วนของเทศบาลข้างเคียงของเราท าการจัดซื้อรถ เกือบ 2 ล้านบาท 
แต่ก็ไม่ได้ใช้ในระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ในส่วนของการพัฒนา อบต.ป่าก่อด า 
มีแค่ 3 ล้านกว่าบาทซึ่งถือว่าไม่เพียงพอ และในส่วนของเหตุผลทั้งหมดของการ
บริการและศักยภาพของบุคลากร แม้แต่ในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก็
เห็นสมควรที่ท าการยกเลิก เพราะถือว่ามีสุ่มเสี่ยงและยังไม่มีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ หากเกิดเหตุบุคลากรของ อบต.ป่าก่อด า ช่วยเหลือไม่ถูกหลัก
ทางการแพทย์ เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีความพร้อม หากผู้ป่วยเสียชีวิตในรถถือว่าเป็น
เรื่องใหญ่ เพราะไม่ใช่เพียงแต่ว่าการให้บริการทางชาวบ้านถือว่ายังมีการให้บริการ
ด้านอ่ืน ที่จะสามารถพร้อมให้บริการและมีความพร้อมด้านบุคลากร และในส่วน
ของงบประมาณเท่าที่จะสามารถให้บริการกับชาวบ้านในด้านต่าง ๆ ได้ ด้วยเหตุ
และผลในส่วนของตรงนี้ ก็คงจะมีการน าเสนอต่อทางสภาเพ่ือจะพิจารณาต่อไป ขอ
เพ่ิมเติมในส่วนของท่าน ส.อบต. สถิตย์ เสียงแขก เก่ียวกับงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีการขอตั้งงบประมาณส าหรับซื้อรถยนต์ส่วนกลางเพ่ิมเติม หากมีการยกเลิกในรถ 
ยนต์ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จะซื้อรถส่วนกลางเพ่ิมมาท าไม ในส่วนของ
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งบประมาณต้องดู รถยนต์ส่วนกลางมีส่วนของภาระที่จะใช้ในหลาย ๆ ด้าน ในส่วน
ของการประมาณการตั้งงบประมาณ 32 ล้านก็สามารถจัดซื้อได้ แต่ถ้างบประมาณ
ไม่เพียงพอเหมือนปีนี้ ก็ถือว่าตั้งเผื่อไว้หากมีงบประมาณไม่มีก็ไม่สามารถจัดซื้อจัด
จ้างได้ แต่ถ้ามีงบประมาณก็สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามที่ตราไว้ใน
ข้อบัญญัติแต่หากพบประมาณไม่มี ก็ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ตรงนี้กระผมก็
อยากจะฝากและท าการชี้แจงเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ เดินทางท่าสถิตย์เสียงแขก 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - ขออนุญาตสอบถามท่านปลัด เกี่ยวกับหลังคา ต้องเอาออกด้วยหรือไม่  หรือยัง
คงไว้ 

ปลัด อบต.   - ไม่ต้องน าหลังคาออกเพียงแต่ยกเลิก รถยนต์ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป็นรถยนต์ส่วนกลาง ไม่ท าการขึ้นทะเบียนหรือต่อทะเบียน จะมีการต่อทะเบียนรถ
เป็นรายปี เกี่ยวกับตัวหนังสือทางการแพทย์และเกี่ยวกับไซเรนต้องท าการหุ้มหรือ
คลุมไว้ในการใช้ให้ถูกหลัก เพราะไม่ได้ใช้ในรถฉุกเฉินแต่ก็มีในส่วนของงานป้องกัน 
ตามท่ีได้มีการด าเนินการมาจะมีถุงหุ้ม หากมีกรณีฉุกเฉินก็สามารถใช้ไฟกระพริบได้ 

ประธานสภาฯ  - ท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็ขอให้แจ้งทางผู้น าหมู่บ้าน เพราะทาง
ชาวบ้านมีความเข้าใจว่ารถทาง อบต. มีไว้ให้บริการ เพราะบางครั้งก็มีการโทร
ประสานงาน แต่กรณีถ้าฉุกเฉินสามารถเรียกให้จัดส่งผู้ป่วยได้หรือไม ่

นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธาน ตรงนี้ถ้ากรณีถึงขั้นบาดเจ็บต่าง ๆ เบื้องต้นก็คงจะต้องท า
การประสานไปกับทางโรงพยาบาลดีกว่า เพราะหากมีการยกเลิกการแพทย์ฉุกเฉิน 
หากทาง อบต.ป่าก่อด า ถ้ายังไปช่วยเหลือก็ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือและไม่ได้ท าการขึ้นทะเบียนเป็นรถยนต์ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
เพราะได้ท าการยกเลิกแล้ว หากในวันนี้ทางสภามีมติเห็นชอบให้ท าการยกเลิก ก็
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ ทางสภาได้มีมติเห็นชอบไม่มี
ความพร้อมในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้ากรณีมี
เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ประสานโทร. 1669 หรือศูนย์นเรนทร ในส่วนของหมู่บ้านหากมี
การโทรประสานงานกับทาง อบต.ป่าก่อด า ว่ามีผู้ป่วยไม่สบายก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้
ท าการประสานงานกับทางโรงพยาบาลดีกว่า หากด าเนินการช่วยเหลือก็ถือว่าเป็น
ความเสี่ยง เพราะ อบต.ป่าก่อด า ไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
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ประธานสภาฯ  - ถ้ามีเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบ ถ้าไม่มีก็มติความเห็นชอบ
ในการขออนุมัติยกเลิกการใช้ระบบปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินปรับเปลี่ยน
เป็นรถยนต์ส่วนกลาง ในที่ประชุมถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาขออนุมัติยกเลิกการใช้รถปฏิบัติการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ส่วนกลาง (มติเห็นชอบ 9 เสียง 
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง) 

ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการตราข้อบัญญัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอนนี้ได้มี
การด าเนินการเกือบจะครบทุกหมู่บ้านแล้ว ในด้านของโครงสร้างพ้ืนฐานเหลือแต่
เฉพาะของหมู่ที่  2 และโครงการต่อเติมอาคารอาคารหอประชุมหลังเดิม ใน      
อบต.ป่าก่อด า ในส่วนของการปรับปรุงห้องน้ า และอาคารศูนย์เด็กเล็กที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมหลังเดิม อาทิตย์ที่ผ่านมาได้
มีการเรียกประชุมในส่วนของทางท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัด 
ผอ. คลัง ในส่วนของการเงิน เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องด้านงบประมาณ และด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตอนนี้โครงการในส่วนของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องประชาชน ในส่วนของมาบ้าน แต่ในส่วนของ อบต. ก็คงไม่สามารถด าเนินการ
ได้แน่นอน เพราะว่างบประมาณตอนสิ้นเดือนของเดือนกรกฎาคม เจ้าหน้าที่การเงิน
ได้รายงานเบื้องต้น งบประมาณรายจ่ายแต่ละเดือนจะมีรายจ่ายประจ า ก็คือ
เงินเดือนและค่าตอบแทน สมาชิกสภา และเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้าน
สาธารณูปโภค ที่จะต้องจ่ายทุกเดือนประมาณเดือนละ 900,000 บาท ซึ่ง
ในตอนนี้งบประมาณของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็มีการโอนเงินเข้ามาเพียงแค่ 6 
แสนบาท การก าหนดปริมาณในการจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ทางลูกจ้าง
ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารและทางสมาชิกสภา ในส่วนของเดือนสิงหาคม เรา
จะต้องมีการจ่ายเงินเดือนในช่วงประมาณ วันที่ 25 หรือไม่เกินวันที่ 27 ของแต่ละ
เดือน เพราะว่าจะต้องโอนเข้าบัญชี ทางการเงินก็ได้กันเงินงบประมาณส่วนนี้
เกี่ยวกับเงินเดือน ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายตรงนี้ เสร็จจะเหลือเงินอยู่
ประมาณแสนกว่าบาท ที่จะสามารถน ามาใช้ได้ ในส่วนของการบรรเทาสาธารณภัย      
150,000 บาท ที่จะใช้ด าเนินการได้ เรื่องที่เร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่าง ๆ อยู่
ประมาณ 200,000กว่าบาท ดังนั้นก็จะเหลือระยะเวลาประมาณอีก 2 เดือน ที่
งบประมาณหรือรายได้จากส่วนกลางจะโอนมายังท้องถิ่น โดยภาพรวมแต่ละปี 
งบประมาณ โดยการประมาณทั้งหมดไม่ถึง 1,100,000 บาท หรือ 1,200,000 
บาท จากตามที่ทางการเงินได้มีการรายงานมา แต่ในปีงบประมาณ 2563 สืบเนื่อง
จากมีโรคระบาดเกี่ยวกับด้านโควิด – 19 ท าให้ผลกระทบในส่วนของท้องถิ่นทุก
ระดับรายได้ของทาง อบต. ไม่เข้ามาตามเป้า ดังนั้นในส่วนของการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน ในส่วนของหมู่ที่ 2 ในการตราข้อบัญญัติใน
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ปีงบประมาณ 2563 โครงการของหมู่ที่  2 งบประมาณในการด าเนินการ 
610,000 บาท ตอนนี้สถานนะการเงิน การคลัง งบประมาณตอนนี้คงเหลือ 
100,000 กว่าบาท ก็จะมีงบโอนเข้ามาในส่วนของเดือนสิงหาคม แต่ทุกครั้งที่มี
การโอนเข้ามาในช่วงปลายเดือน คือจะเข้ามาในส่วนของการจ่ายเงินเดือนในการใช้
จ่ายรายจ่ายประจ า แต่ก็จะมีการโอนเข้ามาหากมีการโอนงบประมาณเข้ามาก็คงจะ
ไม่เกินเดือนที่ผ่านมาประมาณ 6 แสน ตามที่มีการคาดการณ์ไว้ และจะมีในส่วน
ของปลายเดือนกันยายนอีกครั้งหนึ่งพอมีการตัดโอนงบประมาณมาช่วงปลายเดือน
สิงหาคม ก็ต้องน ามาจ่ายในส่วนของเงินเดือน ข้าราชการ พนักงานตลอดจน
ค่าตอบแทนของสมาชิกสภาฯ ของเดือนกันยายน ดังนั้นงบประมาณที่จะโอนเข้ามา
ปลายเดือนกันยายน ถ้าไม่สามารถที่จะด าเนินการทัน ส่วนมากงบประมาณจะเข้า
มาช่วงปลายเดือน ก็จะตกไปเป็นในส่วนของเงินสะสมไม่สามารถที่จะน ามา
ด าเนินการได้ ซึ่งโครงการของหมู่ที่ 2 เป็นโครงการที่ต้องท าในระบบ e-bidding 
จะต้ อ งมี ก า รจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ใน ระบ บ  Electronic ก็ ถื อ ว่ า โค ร งก าร เกิ น        
500,000 บาท ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการจะต้องใช้ระยะเวลา 1 เดือน
กว่าๆ  ที่จะต้องด าเนินการหาคู่สัญญา เพราะจะต้องมีการด าเนินการหลายขั้นตอน
เราจะไม่สามารถด าเนินการก่อนก็ไม่สามารถท าได้ เพราะว่างบประมาณไม่มีตรงนี้ก็
จะเป็นปัญหา ดังนั้นในฐานะในส่วนของผู้บริหารก็มีความหนักใจ ในส่วนของการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งถ้าหากไม่มีปัญหาด้านวิกฤตไม่
ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของบประมาณจากส่วนกลาง ก็คงจะมีการด าเนินการครบถ้วนทุก
หมู่บ้าน วันนี้กระผมก็ถือโอกาสน าเรียนเบื้องต้น  ในส่วนของแจ้งเกี่ยวกับ
รายละเอียดให้ทางสมาชิกสภาทราบ โดยเฉพาะสมาชิกสภาฯ ของหมู่ที่ 2 ซึ่งมีทาง
ท่านประธานสภาฯ และในส่วนของฝ่ายบริหารก็อยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 2 ซึ่งจะต้อง 
อธิบายให้กับพ่ีน้องประชาชนรับทราบ กระผมก็อยากจะมอบหมายให้ทางท่านปลัด
ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ อยากให้ไปดูในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนของงบประมาณหรือในส่วน
ของทางการเงินการคลังต่าง ๆ ไปดูในส่วนของระเบียบว่าถ้ากรณีที่ตกเป็นในส่วน
ของเงินสะสม  หรือว่าสามารถที่จะด าเนินการส่วนอ่ืนได้หรือไม่ที่จะแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งกระผมฐานะเป็นนักการเมืองซึ่งในส่วนของ
โครงการต่าง ๆ และอีกส่วนเป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้าน ถ้าไม่สามารถจะ
ด าเนินการได้ ก็ให้ท ารายงานมาให้ทางกระผมด้วย กระผมก็อยากจะทราบในส่วน
ของรายละเอียด เพ่ือที่จะได้น าเรียนให้กับพ่ีน้องชาวบ้านโดยเฉพาะหมู่ที่ 2 และ
ตัวแทน ในส่วนของสภาในการประชุมครั้งต่อไป กระผมก็อยากจะให้ทางท่านปลัด
รวบรวมในส่วนของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ว่าถ้ากรณีงบประมาณไม่ถึง จะมีวิธีการ
ด าเนินการอย่างไร จะได้หาแนวทางถ้าไม่มีงบประมาณจริง ๆ ให้ท าเป็นรายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรมาให้ทางกระผมทราบ ถ้าไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ กระผมก็อยากจะน าเรียนให้เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ส าหรับหมู่ที่ 2 ก็ขอทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยดูในส่วนของ การด าเนินการ
เรื่องนี้ ต้องดูระยะเวลาอีก 2 เดือน ขอเชิญทางท่าน ส.อบต. สมบัติ รัดเร็ว 
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ส.อบต.หมู่ที่ 6  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน 
กระผมนายสมบัติ รัดเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ 6 กระผมจะขอแจ้งเกี่ยวกับเรื่องสถานที่
เจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม ก็ที่ผ่านมากระผมได้มาปรึกษาทาง 
ผอ. กองช่าง พอดีในส่วนของงบประมาณก็ได้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับ
สถานที่เจาะบ่อบาดาลไม่สามารถด าเนินการได้  เพราะส าหรับที่ดินของหมู่ที่ 6 
ข้อเท็จจริงแล้วได้มีการอุทิศให้เป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ 
นางสาวศิริลักษณ์ สักกะวงค์ เป็นที่นาของครูส่ง และได้มีการปรึกษากับทาง ผอ. 
กองช่าง ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้มีการท าการดูแนวเขตให้กับทางกรม 
ทรัพยากรน้ าบาดาล ว่าไม่สามารถท าการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ ทาง ผอ.กองช่าง ได้ 
มีการโทรประสานงานไปกับกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
ไม่ได้ลงดูพ้ืนที่ลงในพิกัด ในส่วนของตรงนี้กระผมไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียด 
กระผมได้ไปที่ดินจังหวัดเชียงราย กระผมได้มีการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดินว่า
ที่มาเป็นอย่างไร ซึ่งตอนนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เป็นส่วนของพ่ีนา
ของนายปัน ซึ่งสมัยก่อนเป็นนาขั้นบันไดมีจ านวน 3-4 ไร่ สถานที่ที่ด าเนินการคือ
อยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน พอดีทางบุตรหลานได้มีการชี้แนวเขตของนาย
ปัน สถานที่เดิมเป็นที่นา ซึ่งได้มีการอุทิศที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็นที่สาธารณะของ
หมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับที่ดินกับผมไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
เท่าไหร่ กระผมก็เลยขอผู้รู้จึงขอทาง ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ไปที่ดินพร้อมกับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เพ่ือไปสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด กระผมขออนุญาตทางท่าน
ประธานสภาฯ และในที่ประชุม เพ่ือให้ทาง ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ได้ท าการชี้แจง
เกี่ยวกับรายละเอียดแทน ขอให้ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก ได้สอบถามกับทางที่ดิน 
กระผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับที่ดิน เพราะฉะนั้นกระผมขออนุญาตให้ทางท่านสถิตย์ 
เสียงแขก ไดช้ี้แจงแทนกระผม 

ส.อบต หมู่ที่ 4  - ก็อยากเรียนถามไปยังท่านผู้บริหาร และขอบคุณทางท่านสมบัติ รัดเร็ว การที่จะมี
การด าเนินการเจาะบ่อบาดาลไม่ทราบว่าติดขัดตรงขั้นตอนไหน อยากจะสอบถาม
ท่านนายก 

นายก อบต.  - อยากให้ทางท่านสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับค าถามที่อยากทราบ  เกี่ยวกับ
รายละเอียดมาพร้อมกันทั้งหมดในครั้งเดียว เพ่ือที่กระผมสามารถตอบค าถามได้ใน
ครั้งเดียว 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - กระผมอยากเรียนถามท่านนายกไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน เพราะทางท่านนายก
ได้มีการแจ้งให้กับที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา เกี่ยวกับโครงการเจาะบ่อบาดาลของบ้าน
หมู่ที่  6  ไม่มีเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์  แต่ทางกระผมดูเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ของทาง
หมู่ที่ 6 แล้ว ก็ได้มีการแนบเกี่ยวกับละเอียดของเอกสาร ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงรายเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ว่าได้มีการอนุมัติให้สามารถเจาะบ่อบาดาลได้ และใน
ส่วนที่ได้มีการขอไปยังทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและมีการแนบที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิ์ ซึ่งได้มีการด าเนินตามขั้นตอนทุกขั้นตอนแล้วจากทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย และทางผู้บริหารบอกว่าไม่สามารถด าเนินการได้ กระผมก็อยากจะ
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ทราบว่าติดขัดตรงขั้นตอนไหน เพราะทางหมู่ที่ 6 มีเอกสารสิทธิ์ ทางท่านสมบัติ รัด
เร็ว บอกว่ามีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการขออนุญาตไปทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย ทาง อบต.ป่าก่อด า ก็ได้มีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว กระผมก็
อยากจะสอบถามเกี่ยวกับตรงนี้ 

นายก อบต.  - อยากจะฝากไปทางท่านประธานสภาฯ อยากจะให้ควบคุมในส่วนของค าพูดของ
สมาชิกสภาฯ ถ้าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดมา ทางสมาชิกได้มีการใช้
ค าพูดที่ท้าทายว่าติดปัญหาอะไร ตรงนี้ถือว่าไม่ใช่การสอบถาม ซ่ึงดูแล้วเหมือนไม่ได้
ท าการประชุมสภา ตรงนี้ถือว่าเป็นการประชุมสภามีการบันทึกเกี่ยวกับค าพูดไว้ 
กระผมรอเอกสารจากทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของการเท้าความ กระผมได้ด าเนินการ
ตั้งแต่ทางสภาให้ความเห็นชอบในส่วนของการจ่ายเงินทุนส ารองสะสม ซึ่งสภาก็ได้
ให้ความเห็นชอบ เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านของหมู่ที่ 6 บ้านหนองล้อม  ในส่วนของกระบวนการ
ขั้นตอนการเจาะบ่อบาดาล จะต้องท าการขออนุญาตจากทางกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลว่าต้องมีการขออนุญาตในการเจาะบ่อบาดาล  หาก อบต. ไม่ได้รับการ
อนุญาตก็จะไม่สามารถด าเนินการเจาะบ่อบาดาลได้ โดยการหาคู่สัญญาเลยก็ไม่
สามารถท าได้เหมือนสมัยก่อน เพราะมีในส่วนของระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในส่วนของ
กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการ และได้มีการสอบถามในส่วนของทาง ผู้น า 
ทางสมาชิกของหมู่ที่ 6 เกี่ยวกับพ้ืนที่ของอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 ที่ ท าการ
เจาะบ่อบาดาล มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ ทางชาวบ้านบอกว่ามีเอกสารสิทธิ์ ก็ได้ให้ถาม
ชาวบ้านได้ด าเนินการจัดหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ถ้าหากมีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ต้อง
ขออนุญาตจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สามารถน าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ให้กับทางผู้รับจ้างน าเอกสารไปขอจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล เพ่ือที่จะขออนุญาต
เจาะบ่อบาดาลได้ และทางสมาชิกก็ได้น าเอกสารสิทธิ์มา แต่ปรากฏว่ามีเป็นเอกสาร
นส 3 เอกสารเบื้องต้นชื่อนายแสง พิมสาร โดยน าเอกสารมาแค่แผ่นเดียว เพ่ือให้
ทาง อบต.ป่าก่อด า ได้มีการระบุพิกัดตามที่น าเอกสารมาให้กับทาง อบต.ป่าก่อด า 
แต่ปรากฏว่าได้ท าการตรวจสอบปรากฏว่าพ้ืนที่อยู่คนละฝั่ง และได้มีการขออนุญาต
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ท าการ
อนุญาตเรียบร้อยแล้ว  แต่ปรากฏว่าทางผู้รับจ้างจะด าเนินการเจาะบ่อบาดาล และ
ได้น าเอกสารตามที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ความเห็นชอบ และน า
เอกสารไปติดต่อที่กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เพ่ือจะขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล และ
ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ดูพิกัด แต่ปรากฏว่าไม่ตรงกับพิกัดที่มีการขอเจาะบ่อ
บาดาล จึงต้องด าเนินการอนุญาตทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายใหม่อีกครั้ง ดังนั้น 
ในการด าเนินการล่าสุดทางกองช่างได้มีการจัดท าหนังสือเพ่ือที่จะขอทางผู้ว่า เพื่อให้
ความเห็นชอบอีกครั้งโดยไม่ระบุพิกัด ตรงนี้คือกระบวนการและขั้นตอนที่มีการ
ด าเนินการมาทั้งหมด เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที และทางเจ้าของที่ดินบอกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับที่นาใช่หรือไม่ 
ตามที่มีการรายงานหรือตามที่ทางนายช่างโยธาได้มีการรายงาน ในส่วนของที่นา
ของหมู่ที่ 6 ไม่ให้ด าเนินการเจาะบ่อบาดาล สถานที่ที่จะสามารถเจาะบ่อบาดาลได้
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คือที่ดินตรงบริเวณอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ดังนั้นในส่วนของอาคาร
อเนกประสงค์ไม่มีโฉนดที่ดิน ตรงนี้ก็ต้องรอในส่วนของค าสั่งของผู้ว่าที่อนุญาตให้
ด าเนินการ ในส่วนของกระบวนการตามที่กระผมได้รับทราบมีเพียงเท่านี้ ในส่วน
ของรายละเอียดให้ทาง ผอ. กองช่าง ได้ท าการชี้แจงเพ่ิมเติม 

ผอ.กองช่าง  -  ขออนุญาตชี้แจงตามที่นายกได้น าเรียนในที่ประชุม ต่อให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ 
ก็ต้องขออนุญาตจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ต่อให้มีโฉนดเหมือนกับกรณี 
ในการด าเนินการเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 2 ก็เหมือนกันแต่ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 2 มี
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงก็ต้องมีการขออนุญาต โดยรวมแล้วตามที่ท่านนายกได้
น าเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดการด าเนินการตามขั้นตอน ทาง อบต.ป่าก่อด า ได้มี
การกระท าเป็นหนังสือถึงอ าเภออีกครั้ง เพ่ือเปลี่ยนค าพูด ที่ นสล. ของนายแสง พิ
มสาร ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางปลัดอ าเภอ
แม่ลาวที่ดูแลในส่วนของการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และมีการจัดส่งเอกสาร
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง ตอนอยู่ในขั้นตอนกระบวนการสอบถาม และได้มีการ
สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ว่าที่ดินนี้มีที่ไปที่มาอย่างไร โดยสรุปแล้วทาง
ปลัดอ าเภอแม่ลาวได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ทาง
บ้านไปออกหนังสือ นสล .ส าหรับสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน เพ่ือที่จะต้องน า
เอกสารใช้ในการขออนุญาตในการเจาะบ่อบาดาล ตามโฉนดที่ดินที่ทางหมู่บ้านมีก็
ถือว่าผิดจุดหรือผิดต าแหน่งที่ท าการเจาะบ่อบาดาล เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมด ซึ่งทาง
อบต.ป่าก่อด า ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลขอให้
เปลี่ยนเป็นที่สาธารณประโยชน์ และมีการจัดท าเอกสารใหม่ให้กับทางอ าเภอ
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ทางอ าเภอก าลังด าเนินการประสานกับที่ดินว่ามีการออก
หนังสือที่ดิน นสล. ให้ได้เมื่อไหร่ หรือจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นที่สาธารณประโยชน์
ไปก่อน ตามที่ ได้มีการลงพ้ืนที่ส ารวจ ตอนนี้รอทางปลัดอ าเภอจะได้ท าการ
ประสานงานกับทางที่ดินก่อน และด าเนินการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ให้ท าการ
อนุญาตกลับมา เพ่ือที่จะด าเนินการประสานกับทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลใหม่อีก
ครั้ง จะมีการเจาะบ่อบาดาลก่อนหรือจะให้ทางที่ดินออกหนังสือที่ดิน นสล. ของ
หมู่บ้าน ตรงนี้ขอแจ้งการด าเนินการตามข้ันตอนล่าสุด 

นายก อบต.  - น าเรียนในส่วนท่านประธานสภาฯ ระยะเวลาในการด าเนินการเงินทุนส ารองสะสม 
สามารถด าเนินการ ได้ภายใน 1 ปี นับจากทางสภาได้มีการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจะด าเนินการโดยพละการไม่ได้ ตรงนี้ถือ
ว่ามีระเบียบขั้นตอนอยู่  ถ้าหากด าเนินการเจาะบ่อบาดาลแล้วเกิดเหตุก็ถือว่าเป็น
ความผิด  ผู้ ที่ อนุ ญ าตและอนุ มัติ แม้แต่ ส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง ใน เมื่ อที่
สาธารณประโยชน์ตามระเบียบมีระบุว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตหรือให้ความ
เห็นชอบก่อนถึงจะสามารถด าเนินการได้ มีแต่ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหากไม่มี
หลักฐานยืนยันจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด ในการอนุญาตหรือการขอใช้พ้ืนที่ของ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัด  หากทางผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ กรณีเหมือนกับหมู่ที่ 2 ใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างนานเพราะ
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กว่าจะได้ด าเนินการก่อสร้าง ตรงนี้ต้องท าตามระเบียบขั้นตอนเพ่ือให้ เกิดความ
ถูกต้อง ก็อยากจะฝากทางสมาชิกของหมู่ที่ 6 ด้วย เกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนใน
การด าเนินการ ก็ขอชี้แจงให้กับทางหมู่บ้านให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ส าหรับ
การด าเนินการปัจจุบันต้องมีการขออนุญาตทางผู้ว่าราชการจังหวัดในการขอใช้พ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ก่อน ก็ต้องรอในส่วนของตรงนี้  กระผมก็น าเรียนเพ่ิมเติมเพียง
เท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก มีเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - ตรงนี้ขอเพ่ิมเติม ตามที่ท่านสมบัติ รัดเร็วได้มอบหมายให้กระผมได้ท าการชี้แจง 
ตามที่กระผมได้มีการสอบถามทางท่านนายกว่าตอนนี้ติดขัดขั้นตอนไหน ก็ได้
ค าตอบแล้ว ว่าตอนนี้ติดขัดในเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน แต่ตามที่ทาง ผอ.กองช่าง ได้มีการ
ขออนุมัติจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด คือเอกสารสิทธิ์ฉบับนี้ใช่หรือไม่ ก็ถือว่า
เอกสารสิทธิ์ที่ดินของหมู่ที่ 6 มีเอกสารสิทธิ์ แต่กระผมได้มีการสอบถามเกี่ยวกับ
ที่ดินแล้วแต่ทราบเกี่ยวกับพิกัดที่ดิน กระผมได้เดินทางไปที่ดินกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 6 กระผมอยากจะขอเจาะบ่อบาดาลตามเอกสารสิทธิ์จะขอเจาะตรงบริเวณจุดนั้น 
เพราะไม่อยากท าการเปลี่ยนแปลงแล้ว และให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
เห็นชอบให้ใช้ที่สาธารณะตรงจุดนั้น อยากจะทราบเกี่ยวกับต าแหน่งของพิกัดที่ดิน 
ว่าอยู่ตรงไหน ในการส ารวจที่ดินก็ต้องให้กรมที่ดินออกมาส ารวจให้ เพราะว่าที่ดินนี้
ถือว่าเป็นพ้ืนที่ น.ส. 3 ครุฑด า ในพิกัดจะไม่มีในระวางแผนที่ไม่ได้ท าการตีเส้น ถ้าตี
เส้นสีแดงก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีโฉนด แต่ถ้าระวางไม่มีการตีเส้นก็ถือว่าเป็นที่ดินว่าง
เปล่า พ้ืนที่ น.ส. 3 ขนาด 2 งานปรากฏว่าเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรง
พ้ืนที่ไหน การด าเนินการคือให้จ้างช่างระวางวัดที่ดินมาตรวจสอบ และให้เจ้าของ
ที่ดินมาชี้แนวเขตและทางที่ดินก็จะออกโฉนดที่ดินให้ จาก น.ส 3 มาเป็นโฉนด และ
ให้ทางเจ้าของที่ดินชี้แนวเขต แต่ทางที่ดินบอกว่าหากเจ้าหน้าที่ออกส ารวจระวางวัด
ต้องมีการว่าจ้างด้วย ทาง อบต. ไม่ได้มีการส ารวจที่ดิน เพราะมีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด
แต่ไม่มีโฉนดของทีดินแปลงนี้ และไม่ทราบจุดว่าที่ดินนี้อยู่ตรงไหนคือต้องท าการ
ส ารวจ และทางผู้ใหญ่บ้านไม่มีสิทธิ์จะขอใช้ที่ดินได้ เพราะถือว่าเป็นที่ดินที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ต้องมีโครงการจาก อบต.ป่าก่อด า หรืออ าเภอเท่านั้นที่จะอ านาจ
ขอส ารวจที่ดินได้ ฉะนั้นก็ต้องขอทางองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เป็นผู้ขอ ในส่วนนี้ต้องมี
การใช้งบประมาณในการส ารวจ แต่ต้องมีหน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องนี้ ตรงนี้ทาง
หน่วยงานมีงบประมาณในการด าเนินการหรือไม่ หากไม่มีงบประมาณทางหมู่บ้านก็
จะออกค่าใช้จ่าย แต่ขออ านาจและจัดท าในส่วนของเอกสารไปยื่นกับทางที่ดิน ใน
ส่วนนี้หากด าเนินการเรียบร้อยก็จะสามารถด าเนินการได้ ตอนนี้ทาง อบต. ได้มีการ
ขออนุญาตกับทางผู้ว่าแล้วใช่หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนสถานที่เจาะบ่อบาดาล ก็ต้อง
มีการด าเนินการยื่นเอกสารใหม่อีกครั้งใช่หรือไม่ อยากจะสอบถามทางท่าน ผอ.กอง
ช่าง  

ผอ.กองช่าง  - ตอนนี้ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนแล้ว และทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ท าการ
อนุญาตเรียบร้อยแล้ว แต่ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลยังไม่สามารถด าเนินการให้ได ้
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ส.อบต.หมู่ที่ 4  - ถ้าหากที่ดินตรงนี้ออกโฉนดเรียบร้อยก็จะสามารถด าเนินการได้ใช่หรือไม่ 

ผอ.กองช่าง  - ในส่วนของขั้นตอนนี้ทางที่ดินก็ต้องท าการประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ก็ถือว่าเป็นการด าเนินการ 2 ขั้นตอน ตรงนี้ก็ต้องท าการประสานงานก่อนเกี่ยวกับ
ที่ดินก็ต้องประสานงานไปยังหมู่บ้าน ส าหรับผู้ที่ดูที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน ก็ต้อง
มีการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และที่ดินตรงนี้ยังไม่ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาใน
การด าเนินการที่ชัดเจน  

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - กระผมได้มีการสอบถามทางที่ดินเรียบร้อยแล้ว ว่าทางผู้ใหญ่บ้านไม่มีสิทธิ์ มีแต่
ทาง อบต. หรือทางอ าเภอเท่านั้น ที่จะสามารถท าเรื่องขอส ารวจที่ดินจึงจะสามารถ
ท าได้  ตรงนี้อยากจะสอบถามเก่ียวกับการด าเนินการส ารวจรางวัดที่ดิน 

นายก อบต  - ขอชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นตามที่ทางท่านสมบัติ รัดเร็ว เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม
ขั้นตอนในการด าเนินการตามที่ทางผู้ว่าได้ท าการอนุญาต แต่ท าไมยังไม่มีการ
ด าเนินการตรงนี้เราไม่สามารถด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างมาด าเนินการได้ เพราะทาง
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลไม่ได้อนุญาต ตรงนี้ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลยังไม่ให้
ด าเนินการไม่สามารถด าเนินการได้ ทางผู้ว่าได้มีการอนุญาตทั้งหมดมีการระบุพิกัด 
และมีการเซ็นอนุญาตเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อน าหนังสือไปติดต่อทางกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล แต่ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลไม่ให้ด าเนินการเจาะบ่อบาดาล เพราะว่า
พิกัดไม่ถูกต้อง อ้างถงึเอกสารตามที่ทางหมู่บ้านเป็นผู้จัดส่งมาให้ทั้งหมด เรื่องแรกที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ เรื่องที่ 2 ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้มีค าแนะน า 
มาแล้วและให้ทาง อบต. ด าเนินการตามที่ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ให้
ค าแนะน า คือจะต้องด าเนินการใหม่ทั้ งหมดในส่วนของ อบต.ป่าก่อด า ก็ได้
ด าเนินการตามที่ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จากการยกเลิกหรือการตรวจสอบ 
จาก อบต.ป่าก่อด า จะไม่สามารถด าเนินการเองได้ และทางหมู่บ้านร้องขอขึ้นมา 
เพ่ือขอให้ทาง อบต. ด าเนินการประสานกับในส่วนของที่ดิน ตรงนี้ถือว่าเป็นขั้นตอน
ในการด าเนินงาน ตอนนี้อยู่ไหนระหว่างที่ทางอ าเภอด าเนินตามขั้นตอน ตรงนี้ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์เป็นการก ากับดูแลของท่านนายอ าเภอ ในส่วนของนายก อบต. 
ที่จะต้องดูแลในส่วนของตรงนี้  และเรื่องที่ดินของหมู่ที่ 6 ก็มีปัญหาตั้งแต่แรก 
เพราะมีช่วงหนึ่งที่ทางกรมที่ดินได้ออกมาส ารวจให้ฟรี แต่ทางหมู่บ้านก็ไม่ได้ท าการ
ประสานขึ้นมา แล้วทางกรมที่ดินได้มีการประกาศ ให้ทางหมู่บ้านว่าหากที่ดินไม่มี
เอกสารหรือที่ดินมีปัญหา แต่ก็มีการเพิกเฉยและการด าเนินการในการนี้ต้องมีการ
ด าเนินการขั้นตอนแรกหรือด าเนินการใหม่ทั้งหมด ตรงนี้มีปัญหาก็ต้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

ส.อบต.หมู่ที่ 6  - เกี่ยวกับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ในส่วนของเจ้าของที่มีปัญหา 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทาง ผอ.กองช่าง 

ผอ กองช่าง  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ  ในกรณีของหมู่ที่ 6 คือมีความเข้าใจว่าได้มี
การด าเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว  แต่เอกสารตามทีได้มีการติดตาม คือ
นางสาวเสาวลักษณ์ ได้ท าการโอนที่ดิน แต่ไม่ได้รับโอนเมื่อมีต้นทางโอนแล้วก็
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จะต้องปลายทางรับ ต้องเป็นส าเนาฉบับ นสล. ของหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นขอฝากทุก
หมู่บ้าน ขอให้ทุกหมู่บ้านดูแลเรื่องของโฉนดที่ดินให้กับทาง อบต. ด้วย เพราะต้อง
ใช้ด าเนินการทุกโครงการ ทุกหมู่บ้าน หรือพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์  
ต้องท าการขออนุญาตกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด โครงการที่ด าเนินเกี่ยวกับถนนต้อง
มีโฉนดทั้งหมด ยกเว้น ถนน รางระบายน้ า แม่น้ าสาธารณะ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
หากเป็นที่ดินสาธารณะ ที่ดินที่เป็นแปลงหรือที่ฌาปณสถานต้องท าการขออนุญาต
การก่อสร้างทั้งหมด ถ้าหากไม่มีโฉนดต้องด าเนินการขอออกเป็นที่ดิน นสล. พ้ืนที่
สาธารณะที่ใช้กับที่หลวง และก็ต้องมีการประชาคมระดับหมู่บ้าน ระวางวัดชี้แนว
เขตเพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นพ้ืนที่หลวงหรือพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ต้องใช้เอกสารเหมือนกันทุกหมู่บ้าน 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - ตอนนี้ที่ดินพ้ืนที่ดิน นส. 3 ทางบ้านหมู่ที่  6 มีการระบุไว้แบบนี้ ที่ดินก็ตอบ
กลับมาว่าถูกต้องแล้ว แต่ได้มีการส ารวจไม่ทราบว่าที่ดินอยู่ตรงไหน ถ้าส ารวจ 
ผู้ใหญ่บ้านไม่มีสิทธิ์ส ารวจที่ดิน เพราะตรงนี้เดินพื้นที่ของที่ดินเป็นผืนใหญ่พ้ืนที่ 3-4
ไร่ และเอกสารสิทธิ์มีพ้ืนที่อยู่แค่ 2 งาน ทางที่ดินแนะน าจะขออ านาจของทางท่าน
นายกหรือนายอ าเภอก็ได้ ท าหนังสือขอส ารวจที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์อยู่พ้ืนที่ไหน ก็
ท าการจ้างช่างส ารวจระวางวัดที่ดินมาออกส ารวจ เรื่องของงบประมาณหากทาง 
อบต. ไม่มีงบประมาณให้ทางหมู่บ้านก็จะด าเนินการเอง แต่ขออ านาจจัดท าเป็น
หนังสือขอช่างมาส ารวจที่ดิน การขออนุญาตจากทางผู้ว่าก็ได้ด าเนินตามขั้นตอน
ทั้งหมดแล้ว เพียงเหลือแต่แนวพิกัดที่เหลือก็คงสามารถด าเนินการได้ 

ผอ.กองช่าง  - ส าหรับเรื่องหนังสือขอให้ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก ท าการหารือ ณ ห้องช่างอีก
ครั้ง เกี่ยวกับเอกสารในการด าเนินการ 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ท าการหารือกับทาง ผอ.กองช่าง อีกครั้ง 
เพราะถือว่าใช้ระยะเวลานานพอสมควรแล้ว หากจะให้ทาง อบต. ได้ด าเนินการให้ก็
หารือกับทางกองช่างอีกครั้ง ในส่วนนี้ก็ถือว่ามีการหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในการ
พิจารณาในวันนี้ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2564  วาระแรก (รับหลักการ)ก็ขอขอบคุณ
ทุกท่านอีกครั้ง กระผมขอท าการปิดประชุม 
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ประธานกล่าวปิดประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 12.00. น. 

                          (ลงชื่อ)  จ านง  วรรณราช  ผู้บันทึกประชุม 
                                      (นายจ านง  วรรณราช) 
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รายงานการประชุมสภาประจ าปี  2563             คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ได้มีการรับรองในการประชุม    การประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า      องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าแล้ว  
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(นางอรนงค์ แสนใส)  

        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
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