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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ในวันวันอังคารที่ 11 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 นางสนธยา  ศรีกุลณะ ผู้อ านวยการกองช่าง สนธยา  ศรีกุลณะ 
๗ นางสาวพยอม  ปัญญาทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป พยอม  ปัญญาทิพย์ 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจ าที ่

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อด า 
  -  ก็ถึงเวลาแล้วที่ทางท่านประธานจะได้เปิดการประชุม ในวันนี้เป็นการประชุม สมัย
สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันนี้เป็น (วาระ 2 การแปรญัตติ) ซึ่งทางสภาได้พิจารณาในวาระแรก (รับ
หลักการ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้มีทางสมาชิกได้ท าการยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการ แปรญัตติ 
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการด าเนินการในเรื่องของการประชุมก็ขอให้ทุกท่านงดใช้ในเรื่องของเสียง ในวันนี้เป็น
การอภิปรายแปรญัตติและไม่มีการลงคะแนนเสียง ซึ่งจะมีการลงมติใน(วาระ 3 การลงมติ) ในวาระลงมติก็จะ
ไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม 
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ก็ถือเป็นช่วงที่ 2 เป็นวาระ 
2 การแปรญัตติก็ขอเชิญทางท่านประธานได้ด าเนินการ 
 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ  - ก็ขอขอบคุณทางท่าน เลขานุการ ก็ขอสวัสดีทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิตย์ ศรีจุมปา ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ในวันนี้และมีการนัดหมายประชุมสภาเป็น
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ก็ขอท าการเปิด
การประชุมในวันนี้  หลังจากที่ทางสภาได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ในวาระแรกท่ีผ่านมาในการประชุมใน
วันนี้ก็เข้าสู่วาระสอง (การแปรญัตติ) ตามที่ทางท่านเลขานุการได้น าเรียนชี้แจง
ในเบื้องต้นในวันนี้มีผู้ยื่นแปรญัตติและมีการอภิปรายและสงวนค าแปรญัตติไว้ ก็
ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

   

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

ประธานสภาฯ  - ในวันนี้วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้มีการลงหัวข้อไว้ เรื่องการร่วมงาน กิจกรรมงานวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ทางอ าเภอแม่ลาวได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว ในวันพรุ่งนี้ ตามที่ทาง อบต.ป่าก่อด า และมีการจัดส่ง
หนังสือให้กับทางสมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ เวลาและก าหนดการที่หนังสือมีการแจ้งไว้ ทางประธานสภาฯ มี
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเรื่องเดียวขอเชิญทางท่านนายก  
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นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
อยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับสถานการณ์ไข้เลือดออก สืบเนื่องจากการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม อบต.จอมหมอกแก้ว เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ทาง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอแม่ลาว ตลอดจนทางโรงพยาบาลแม่ลาวได้มีการน า
เรียนในส่วนของสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาวให้ทราบ และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มีการแจ้ง
ในที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่
อ าเภอแม่ลาวมีการป่วยเพ่ิมขึ้นโดยยอดรวม ขึ้นมาจากอันดับ 3 เป็นอันดับ 2 ของ
จังหวัดเชียงราย ซึ่งรองจากอ าเภอแม่จันแซงทางอ าเภอแม่ฟ้าหลวงขึ้นมา ดังนั้นในปี
นี้ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง พ้ืนที่ในเขตอ าเภอแม่ลาวเป็นเขตพ้ืนที่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก ในภาษาของทางการแพทย์เรียกว่าพ้ืนที่ระบาด ซึ่งเขตอ าเภอ
แม่ลาวจะมีอยู่ 2 จุด จุดแรกคือบริเวณหมู่ที่ 2 ของต าบลจอมหมอกแก้วก็คือบ้าน
สันต้อมบริเวณร้านลาบนายก ในเขตบริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 ของบ้านสบห้วย
ปริมาณผู้ป่วยไข้เลือดออกเพ่ิมมากขึ้น และตอนนี้ได้ลามไปถึงบุคลากรครูโรงเรียน
อนุบาลจอมหมอกแก้ว ก็เกรงว่าจะมีการแพร่ระบาดไปสู่นักเรียน ตอนนี้ในส่วนของ
สาธารณสุขอ าเภอตลอดจนทางโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
จอมหมอกแก้ว ได้มีการร่วมมือกันท าการพ่นสารเคมีตลอดจนมีการพัฒนาบริเวณ
พ้ืนที่หมู่บ้านและครัวเรือน บริเวณ ต าบลบัวสลี บริเวณบ้านร่องปลายนา ก็มีผู้ป่วย
เพ่ิมขึ้นเหมือนกันแต่ในเขตพ้ืนที่ของ อบต.ป่าก่อด า ยังไม่มีการรายงานว่ามีผู้ป่วยใน
ส่วนของโรคไข้เลือดออก ต้องขอขอบคุณในส่วนของพ่ีน้อง อสม. ที่ยังคงดูแลและเฝ้า
ระวังเกี่ยวกับการแพร่ระบาทของลูกน้ ายุงลายและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่ง
หลายปีที่ผ่านมา อบต.ป่าก่อด า โดยของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่หรือ
ท้องถิ่น ในเขตของ อบต.ป่าก่อด า ได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนของการด าเนินการ
ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย แต่ในปีนี้ไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการตั้ง
งบประมาณไว้ แต่ทางพ่ีน้อง อสม. แต่ละหมู่บ้านหรือบางหมู่บ้านก็ยังคงด าเนินการ 
กระผมก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ในส่วนของการเฝ้าระวังและการท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ตรงนี้ถือว่าจะเห็นผลมากกว่าการพ่นสารเคมี แต่ในส่วนของเขต 
อบต.ป่าก่อด า ได้มีการพ่นสารเคมีซึ่งทางพ่ีน้องชาวบ้านได้มีการร้องขอให้มีการ
ด าเนินการ  ในเรื่องที่ 2 ทางเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้
มีการยื่นใบลาออก สืบเนื่องเหตุผลคือไปประกอบอาชีพอ่ืน โดยมีผลตั้งแต่ในวันที่ 
11 สิงหาคม 2563 คือในวันนี้เป็นต้นไป และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก็ยังคงไม่แต่งตั้งใครมารับต าแหน่ง ซ่ึงก็
คงจะประหยัดงบประมาณทั้งค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่น กระผมก็คงมีเรื่องแจ้งให้
ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - ก็ขอขอบคุณท่านนายก ในที่ประชุมมีท่านใดแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมหรือไม่
เกี่ยวกับวาระนี้ถ้ามีก็ขอเชิญ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาข้อ 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 ได้มีการจัดส่งส าเนาบันทึกรายงานการประชุมให้กับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมตรงไหน ก็ให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภา ถ้า
มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญ ก่อนที่จะมีมติรับรองรายงานการประชุม ถ้าไม่มีขอ
มติการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มติยกมือ 

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 (มติเห็นชอบ 12 
เสียง  มติเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ 

๓.๑   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

              (วาระ 2 การแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระข้อ 3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระ 2 การแปรญัตติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่
ผ่านมา ได้มีมติความเห็นชอบวาระแรกรับหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอเข้าสู่
วาระ 2 การแปรญัตติ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้มีมติรับหลักการ
รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ไปแล้ว ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการด าเนินการพิจารณาค าแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  หมวด 3 ญัตติ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เม่ือที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม วาระรวดเดียวไม่ได้
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร ญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณนั้น ซึ่งได้รับหนังสือจากทางคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งมีผู้ยื่นขอแปร
ญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
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1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณที่ทางท่านผู้บริหารได้มีการน าเสนอมา จ านวน 
854,000 บาท ทางท่าน ส.อบต. สถิตย์ เสียงแขก ได้ท าการยื่นแปรญัตติเข้ามา 
และได้รับรายงานจากทางคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งได้มีกาจัดส่งเกี่ยวกับเอกสาร
ทางผู้ขอยื่นแปรญัตติได้ขอสงวนค าแปรญัตติไว้ จะขออภิปรายในที่ประชุมในวาระ 2 
นี้ ก็คงจะขอเชิญท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ผู้เสนอการแปรญัตติได้มีการน าเสนอ 
ขอเชิญทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก  

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายสถิต เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 ก็ได้มีการยื่นค าแปรญัตติการปรับ
ลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 ตามท่ีทางท่านประธานสภาได้มีการน า 
เรียน ส าหรับกระผมก็จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลด การซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน เหตุผลก็คือจะส่งผลเกี่ยวกับ
การปรับลดงบประมาณรายได้ที่ผ่านมาซึ่งมีค่อนข้างน้อย ซึ่งทางผู้บริหารได้มีการตั้ง
งบประมาณไว้ค่อนข้างสูง ตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2562 มาจนถึงงบประมาณ พ.ศ. 
2564 งบประมาณอยู่ที่ 6 ล้านกว่าบาท ซึ่งในปี 2563 นั้น ทางผู้บริหารได้มีการ
จัดตั้งงบประมาณไว้ที่ 30 ล้านบาท แต่งบประมาณก็ไม่เข้ามาตามที่ตั้งไว้ ก็ส่งผลให้
โครงการต่าง ๆ ตกไปในปีงบประมาณนั้น แต่ก็ไม่ถึงขั้นงบประมาณตกไปเพราะ
ตอนนี้งบประมาณยังเข้ามาไม่เพียงพอ โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานขาดไปอีก 
4 โครงการ รวมของหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 เพราะหมู่ที่ 2 ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้าง 6 แสนกว่าบาทแล้ว โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานรวมกันแล้วประมาณใน
การด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 1 ล้านกว่าบาท ท าให้ส่งผลกระทบกับพ่ีน้อง
ชาวบ้านที่มีความต้องการ และหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์เพ่ือที่จะได้รับในสิ่งที่
คาดหวังไว้โครงการในหมู่บ้าน ก็ส่งผลกระทบให้กับทางชาวบ้าน ซึ่งกระผมก็มี
แนวคิดที่ว่าจะขอการตัดงบประมาณในการส่วนของการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน กระผมไม่อยากให้ด าเนินการซื้อรถและไม่บรรจุไว้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  เพราะในส่วนนี้ทางผู้บริหาร
จะด าเนินการจัดซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้นกระผมก็ขอสงวนไม่ขอตั้งงบประมาณ
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน งบประมาณ 854,000 
บาท ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอตัดงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกออก กระผมก็คง
จะมีเรื่องอภิปรายเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ตรงนี้ถือว่าเป็นเหตุผลของทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ในการอภิปรายเรื่องนี้
ไม่มีการลงมติ จะมีการลงมติในวาระ 3 ตรงนี้ก็ถือเป็นเหตุผลในการพิจารณาใน
ล าดับขั้นตอนนี้ทางท่านผู้บริหารคงไม่ต้องท าการชี้แจง ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการ
อภิปรายของผู้ยื่นแปรญัตติ ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาลงมติในวาระ 3 ว่าจะรับ
ร่างเดิม หรือจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ถือว่าทางท่านสถิตย์ เสียงแขก ได้ท าการ
อภิปรายเรียบร้อยแล้ว ในการยื่นแปรญัตติของท่าน 

นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมอยากให้ทางท่านปลัดชี้แจง ในฐานะ
เลขานุการสภาฯ มีในส่วนข้อบัญญัติตรงไหนว่าทางผู้บริหารไม่สามารถประกอบกับ
การพิจารณาเพ่ิมเติม จากผู้ที่ท าการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะตรงนี้
อาจจะเป็นส่วนประกอบหรือดุลพินิจของทางสมาชิกสภาฯ ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ - ขอเชิญทางท่านเลขานุการสภาฯ  
ปลัด อบต. -   ในการที่มีผู้ยื่นแปรญัตติถ้าหากทางสมาชิกสภาได้แปรญัตติเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่

ทางสภา จะอนุมัติอนุญาตอยู่ที่ทางสภาว่าจะให้ทางผู้บริหารได้ท าการอภิปราย
หรือไม่ เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นการรับร่างก็ดูในส่วนของเหตุผล ก็ให้ทางสมาชิสภาฯ 
ได้ร่วมกันพิจารณา เชิญทางท่านประธานสภาได้มีการด าเนินการ 

ประธานสภาฯ  - ก่อนที่จะไปวาระข้อ 3.2 ก็จะให้ทางผู้บริหารได้ท าการชี้แจง เกี่ยวกับการที่ผู้ยื่น
แปรญัตติ ได้ท าการอภิปราย ก็ขอเชิญนะท่านนายกเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการยื่นแปร
ญัตติว่ามีข้อคัดค้านหรือไม่ ฉะนั้นกระผมก็จะขอมติว่าทางสภาจะอนุญาตให้ทาง
ผู้บริหารท าการอภิปรายหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสมควรอนุญาตให้ผู้บริหารได้ท าการ
อภิปราย ขอมติยกมือ 

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทางผู้บริหารอภิปราย(มติเห็นชอบ 10 เสียง มติไม่
เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ) 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า กระผมก็ไม่มีข้อ
คัดค้านในส่วนของตามที่ผู้ยื่นแต่ญัตติมา แต่ก็คงจะน าเรียนในส่วนของข้อเท็จจริง ใน
การประกอบกับการใช้ดุลพินิจ  ในการให้ความเห็นชอบจากทางสภาเกี่ยวกับการตั้ง
งบประมาณ พ. ศ. 2564 อยากจะสอบถามทางท่านปลัดตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ทางท่านปลัดซึ่งในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ก็ได้มีการน าเรียน 
ในช่วงวาระแรก ในส่วนของการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็จะต้องอ้างอิงใน
ส่วนของระเบียบ และในส่วนของแนวทางที่จะต้องด าเนินการตามระเบียบ ที่จะ
สามารถตั้งงบประมาณได้ ในส่วนของความเป็นไปได้ และในส่วนของอนาคต เรา
ไม่ได้มีการคาดคิดว่างบประมาณจะเข้ามาตามเป้าหรือไม่ ในการโอนในส่วน
งบประมาณของส่วนกลาง โดยการตั้งงบประมาณก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบและตาม
แนวทาง ของทาง อปท. ทุกที่ในส่วนของท้องถิ่น ที่จะต้องมีการด าเนินการตาม
แนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่มีการเพ่ิมเติมขึ้นมา 6 ล้านกว่าบาท ทาง
หวัหน้าส านักปลัดก็ได้มีการน าเรียนในส่วนของผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ ที่มี
การเพ่ิมขึ้นมาไม่ได้มีส่วนของรายจ่าย ที่ทาง อบต. ไม่จ าเป็นต้องจ่ายในส่วนของด้าน
อ่ืน ตรงนี้ถือว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่ท าการอุดหนุนเบี้ยผู้สูงอายุ อยู่ใน
ปัจจุบันในเขตของ อบต.ป่าก่อด า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ านวนเพ่ิมขึ้น และ
ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 70 ปี หรือ 80 ปี ก็จะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นขั้นบันได ซึ่งก็มี
การปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล และงบประมาณท่ีต้องมีการตั้งไว้ ก็ต้องมีการ
เพ่ิมขึ้น ในส่วนของงบประมาณท่ีมีการเพ่ิมขึ้นมา ในส่วนของตรงนี้การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ได้มีการโอนเข้าบัญชีของผู้สูงอายุโดยตรง จึงได้มีการน าเรียนในที่ประชุมครั้งก่อน 
และในการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล กระผมขอน าเรียนในที่
ประชุมทราบ ตรงนี้ไม่ได้เป็นนโยบายของกระผมโดยตรง แต่ตรงนี้เป็นเสียงสะท้อน 
หรือว่าการน าเสนอ ในการตั้งงบประมาณจากทางข้าราชการซึ่งมีความจ าเป็นในการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ในการติดต่อราชการหรือเดินทางไปประชุมอบรม ซึ่งกระผมได้มี
การยืนยันมาตลอดว่าผมมารับต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ใน
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ห้วงระยะเวลาเกือบ 12 ปี น้อยครั้งที่กระผมใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการ  ในส่วน
ของความจ าเป็น ก็ได้มีการน าเรียนชี้แจงต่อทางคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนผู้
ยื่นแปรญัตติว่าในส่วนของรถ อบต.ป่าก่อด า มีอยู่ 2 คันก็จริง แต่ในส่วนของการ
น ามาใช้งาน ในการติดต่อราชการ มีเพียงแค่คันเดียว  เรื่องของอายุการใช้งานซื้อมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2549 ซึ่งจะซื้อในคณะผู้บริหารคนก่อนนี้ และได้มีการใช้
รถยนต์ส่วนกลางคันนี้มาตลอด และล่าสุดในการใช้รถไปราชการจังหวัดล าปางพร้อม
กับทางท่านประธานสภาฯ และทางปลัด ปรากฏว่าขณะขับรถกลับรถเกิดเสียที่
จังหวัดพะเยา จึงได้ด าเนินการซ่อมแซมใช้งบประมาณ 3-4 หมื่นบาท ในการ
ซ่อมแซม ซึ่งการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลางก็ต้องมีมาตรฐานลดลงตามสภาพการใช้
งาน ในกรณีที่มีการเดินทางไปราชการหากเดินทางไปหลายท่าน และไม่มีรถยนต์
ส่วนกลาง หรือรถ อบต. ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต้องใช้ในส่วนของ
รถส่วนตัว หรือใช้รถโดยสารประจ าทาง แต่ส่วนมากไม่มีการเบิกจ่ายรถประจ าทาง 
ถ้ามีรถยนต์ส่วนกลางก็สามารถใช้รถคันเดียวได้สะดวก แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายในการ
ใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ ส าหรับการเติมน้ ามันก็คงไม่ถึง 1,000 บาทส าหรับไป - กลับ 
แต่ถ้าเบิกจ่ายรถยนต์ตัว จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กิโลเมตรละ 4 บาท ถ้าหาก
ไปหลายคนก็คิดตามระยะทางคิดตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคล กรณีที่มีส่วนราชการอ่ืน 
ทางอธิบดีกรมได้เดินทางตรวจเยี่ยม หรือลงพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า ก็ให้ทางท่านนายก
ด าเนินการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ น ารถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ป่าก่อด า ไปรับ – ส่ง ผู้
ที่เดินทางมาเยี่ยมหรือลงพ้ืนที่ ซึ่งในตอนนี้รถยนต์ส่วนกลางของเราได้ใช้งานมาเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนาน หากขับรถ รับ-ส่ง ส าหรับผู้มาตรวจเยี่ยมทาง อบต. ก็คงไม่
เหมาะสม ตามที่กระผมได้มีการปฏิบัติมาโดยตลอด เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ
กระผมจะต้องค านึงถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านเป็นล าดับแรก โดยส่วน
ใหญใ่นช่วง 3 เดือนแรก ไม่ให้ด าเนินการเก่ียวกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตาม
แนวทางที่ต้องปฏิบัติตาม ส่วนใหญ่ต้องมีการกันเงินส าหรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ า ไม่สามารถน ามาด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อยู่แล้ว นอกจากจะถึง
ไตรมาสที่  2 ถ้ามีเงินหรืองบประมาณเพียงพอ ที่จะสามารถด าเนินการ ในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ก็อยู่ ดุลพินิจของทางผู้บริหาร ที่จะด าเนินการได้ แม้แต่การจัดซื้อ
รถกระเช้าที่ผ่านมา จะเห็นความส าคัญถ้าหากมีงบประมาณ ก็สามารถจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ แต่ถ้าหากไม่มีงบประมาณก็จะไม่สามารถด าเนินการได้   ในส่วนของรถยนต์
ส่วนกลางก็เหมือนกัน ตรงนี้ถ้าไม่มีความจ าเป็นก็คงไม่สามารถน ามาบรรจุไว้ ในส่วน
ของข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2564 ได้ เพ่ือที่จะเสนอทางสภาได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ กระผมได้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าก่อด า ถ้ายังรักษาการไปตลอด ปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 กระผมก็คงไม่น า
งบประมาณมาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางบริการในส่วนของข้าราชการ หรือใช้ในการ
ติดต่อราชการ แต่ต้องค านึงถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลักอยู่แล้ว 
ตามแนวทางการปฏิบัติงาน ในระยะ 10 ปีที่ ผ่านมา ดังนั้นก็ขอฝากในสวนขอ
ดุลพินิจของทางสภา ในกรณีถ้าหากเรามีการตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 256๔  หากมีงบประมาณก็สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ แต่ถ้าหาก
เรามีการตัดงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางออกหากปลายปีงบประมาณ 
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2564 มีงบประมาณที่จะสามารถด าเนินการได้ ก็ยังคงเหลือโครงสร้างต่าง ๆ และ
ปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้านได้มีการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้ งหมดแล้ว แต่ปรากฏว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณโอนมาให้กับทางท้องถิ่น แต่ปรากฏว่า
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ แต่ได้มีการแปรญัตติและตัดงบประมาณออก ก็จะไม่
สามารถด าเนินการได้ เพราะไม่ได้มีการตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี แต่ถ้าหากยังตราไว้ในข้อบัญญัติ หากไม่มีในส่วนงบประมาณขององค์กร ไม่
มีระเบียบข้อไหนที่บอกว่าหากตราไว้ในข้อบัญญัติต้องด าเนินการทั้งหมด แม้แต่
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการตราไว้ในข้อบัญญัติ และปัจจุบันไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินการก็ไม่สามารถท าได้ เพราะว่าไม่มีงบประมาณแต่ไม่ได้มีเฉพาะแค่ อบต.ป่า
ก่อด า ซึ่งตอนนี้นี้งบประมาณไม่เพียงพอทุกท้องถิ่นเหมือนกัน หลายท้องถิ่นก็ยังคง
ค้างในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน แม้แต่ในส่วนของ อบต. ข้างเคียงหรือท้องถิ่น
ข้างเคียง ทุกที่ ก็ประสบปัญหาเหมือนกันหมด แต่ละท้องถิ่นก็ไม่มีการคาดคิด
เหมือนกันว่าปัญหาเกี่ยวกับ covid - 19 จะมีผลกระทบในส่วนของด้านงบประมาณ 
ทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการ จะต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการในส่วนของการ
ป้องกันโรค covid-19 ในส่วนของการเยียวยา จึงไม่สามารถด าเนินการโอน
งบประมาณ ให้กับทางท้องถิ่นตามที่ได้มีการปฏิบัติมา  ในช่วงเดือนที่ผ่านมาหากไม่
มีการด าเนินการ โรค covid - 19 หรือย้อนไปในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทาง
ส่วนกลางก็จะมีการโอนงบประมาณมาปกติ ซึ่งงบประมาณ 1 ล้านกว่าบาท จะมี
การโอนเข้ามาในช่วงเดือนนี้  แต่ในปีงบประมาณนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรค    
covid - 19  ทางรัฐบาลโอนเงินมาให้ทาง อบต.  จ านวน 6 แสนกว่าบาท ตามที่
กระผมได้มีการน าเรียนและชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาและการใช้ดุลพินิจของทาง
สมาชิกสภา ก็ต้องดูในเรื่องของเหตุผลความจ าเป็นเกี่ยวกับการแปรญัตติ มีการตัด
งบประมาณตามที่ทางท่านสมาชิกสภาที่มีการยื่นค าแปรญัตติ ทางสภาจะคงไว้หรือ
ท าการตัดงบประมาณออก ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของทางสภา แต่กระผมในฐานะ 
ผู้บริหารก็คงจะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเหมาะสม ในส่วนของการปรับลด
งบประมาณหรือไม่มีการด าเนินการจัดซื้อ แต่หากทางสภาคิดว่าตามที่กระผมได้มี
การน าเสนอกรณีที่มีงบประมาณ ก็สามารถด าเนินการได้แต่ถ้าหากไม่มีงบประมาณ
เราก็ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้อยู่แล้ว ก็ยังคงไว้ในข้อบัญญัติเหมือนเดิมก็ได้ก็มีส่วน
นี้ไม่มีเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายใดที่ว่าผิดหรือถูกตามระเบียบ สามารถปรับลด
งบประมาณได้ แต่ไม่สามารถปรับเพ่ิมงบประมาณได้  ถ้าหากกรณีมีการปรับลด
งบประมาณในส่วนของงบประมาณ 8 แสนกว่าบาท ก็ถือว่าตกเป็นในส่วนของเงิน
สะสม ที่จะน ามาตั้งเป็นรายการใหม่ ก็ไม่สามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว ตามระเบียบ
และข้อกฎหมาย เรียนเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก ที่ท าการชี้แจงให้กับทางที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม - วาระ 2 การแปรญัตติ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบตัดงบประมาณในการจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 854,000.-บาท 
(แปดแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (หน้า20/81) (มติเห็นชอบ 11 เสียง มติไม่เห็นชอบ – เสียง งด
ออกเสียง 11 เสียง) 
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 3.2 การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 
รายละเอียดการโอนงบประมาณ 

โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
งาน  งานบริหารงานคลัง 
หมวด  งบด าเนินงาน 
ประเภท ค่าตอบแทน 
รายการ ค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณอนุมัติ 100,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,500.00 บาท 
จ านวนเงินที่โอนลด  22,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอน 28,500.00 บาท 

แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป 
งาน  งานบริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
งบประมาณอนุมัติ                 0          บาท 
งบประมาณก่อนโอน              0          บาท 
จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม       22,000.00   บาท 
งบประมาณหลังโอน       22,000.00   บาท 

 
ประธานสภาฯ - ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระข้อ 3.2 การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่จ านวน 1 รายการ ขอเชิญทางผู้บริหารได้น าเรียนชี้แจง 
นายก อบต.  - สมาชิกสภาประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของ ข้อ 3.2 การพิจารณา

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 1 รายการ ตรงนี้เป็นอ านาจในส่วน
ของ ทางสภาในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งานประมวลผลแบบที่ 1 ตรงนี้ในส่วน
ของกองคลัง ในด้านของเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องท าการจัดซื้อโดยในส่วนของ
งานตรงนี้ก็น่าจะเป็นความจ าเป็นเพราะว่าในปัจจุบันการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างทุก
อย่าง จะต้องด าเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดท าเอกสารมือท าเพ่ือ
ประกอบโดยส่วนใหญ่ทุกอย่างจะต้องเชื่อมโยงระบบของส่วนกลางทั้งหมด โดยผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งในส่วนของกองคลังได้มีการอนุมัติซื้อครั้งหนึ่ง ทาง ผอ. กอง
คลัง ได้มีความจ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของกองคลัง ดังนั้นใน
ส่วนของการด าเนินการขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ โดยเหตุผลในการโอนงบประมาณครั้งนี้ ไม่
มีผลกระทบจากส่วนอ่ืน โครงการโอนงบประมาณจะใช้ในส่วนงบประมาณของกอง
คลังเอง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของครุภัณฑ์ที่จะต้องใช้ในส่วนของกอง
คลังเองไม่ได้โอนจากโครงการหรือในหมวด อ่ืน ๆ ถือว่ามีความจ าเป็นในส่วนที่
จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะจะต้องใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 
ดังนั้นจะได้มีการน าเสนอเพ่ือให้ทางสภาพิจารณา เพ่ือจะให้ความเห็นชอบโดยการ
โอนงบประมาณ 
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รายละเอียดการโอนงบประมาณ 
โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
งาน  งานบริหารงานคลัง 
หมวด  งบด าเนินงาน 
ประเภท ค่าตอบแทน 
รายการ ค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณอนุมัติ 100,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,500.00 บาท 
จ านวนเงินที่โอนลด  22,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอน 28,500.00 บาท 

แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป 
งาน  งานบริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
งบประมาณอนุมัติ                 0          บาท 
งบประมาณก่อนโอน              0          บาท 
จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม       22,000.00   บาท 
งบประมาณหลังโอน       22,000.00   บาท 

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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นายก อบต. - ในการขอพิจารณาโอนงบประมาณตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามที่ทางกรมบัญชีกลางก าหนด ดังนั้นเหตุผลในการจัดซื้อตามที่ได้มีการแถลงต่อ
ทางสภาก็คงมีเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ จากการชี้แจงและการแถลงของทาง
ผู้บริหาร ถ้าไม่มีการสอบถามก็จะขอมติความเห็นชอบจากทางที่ประชุม ถ้ามีมติ
เห็นชอบขอมติยกมือ  

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 รายการ (มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง ) 

 
**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที** 
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3.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564              
(วาระ 3 การลงมติ) 

ประธานสภาฯ  ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาขอมติความเห็นชอบการรับร่าง ขอให้ทางเลขานุการสภา
ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการลงมติ (วาระ 3 การลงมติ) 

ปลัด อบต.   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๖ การลงมติ ข้อ ๗๓ การออก
เสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธีคือ (๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย (๒) 
การออกเสียงลงคะแนนลับ ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ (๒) ยืนขึ้น (๓) เรียกชื่อ
สมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล การออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหาร ท้องถิ่นร้องขอหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่น 
ให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (๒) หรือ (๓) เมื่อที่ประชุมสภา ท้องถิ่นมีมติ
เห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น  

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณทางเลขานุการสภาฯ การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธีคือ   
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 

  (๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ 
  ในที่ประชุมจะออกเสียงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติโดยวิธีใด วิธีที่  1 การออกเสียง

ลงคะแนนเปิดเผย ขอมติยกมือ 

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบวิธีที่ 1 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย (มติเห็นชอบ 
10 เสียง มติไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ) 

ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมจะออกเสียงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติโดยวิธีที่ 2  การออกเสียงลงคะแนน
ลับ ขอมติยกมือ 

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบวิธีที่ 2  การออกเสียงลงคะแนนลับ(มติเห็นชอบ –  
เสียง มติไม่เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ) 

ประธานสภาฯ - ก็ขอมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (วาระ 3 การลงมติ) หากมีมติเห็นชอบรับร่างเดิมขอมติยกมือ 

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับร่างเดิม (วาระ 3 การลงมติ) (มติเห็นชอบ –  เสียง
ไม่เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ) 

หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธานสภาฯ กรณีที่มีการแปรญัตติ การตัดงบประมาณข้อบัญญัติ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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ประธานสภาฯ - ตามร่างฉบับแปรญัตติ ถ้ามีมติเห็นชอบรับร่างฉบับแปรญัตติ 
 
มติในที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ร่างฉบับแปรญัตติ (มติเห็นชอบ 11 เสียง  มติไม่
เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ
การขอเสนอยื่นญัตติในสมัยประชุม สืบเนื่องเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของ
หมู่ที่ 2 ซึ่งทางผู้น าและทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ได้มีการเขียนค าร้องในส่วนของ
ขอโอนเกี่ยวกับโครงการ เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบต.ป่าก่อด า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาด าเนินการในปี 2563 ซึ่งก็ต้องจะมีการด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ก็ขอน าเรียนเบื้องต้นในฐานะของผู้บริหาร ขอยื่นญัตติต่อ
ทางท่านประธานสภาเพ่ือที่จะน ามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เรื่องที่ 2 
นอกจากด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่ง
อยู่ในอ านาจของทางสภา จะมีในส่วนของร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2563 ตรงนี้ ก็จะมีการน าเสนอต่อทางท่านประธานสภา ถ้ากรณีที่ไม่
สามารถพิจารณาในห้วงสมัยประชุมในวันพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติ ก็ คงต้องไปร่วม
กิจกรรมที่อ าเภอแม่ลาว และในวันที่ 13 ถึง 15 สิงหาคม 2563 ทางผู้บริหาร
ตลอดจนทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ต้องเข้าร่วมอบรม ณ ทีว่่าการอ าเภอแม่ลาว ตรง
นี้ก็ขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ในกรณีถ้าไม่สามารถยื่นญัตติ ในการด าเนินการ
ขอขยายระยะเวลาการประชุมตรงนี้ ก็ถือว่าแล้วแต่ดุลพินิจของท่านประธานสภาฯ 
ขอน าเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ตามที่ทางท่านนายกได้มีการ ขอยื่นญัตติ เนื่องจากตอนนี้ก็อยู่ในห้วงระยะเวลาใน
การประชุมวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 เพราะฉะนั้นในวันที่ 13 ถึง 15 สิงหาคม
ติดการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งตามที่ทางท่านผู้บริหารจะมีการยื่นญัตติเพ่ือที่จะ
ทันประชุมในวันที่  15 ก็ถือว่าสามารถประชุมได้  ตรงนี้ เป็นอ านาจของทาง
ประธานสภาฯ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คงจะขยายเวลาการประชุม ถ้าหากไม่ขยายก็
คงต้องมีการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ถ้าหากตามห้วงระยะเวลาก็คงจะไม่ทัน 
เพราะฉะนั้นคงจะท าการขยายเวลาประชุม ตามที่ทางท่านนายกได้ขอยื่นญัตติ 
ด าเนินการขยายเวลาอีก 15 วัน เนื่องจากมีเรื่องต้องพิจารณาตามที่ทางท่านนายก
ได้มีการเสนอและขอทางสภา ตรงนี้ก็จะท าเรื่องขอขยายระยะเวลาประชุมต่อ
นายอ าเภอต่อไป ขอเชิญท่าน ส.อบต. พรศรี ค าฟู 

ส.อบต.หมู่ที่ 11  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
พรศรี ค าฟู ส.อบต.หมู่ที่ 11 อยากจะหารือและสอบถามเกี่ยวกับอาคารของหมู่ที่ 
11 การก่อสร้างอาคาร ณ ฌาปนสถานหมู่ที่ 11 ซึ่งมีการด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่จะมีปัญหาในวันนั้นได้มีงานฌาปนกิจศพงานแรก คือรถลาก
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ศพไม่สามารถโค้ง หรือเลี้ยวออกมาได้ จึงต้องท าการถอยรถลงมาตามทาง ก็อยากจะ
หารือกับทางพ่ีประชุมว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพ่ือที่จะให้รถสามารถเลี้ยว
ออกมาได ้

 ประธานสภาฯ  - ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 11 ได้ท าการหารือและขอแก้ไขตรงนี้ ก็ถือว่าในที่ประชุมได้เห็น
สถานที่มีการก่อสร้างในฌาปนสถานทุกท่านแล้ว เพราะได้เดินทางไปร่วมงานฌาปณ
กิจศพในวันนั้นเกี่ยวกับตัวอาคาร  ก็ขอเชิญท่านผู้บริหาร 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วน
ของการก่อสร้างอาคาร ณ ฌาปนสถานของหมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวคือในส่วนของ
ตรงนี้ กระผมมองเกี่ยวกับข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ในการปรับบริเวณพ้ืนที่ ฌาปณ
สถาน เพราะไม่ได้ค านึงถึงในอนาคตว่าจะมีการก่อสร้างอาคาร เพราะพ้ืนที่เดิมพ้ืนที่
ต่างระดับ ทางพ่ีน้องชาวบ้านไม่มีการปรับพื้นที่เนินให้เป็นพ้ืนที่ราบ เพราะถือว่าทาง
หมู่บ้านมีเครื่องจักร ในการปรับพ้ืนที่ต้องมีการด าเนินการปรับพ้ืนที่ ให้เป็นพื้นที่ราบ 
ก็จะไม่เกิดปัญหาในลักษณะนี้  ในการด าเนินการก่อสร้างอาคารถ้ามีการปรับพ้ืนผิว
ที่ดิน ก็ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะด้วยการก าหนดงบประมาณที่จ ากัด ในส่วน
ของการแก้ไขปัญหาก็มีแนวทางในลักษณะนี้ ในอนาคตก็ขอฝากทางหมู่บ้านในส่วน
ของอาคารที่รองรับส าหรับพระสงฆ์อยู่ตรงด้านหลัง  ในอนาคตถ้าหมู่บ้านด าเนินการ
เองหรือมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของทาง อบต.ป่าก่อด า หากมีการด าเนินการ
ก่อสร้างก็ต้องมีการยกระดับอาคาร ให้มีความสูงเท่ากับอาคารที่มีการก่อสร้างแล้ว 
เพราะตอนนี้ถือว่าอาคารรับรองส าหรับพระสงฆ์อยู่ต่ ากว่า ซึ่งมองแล้วไม่มีความ
เหมาะสม เหมือนอาคารรับรองส าหรับพระสงฆ์อยู่ต่ ากว่าอาคารส าหรับรถลากศพ 
แนวทางแก้ไขก็สามารถจัดท าถนนอ้อมลงด้านข้าง ตรงนี้ถือว่าเป็นทางลาดชันก็ยังไม่
สามารถที่จะถอยรถได้ เพราะถือว่าทางต่างระดับกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหา ในเรื่อง
นี้ก็คงจะต้องมีการหารือเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข แต่ก็อยากจะฝากทางหมู่บ้านใน
กรณีที่มีการประชาคมในระดับหมู่บ้าน และมีการเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาอยาก
ให้ทางหมู่บ้านน าเสนอตรงนี้ด้วย หากในส่วนของหมู่บ้านมีงบประมาณที่สามารถ
ด าเนินการได้ ก็ท าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ก่อน ตามแนวทางที่กระผมคิดว่า
สามารถด าเนินการได้ และในส่วนของโครงการก่อสร้างข้อมูลที่ 11 ในปีงบประมาณ 
2564 ก็มีการก่อสร้างอาคารแต่เป็นศาลาอยู่ด้านล่าง ตรงนี้สามารถบูรณาการ
ร่วมกันได้ในส่วนของหมู่บ้าน เพราะในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 11 มีเครื่องจักรที่สามารถ
ด าเนินการได้ หากทางหมู่บ้านมีความรีบเร่งจะต้องด าเนินการแก้ไขก็ใช้งบประมาณ
ของหมู่บ้านด าเนินการก่อน ก็สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ กระผมขอน าเรียนชี้แจง
เพ่ิมเติมเพียงเท่านี ้

 ประธานสภาฯ - ในกรณีนี้ขอฝากทางกองช่าง ก่อนที่จะมีการด าเนินการก็อยากจะให้หารือทางผู้น า
หรือทางสมาชิก เพ่ือท าการวางแผนก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ของหมู่ที่ 11 ที่มีปัญหา
เกิดขึ้น หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนค าร้องไว้ก่อน และให้ทาง อบต. ช่วยทางชาวบ้าน
ได้แก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ เพ่ือที่จะช่วยกันด าเนินการแก้ไข ต่อไป ขอเชิญทางท่าน ส.
อบต.สถิตย์ เสียงแขก  

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - การบริหารการจัดการ ตามที่ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 11 ได้ขอท าการหารือ ในการ
บริหารจัดการระหว่างผู้บริหาร และทางกองช่างได้มีการส ารวจพ้ืนที่จริงก่อน
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ด าเนินการหรือไม่ ตรงนี้เลยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านโครงสร้างอาคาร ก็ถือว่าเป็นความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านของหมู่ที่ 11 หากมีการด าเนินการก่อสร้างเกี่ยวกับ
อาคาร ก็อยากจะฝากทางกองช่างก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างต้องท าการหารือกับ
ทางผู้น าและสมาชิกสภาของหมู่บ้าน เพราะไม่อยากให้มีการกล่าวหาว่าใครผิด ซึ่ง
ตรงนี้การใช้งบประมาณของทาง อบต. ด าเนินการในส่วนนี้ ในการใช้งบประมาณก็
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ที่ทางชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงสุด กระผมก็ท าได้เพียง
เท่านี ้

นายก อบต .  - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ พอดีทางสมาชิกสภาฯ ได้มีการพาดพิงจริง ๆ แล้ว
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เริ่มต้นคือจากความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้าน ไม่ใช่
ความต้องการของทางผู้บริหาร ก่อนที่จะมีการด าเนินการกระผมจะได้ให้ทางกองช่าง 
มีการส ารวจพื้นที่ในการด าเนินการ และประสานทางผู้น าและสมาชิกของหมู่บ้านมา
ดูพ้ืนที่ด าเนินการก่อน เพราะตรงนี้ไม่ได้เป็นความคิดของทางผู้บริหาร ในการ
ด าเนินการก่อสร้าง ทุกอย่างเป็นความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้าน และทางพ่ีน้อง
ชาวบ้านได้มีการสะท้อนปัญหา และถึงขั้นตอนนี้คือหน้าที่ของกระผมที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา เพราะในส่วนนี้ผมไม่ได้มีการด าเนินการก่อสร้างและให้
ค าแนะน าตรงนี้ถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของกระผม กระผมก็ได้เสนอแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาและการด าเนินการ จะต้องมีการปรับเกลี่ยพ้ืนที่ เพราะพ้ืนที่ถือว่าต่างระดับ 
และการด าเนินการก่อสร้างจะด าเนินการก่อสร้างเลยเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องดูใน
ส่วนของพ้ืนที่ในด าเนินการจริง และทุกท่านก็ได้เห็นว่าตรงนั้นเป็นทางลาดชันเป็น
เนินเขา ในการด าเนินการต้องมีการปรับพ้ืนที่ให้เสมอกันก่อน หากทางท่านสมาชิก
จะมีการกล่าวหาโทษตรงนี้คือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความต้องการ
ของพ่ีน้องชาวบ้านเคยต้องการศาลาอาคาร ในส่วนของพ้ืนที่ ต้องมีการแก้ไขปัญหา
ให้ตรงจุด ตรงนี้ก็มีกระบวนการขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดความถูกต้องก็
อยากจะฝากทางสมาชิก เพราะเป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้าน และในฐานะเจ้าของ
พ้ืนที่ ทราบปัญหาที่แท้จริงก็ต้องมีการน าเสนอและหารือเพ่ือที่จะด าเนินการแก้ไข
ปัญหา และไม่ใช่เป็นการผลักภาระมาให้กับทางผู้บริหาร ในการประชาคมของ
กระผมไม่เคยลงพ้ืนที่เพราะเกรงว่าชาวบ้านจะเข้าใจผิดว่ากระผมได้มีการแนะน า
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ เพราะไม่อยากให้ทางชาวบ้านมองว่าเป็นความคิด
ของทางผู้บริหาร กระผมถือว่าให้เกียรติทางท่านสมาชิกสภาฯ เต็มที่ กระผมก็ขอน า
เรียนเพียงเท่านี ้

ผอ.กองช่าง  - ขออนุญาต ท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นางสนธยา ศรีกุลนะ ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงไม่ได้
โดนพาดพิงแต่มีการเชื่อมโยงในส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ ตามที่ท่านนายกได้น าเรียนให้กับ
ที่ประชุมถูกต้องแล้วว่า ทางนายกไม่ทราบเกี่ยวกับรูปทรงหรือโครงสร้างของทาง
อาคาร เพราะถือว่าตรงนี้เป็นงานในส่วนของกองช่าง ซึ่งมีการสอบถามไป ยัง ส.
อบต.หมู่ที่ 11 ว่าหากมีการด าเนินการไม่มีโครงการไหนที่ไม่มีการส ารวจพ้ืนที่ ก่อน
การก่อสร้างขอยืนยันกับทางสมาชิกทุกหมู่บ้าน ในนามของกองช่างได้มีการออก
ส ารวจก่อนที่จะมีการด าเนินการก่อสร้างทุกครั้ง และในการส ารวจพ้ืนที่มีทาง
ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภา และคณะกรรมการของหมู่บ้าน ตรงนี้เป็นความต้องการของ
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ทางพ่ีน้องชาวบ้านของหมู่ที่ 11 ความต้องการหลักคืออาคารที่อยู่หน้าเมรุ หากมี
การปรับพ้ืนที่เพ่ือที่จะน ามารองรับส าหรับที่จอดรถหรือจุดกลับรถ งบประมาณใน
การด าเนินโครงการมีไม่ถึง 5 แสนบาท ซึ่งงบประมาณน้อยก็ไม่สามารถออกแบบ 
ได้สแปนเสามีความกว้างและสูงที่สุดแล้ว เสาศาลาของหมู่ที่ 11 ไม่ได้มีระดับเสา
ระดับเดียวกัน หากทุกท่านสังเกตในวันนั้นเสาจะเป็นคนระดับกัน เพราะระยะห่าง
เสาปกติ ความกว้าง 5 เมตร แต่เสาตรงดานล่างความกว้างของเสา จะอยู่ที่ 6 เมตร 
ตรงนี้ถือว่ามีการก าหนดแบบตามงบประมาณที่มีการก าหนดไว้ และมีการอ านวย
ความสะดวกตามที่ทางหมู่บ้านมีความต้องการแล้ว ทั้งทางผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ
และผู้ดูแลสุสาน ขอความกว้าง ขนาด 5 เมตรขึ้น ขอความสูงของเสาให้มีความสูง
ที่สุด เพ่ือที่ปลายปราสาทจะได้ไม่โดนหลังคา ซึ่งได้มีการออกแบบตามงบประมาณ 
แต่หากจะมองว่ารถท าการเลี้ยวไม่ได้ ตรงนั้นถือว่าเป็นผลต่อเนื่องอย่ามองว่ามีการ
ออกแบบที่ผิดพลาด ตรงนี้ก็ขอยืนยันว่ามีการออกแบบตามความต้องการ และความ
เหมาะสมของบประมาณ และมีทางวิศวกรรับรองถูกต้อง ทางกองช่างถือว่ามีการ
ออกแบบมีความเหมาะสม เกี่ยวกับน้ าท่วมขังเป็นปัญหาในส่วนของอาคารหลังเก่า 
ไม่ใช่อาคารหลังใหม่ ซึ่งมีการหารือกับทางผู้น าและทาง ส.อบต.หมู่ที่ 11 ก็ต้องมี
การปรับรื้อหลังคาเดิมออก ซึ่งตรงนี้เป็นงานต่อเนื่องที่ต้องมีการด าเนินการต่อไป 
ตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบ เกี่ยวกับรถเลี้ยวสแปนเสาตามโครงสร้าง ไม่สามารถ
ผ่านตรงเสาออกได้และเกี่ยวกับรถได้ ต้องขยายด้านข้างอีก 60-80 cm ซึ่งตรงนี้ถ้า
ไม่มีความช านาญในการขับรถก็ถือว่ายาก เพราะช่วงของสแปนเสากวาง 5 เมตร ถ้า
ทางชาวบ้านมีการปรับผังให้ดี ถ้าชาวบ้านไม่น าเก้าอ้ีไปวางตรงนั้น ก็สามารถเลี้ยวรถ
ออกมาได้ หรือมีการหาแนวทางใหม่คือการปรับระดับ หรือพ้ืนที่ใหม่ทั้งหมด ตามที่
นายกได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ แต่ทางกองช่าง ขอยืนยันว่าไม่มีการออกแบบโดย
การไม่ส ารวจพ้ืนที่ก่อน เขียนแบบแปลน เพราะทางกองช่างได้มีการส ารวจพ้ืนที่ไม่
ต่ ากว่า 4-5 ครั้ง ซึ่งในวันที่มีการตรวจรับงานกรณีการสอบถามทางประชาคมแล้ว
ว่าจะสามารถเลี้ยวรถกลับออกมาได้หรือไม่ ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านมีการยืนยันว่าเสามี
ความกว้างขนาดนี้ ก็ต้องอยู่ที่คนขับรถและก็ต้องมีการปรับเกี่ยวกับหลังคา ตรงนี้ก็
ขอยืนยันว่าทางกองช่างไม่มีการท างานโดยไม่ส ารวจหน้ างานก่อน ตามที่มีการ
ออกแบบถือมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ตรงกับความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้าน 
และ การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ และการออกแบบถือว่ามีความสมดุลแล้ว 
ดิฉันขอยืนยันและชี้แจงเพียงเท่านี้  

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 11 
ส.อบต.หมู่ที่ 11  - เรื่องนี้ถือว่าถูกต้องตามที่ทางกองช่าง ได้ชี้แจงคือติดตรงจุดเดียวคือรถไม่สามารถ

เลี้ยวออกมาได้ ตามแบบและโครงสร้างทุกส่วนถือว่าถูกต้องแล้ว แต่ติดปัญหาตรงที่
รถออกมาไม่ได้ ถ้าชาวบ้านก็ได้ขอให้มีการหารือในที่ประชุมสภาว่าจะมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไรก็คงจะมีเพียงเท่านี ้

ประธานสภาฯ  - ตรงนี้จะให้ทาง หมู่ 11 เขียนค าร้องขึ้นมาหรือไม่ท่านนายก 
นายก อบต.  - เกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงเขียนค าร้องขึ้นมา ตามที่ทาง ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจง จะท าการย้าย

เสาให้มีความกว้างเพ่ิมข้ึนก็ไม่สามารถด าเนินการได้ กระผมอยากจะฝากท่านไว้ว่า 1 
สามารถเขียนค าร้องเพ่ือบรรจุไว้ในแผน ตรงนี้ปัญหาคือพ้ืนที่ เป็นพื้นที่ต่างระดับ ถ้า
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หมู่บ้านต้องท าการหารือ เกี่ยวกับพ้ืนที่ในการก่อสร้างโครงการต่อไป ปัญหาตรงนี้ก็
คือ พื้นที่ต่างระดับต้องมีการด าเนินการปรับพ้ืนที่ หากจะขอทาง อบต.ปรับพ้ืนที่ต้อง
มาดูส่วนของ โครงการว่ามีการบรรจุไว้ในแผนหรือไม่  หากไม่มีก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ตรงนี้ก็ขอให้ไปดูในส่วนของแผนของหมู่บ้านว่ามีการบรรจุไว้ในแผน
หรือไม่ ว่าหากมีการปรับปรุงก็ท าการประสานทางกองช่าง หากมีการด าเนินการตรง
นี้ได้ ก็สามารถด าเนินการปรับระดับพ้ืนที่เพ่ือที่จะสามารถน ารถออกมาได้ ตรงนี้ถือ
ว่าเป็นการแก้ไขปัญหา  แต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ปัญหาตรงนี้ถือว่าได้
ด าเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ในส่วนของฌาปณสถานของหมู่ที่ 11 ต้องมีการ
ปรับปรุง ในหลาย ๆ จุด  กระผมก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านปลัด อบต. 
ปลัด อบต.  - ตรงนี้ถือว่าไม่ได้มีวางแผน โดยรวม ของพ้ืนที่ป่าช้า เกี่ยวกับงบประมาณไม่ได้มีการ

ค านึง ตรงนี้พ้ืนที่ต่างระดับจึงท าให้ เกิดปัญหา ทางกองช่างมีการออกแบบโดยมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ และทางกองช่างไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะทาง
หมู่บ้านได้รับประโยชน์ในการใช้พ้ืนที่ในส่วนของตรงนี้  ในการออกแบบต้องมองถึง
ปัญหาที่จะตามมา และมีเรื่องของรถลากศพซึ่งทางเข้าไม่เหมือนฌาปนสถานของหมู่
อ่ืน ถ้าหากมีการปรับพ้ืนที่ด้านหน้าก็สามารถกลับรถได้ ตามที่ท่านนายกได้น าเรียน 
หากจะมีการด าเนินการก่อสร้าง ให้ทุกหมู่บ้านได้ท าการหารือกันในหมู่บ้าน และ
ด าเนินการออกแบบร่วมกัน เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด หากจะมีการด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม ก็ต้องด าเนินการปรับสถานที่เหมือนกับหมู่ที่ 2 ก่อนที่จะมี
การด าเนินการและปัญหา อีกเรื่องในส่วนของหมู่ที ่11 คือสถานที่จอดรถ และต้นไม้
ด้านหน้าก็ไม่มีการปรับหรือรื้อออก เพ่ือเปิดทางเข้าให้สะดวกต่อการกลับรถหรือ
จอดรถ และสะดวกต่อการเข้าออกทางด้านหน้ามีต้นไม้จ านวนมาก ซึ่งท าให้การเดิน
ทางเข้าออกไม่สะดวก ต้องท าการโค่นต้นไม้เพ่ือปรับพ้ืนที่ และท าการปรับพ้ืนที่ให้มี
ความเหมาะสม และด้านทิศตะวันตกมีการปรับพ้ืนที่ต้นไม้ให้เป็นที่จอดรถ ตรงนี้ก็
ถือว่าแก้ปัญหาทุกจุด แต่ก็ต้องมองในส่วนของงบประมาณ ถ้าหากทางหมู่บ้ าน
สามารถด าเนินการได้เอง แต่ถ้าจะด าเนินการทางหมู่บ้านต้องท าการหารือและ
ออกแบบร่วมกัน ตรงนี้ก็ต้องออกมาในรูปแบบของการหารือในภาพรวมเพ่ือที่จะ
ไม่ให้เกิดปัญหา ดังนั้นทางชาวบ้านต้องท าการตกลงและหารือกันเพ่ือหาทางออกให้
เรียบร้อย เพราะปัญหาคือถ้าหากเป็นปราสาทธรรมดา ก็สามารถเลี้ยวรถออกได้แ ต่
ถ้าหากเป็นปราสาทเต็นท์ ตรงนี้ก็จะยากต่อการเลี้ยวรถ ก็อยากจะฝากทาง ส.อบต. 
หมู่ที่ 11 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

 ประธานสภาฯ  - กระผมก็เห็นด้วยกับทางท่านปลัด เพราะทางเข้าสุสานถือว่าไม่เหมือนหมู่บ้านอ่ืน 
เกี่ยวกับรถบรรจุศพ เพราะทางเข้าทางออกคือทางเดียว ตรงนี้ก็ขอให้ทางหมู่บ้านท า
การหารือ เกี่ยวกับปัญหาตรงนี้และกลับมาหารือกับทางกองช่างอีกครั้ง มีเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับรายละเอียดหรือไม่ ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 11 

ส.อบต.หมู่ที่ 11 - ขอบคุณทางท่านนายกและท่านปลัด ที่ให้ค าแนะน าก็จะน าไปหารือกับทางหมู่บ้าน
อีกครั้ง ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาทางหมู่บ้านเกี่ยวกับผู้ เฒ่าผู้แก่ไม่อยากให้รื้อถอน 
เกี่ยวกับการโค่นล้มต้นไม้ ก็ถือว่าเป็นปัญหาของทางหมู่บ้าน และที่ของทาง
ชลประทานหากท าการปรับที่ดินจะมีปัญหาหรือไม่ ก็อยากสอบถามทางท่านนายก 
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นายก อบต.  - ตรงนี้ถือว่าไม่มีปัญหาหากท าการขออนุญาต เพราะถือว่าไม่ได้มีการด าเนินการ
ก่อสร้างด้านโครงสร้างแต่จะมีการปรับพ้ืนที่ดิน  เพ่ือที่จะเป็นพ้ืนที่ลานจอดรถ 
สามารถด าเนินการได้ เพราะมีการปรับพ้ืนที่หน้าดินให้เรียบ แต่หากมีการด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็ท าเรื่องแจ้งเป็นหนังสือขอปรับหน้าดิน
ส าหรับจอดรถเวลามีงาน 

ส.อบต. หมู่ที่ 11  - เพราะตรงนี้ทางผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้มีการหารือว่าไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับพ้ืนที่หน้าดิน 
ของทางชลประทาน เพราะทางผู้ใหญ่บ้านมีความเกรงใจและไม่อยากยุ่งเขตพ้ืนที่
ของ ชลประทาน 

นายก อบต.  - ตรงนี้กระผมก็อยากจะฝากเกี่ยวกับปัญหาภายในหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านต้อง
ด าเนินการประสานไปยังชลประทาน เพราะถ้าหากมีการด าเนินการขอปรับใช้พ้ืนที่ 
ใช้ในส่วนของสาธารณะประโยชน์ ทางชลประทานก็คงมีความยินยอมในการขอใช้
พ้ืนที่ก็อยากจะฝากทางสมาชิกสภาประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านด้วย ด าเนินการจะท า
หนังสือประสานไปยังชลประทาน 

 ประธานสภาฯ  - ก็ขอฝากทางสมาชิกสภาและทางผู้ใหญ่บ้านก็ด าเนินการประสานไปยังชลประทาน 
ก็ถือว่ามีการหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเรื่องที่ 3 เชิญท่านสถิตย์  เสียงแขก 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องของกระผมคือเรื่องเกี่ยวกับเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ทางท่านนายกมีการแจ้งว่าทางเลขาได้มีการ
ลาออกมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กระผมอยากจะสอบถามย้อนหลัง ถ้าหากมีการ
ลาออกมีการจัดท าเป็นหนังสือลาออกหรือไม่ จะเห็นหนังสือลาออกเพ่ือที่จะยืนยัน
และแสดงให้กับทางสมาชิก ถ้าหากได้มีการลาออกในวันนี้จริงเป็นการแจ้งการ
ลาออกอย่างเดียวหรือท าหนังสือลาออก และเป็นการย้อนเกี่ยวกับเรื่องการ ท างานที่
ผ่านมาโดยวิธีไหน มีการลงเวลาการท างานในสมุดปฏิบัติงานหรือไม่และทาง 
ผู้บริหารได้มีการลงเวลาปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งกระผมมา อบต. ไม่เห็นทางคณะ
ผู้บริหารมาปฏิบัติงาน แต่จะเห็นในส่วนของการร่วมกิจกรรม แล้วที่ผ่านมามีการ
เบิกจ่ายเงินเดือนอย่างไร จ่ายเงินเดือนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ กระผมมีเรื่องสอบถาม
เพียงเท่านี ้

นายก อบต.  - เรื่องนี้ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้กับทางสมาชิกสภา หรือทางที่ประชุมทราบ ในส่วนของ
หนังสือก็ได้ท าการยื่นเข้ามา จริง ๆ แล้วทีมงานของทาง ผู้บริหาร ก็ถือว่าเป็นอ านาจ
ของทางนายก จะแต่งตั้งใครมาด ารงต าแหน่ง ในส่วนของสมาชิกสภาจริง ๆ แล้วต้อง
ลงเวลาปฏิบัติงาน หากปฏิบัติตามระเบียบ แทนสมาชิกได้มาปฏิบัติงานทุกวันหรือไม่ 
ทีมงานของทางนายกแม้แต่ทางเลขานุการ ผู้ที่ด าเนินการสั่งการคือทางนายก ก็คือ
เป็นผู้ช่วยของทางนายก ในการปฏิบัติราชการต่างๆ กระผมสามารถมอบหมายให้
เดินทางไปประชุมแทนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของกระผม ไม่ต้องแจ้งให้กับทางสมาชิก
ทราบ ในส่วนของการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนก็ต้องจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร ก็
เหมือนทางสมาชิก เก่ียวกับข้อระเบียบตามท่ีกระผมได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ทางเลขาฯของกระผมได้ท าการลาออก ตรงนี้ก็ถือว่าเพ่ือประหยัดงบประมาณของ
ทาง อบต. ความจริงแล้วกระผมมีสิทธิ์แต่งตั้งเลขานุการ ต่อจากท่านเดิมได้ แต่ใน
ปัจจุบันการเงินการคลัง แม้แต่งบประมาณยังไม่มีการโอนเข้ามา แม้แต่ทาง
ข้าราชการถ้าโอนย้ายมาอยู่ อบต. ถ้าไม่มีการค่าเช่าบ้านกับผมก็จะพิจารณาเป็น
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พิเศษ แม้แต่คนที่จะมาแทนหัวหน้าส านักปลัดท่านเดิม หากไม่มีการเบิกค่าเช่าบ้านก็
สามารถท าหนังสือโอนย้ายเข้ามาได้เลย แต่ผมก็อยากจะน าเรียนในที่ประชุมว่าถ้า
ราชการทุกท่านก็ต้องมีการปฏิบัติเหมือนกัน แต่ในส่วนของทางเลขานุการปกติก็ต้อง
ด าเนินการสรรหา ตอนนี้ก็อยู่ที่ข้อสั่งการของทางนายกให้ด าเนินการอย่างไร 

ประธานสภาฯ - มีเพ่ิมเติมหรือไม่ทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 - กระผมอยากให้ทางท่านปลัด อ่านระเบียบในส่วนของตรงนี้ให้ทางที่ประชุม และ

กระผมขอสมุด ลงเวลาปฏิบัติงาน และหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุด 
ประธานสภาฯ - ทางท่านปลัดมีความคิดเห็นอย่างไร ตามที่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขกให้อ่านเกี่ยวกับ

ระเบียบ 
ปลัด อบต.  - ตรงนี้กระผมขอมอบหมายให้ทางหัวหน้าส านักปลัดได้ท าการอ่านระเบียบให้กับ

ทางที่ประชุม 
 หัวหน้าส านักปลัด  - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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ประธานสภาฯ  - มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่ ตรงนี้ถือว่าทางหัวหน้าส านักปลัดได้มีการแจ้งเกี่ยวกับ 
ระเบียบให้ทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก เรียบร้อยแล้ว  

นายก อบต.  - ถ้าหากท่านสถิตย์ เสียงแขก ต้องการเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ ก็ขอให้เขียนค า
ร้องเสนอตามข้ันตอน เพราะถือว่าตรงนี้เป็นเอกสารของทางราชการ ต้องด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ประธานสภาฯ  - ก็ถือว่าการหารือในเรื่องนี้ จบลงแล้ว หาจะขอเอกสารทางราชการก็ขอให้
ด าเนินการ ตามระเบียบ 

นายก อบต.  - กระผมขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับในส่วนของทางสมาชิกสภาฯ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทางสมาชิกสภา ก็ถือว่ามีการปฏิบัติงานเหมือนกับทาง 
ผู้บริหาร ดังนั้นก็อยากจะให้ ไปดูเกี่ยวกับระเบียบตรงนี้ด้วย ไม่ใช่มาท้วงติงในส่วน
ของการปฏิบัติงานของทางผู้บริหาร ก็ขอให้ไปดูในส่วนของระเบียบการปฏิบัติงาน
ของทางสมาชิกด้วย จริง ๆ แล้วทั้งสมาชิกสภาต้องมาปฏิบัติงาน และต้องดูเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ หากทางสภา
มาปฏิบัติงานทุกวันโดยไม่ร่วมงานในส่วนของหมู่บ้าน ตรงนี้ทางหมู่บ้านก็จะท้วงติง
มาอีกส าหรับการปฏิบัติงานของทางสมาชิก ก็ต้องมาปฏิบัติงานเหมือนกับทาง
ผู้บริหาร กระผมก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเพียงเท่านี ้

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าการหารือในครั้งนี้จบลงด้วยดี ก็ถือว่าทุกท่านก็ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ขอขอบพระคุณทุกท่านในการร่วมกันพิจารณาตามที่ทาง
ท่านผู้บริหารได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
กระผมขอท าการปิดประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

 

ประธานกล่าวปิดประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 12.00. น. 

                          (ลงชื่อ)  จ านง  วรรณราช  ผู้บันทึกประชุม 
                                      (นายจ านง  วรรณราช) 
                                             เลขานุการสภาฯ  อบต.ป่าก่อด า 
 
รายงานการประชุมสภาประจ าปี  2563             คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ได้มีการรับรองในการประชุม    การประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า      องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าแล้ว  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2                     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เห็นว่า  ถูกต้องทุกประการ
                                                                                    
 
(ลงชื่อ)  สานิต   ศรีจุมปา   ผู้รับรอง                         (ลงชื่อ)  สถิตย์   เสียงแขก  ตรวจแล้วถูกต้อง 
          (นายสานิต   ศรีจุมปา)                                              (นายสถิตย์   เสียงแขก) 
       ประธานสภา อบต.ป่าก่อด า                                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ) อรนงค์ แสนใส ตรวจแล้วถูกต้อง                                                  
(นางอรนงค์ แสนใส)  

        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

       

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

                                          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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