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

 ในวันวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ผู้มาประชุม 1๓ คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   6 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  ศรีกลุณะ ผู้อ านวยการกองช่าง สนธยา  ศรีกลุณะ 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจ าที ่

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อด า 
  -  ก็ถึงเวลาแล้วที่ทางท่านประธานจะได้เปิดการประชุม เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร
ของดใช้ในห้องประชุม ในวันนี้ เป็นการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 ก็ขอเชิญ
ทางท่านประธานได้ด าเนินการ 
 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ  - ก็ขอขอบคุณทางท่าน เลขานุการ ก็ขอสวัสดีทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิตย์ ศรีจุมปา ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ขออนุญาตท าการเปิดประชุมสภาฯ ในวันนี้ ก็ขอ
ด าเนินการตามวาระประชุม ในการประชุมสภาฯ ในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563  

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 13 – 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่า
การอ าเภอแม่ลาว ที่ผ่านมา ทางประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเรื่องเดียว 
ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบอยู่ 1-2 เรื่อง เรื่องแรกในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กระผมต้อง
เดินทางเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีเรื่องเร่งด่วนหรือว่าประสบความ
ปัญหาความเดือดร้อนก็ประสานไปทางรองนายกทั้งสองท่านได้ ในส่วนของ
งบประมาณที่ได้มีการน าเรียนนอกรอบไปแล้วนั้น ทางนักวิชาการการเงินและบัญชี
ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับงบประมาณมาให้ทางกระผมทราบเป็นระยะ หากเป็นการแก้ไข
ปัญหาโดยเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน เกี่ยวกับด้าน
งบประมาณก็จะต้องหาวิธีในส่วนอ่ืนที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และใน
ส่วนของจะต้องใช้งบประมาณในส่วนอ่ืนที่ไม่จ าเป็นหรือว่ามีความจ าเป็นรองลงมา
จากความเร่งด่วน กระผมก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญทางท่านปลัด อบต. 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบอยู่ 1 เรื่อง คือเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตอนนี้ทางท่านนายอ าเภอแม่ลาวได้ท าการอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสภาก็จะได้มี
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การน าเสนอให้กับทางท่านนายกได้มีการลงนาม เพ่ือท าการประกาศใช้และมีการปิด
ประกาศแบบเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบต่อไป 

ประธานสภาฯ  - ก็คงจะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ต่อไป มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้กับที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมหรือไม่ ทางข้าราชการมีเรื่อง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ เกี่ยวกับการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2563) ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต.   - ในส่วนของการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 
1/2563) ซึ่งสืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของหมู่ที่ 2 บ้าน
หนองบัว ซึ่งได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากการที่ได้มีการร้องขอของทางพ่ีน้องชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ให้มีการด าเนินการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้นการขอแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ ซึ่งมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ซึ่งอยู่ในหน้าที่ที่ทางผู้บริหาร
สามารถด าเนินการแก้ไขได้ และได้มีการแจ้งในส่วนของพ่ีน้องชาวบ้านทราบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว กระผมขอน าเรียนเพื่อให้ทางสภาฯ ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ประธานสภาฯ  - หากไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาข้อ 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 ได้มีการจัดส่งส าเนาบันทึกรายงานการประชุมให้กับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมตรงไหน ก็ให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภา ถ้า
มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญ ก่อนที่จะมีมติรับรองรายงานการประชุม ถ้าไม่มีขอ
มติการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มติยกมือ 

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 (มติเห็นชอบ 
12 เสียง  มติเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ 

๓.๑   การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563  

ประธานสภาฯ - ข้อ ๓.๑   การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 ขอเชิญทางท่านนายก
ได้ท าการอภิปราย 
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นายก อบต.  -  เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นาย
สุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ระเบียบวาระ ข้อ ๓.๑   
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 โดยข้อบัญญัติก็มีอยู่หลาย
เรื่องเก่ียวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าเพ่ือให้ทางสภาฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการประกาศใช้มาโดยตลอด  เรื่อง สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งในบางข้อต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นปัจจุบัน นั้น 

 - ขอน าเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า พิจารณารับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
2563 สามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

   ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอก็ได้เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วพิจารณาวาระที่สองนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 - ตามที่ท่านนายก อบต. เสนอพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่ อง 
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 สามวาระรวดเดียว 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอให้ที่
ประชุมพิจารณาจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว ขอมติยกมือ 

 (สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 สามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญทางท่านนายกได้น าเรียนในที่ประชุม ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วน
ของรายละเอียด  (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 ให้ทาง ผอ.กองคลัง ได้น าเรียนชี้แจงให้กับท่ีประชุมต่อไป 

ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
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พ.ศ. 2563 เราเคยให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทางสาธารณสุขจังหวัดได้มีการประชุม
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมหลังจากที่ทางสภาฯ ได้มี
การประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบข้อบัญญัติ อบต. แล้วนั้น 
ทางสาธารณสุขจังหวัดก็มีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ทางท้องถิ่น เพ่ิมเติมในส่วนของ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด – 19  คือจะมีการเพ่ิมเติมในส่วน
ของข้อบัญญัตินี้ แต่ข้ออ่ืน ๆ ก็ยังคงเดิมเพ่ือปฏิบัติตามมติที่ประชุมของสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย ตามข้อความดังนี้ 

   ข้อ 24 ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารจะต้องด าเนินการให้
สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร มีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ
ร้ายแรงตามประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติ
ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทุกฉบับ 

   รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ 

ประธานสภาฯ - ตามที่ทางท่านนายกและทาง ผอ.กองคลัง ได้มีการเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
อบต. เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 ให้ที่
ประชุมพิจารณา สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
กระผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ขอมติ
ยกมือ 

มติที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ.2563(มติเห็นชอบ 11 เสียง มติไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ) 

วาระท่ี ๒ แปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ   - ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ  

พิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ กระผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภามีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ผมเสนอ กระผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( ๑๑ เสียง ) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
ประธานสภาฯ  - เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง  

มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภา
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนินการ
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(ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563ในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา  

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือ
ว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม  

ประธานสภาฯ - ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม กระผมขอมติที่
ประชุม  

มติที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระสามให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 
11 เสียง มติไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

3.2 การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 2 งบประมาณ 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) จ านวน 1 โครงการ 

 
ประธานสภาฯ - การพิจารณาระเบียบวาระ ข้อ 3.2 การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่  2  งบประมาณ 
413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จ านวน 1 โครงการ ขอเชิญ
ทางท่านนายก อบต. 

นายก อบต. - เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 
กระผมได้มีการน าเรียนหมู่บ้านว่าจากทางผู้น า และทางสมาชิกสภาฯ ตลอดจนพ่ี
น้องชาวบ้านได้มีการสอบถามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ของหมู่
ที่ 2 ที่มีการตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ว่าจะมี
การด าเนินการเมื่อไหร่ ก็ได้มีการน าเรียนให้กับทางหมู่บ้านแล้วว่าสืบเนื่องจาการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด มีผลกระทบในส่วนของทางรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทั่ว
ประเทศ ตลอดจนการอุดหนุนงบประมาณให้กับทางท้องถิ่น ในเฉพาะในส่วนของ
ทาง อบต.ป่าก่อด า ก็ได้รับผลกระทบในส่วนของการตั้ งงบประมาณไว้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณเข้ามาตามที่มีการคาดการณ์
ไว้ ก็ยังเหลือโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 ก็ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งปัจจุบันได้มีการกันในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าเรียบร้อยแล้ว แต่งบประมาณยังไม่ถึงหนึ่งแสนบาท 
ดังนั้นในส่วนของตามที่ได้มีการคาดการไว้ และการแก้ไขปัญหาพ่ีน้องชาวบ้านหมู่ที่ 
2 กระผมก็ได้ปรึกษาในส่วนของทางอ าเภอ และในส่วนของชมรมนายกอยู่หลาย ๆ 
ที่ และปรึกษาในส่วนของทางปลัดเกี่ยวกับแนวทางการที่จะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน ที่ยังไม่ได้รับในส่วนของการด าเนินการ ส าหรับแนวทาง
ที่จะถูกต้องและมีความปลอดภัยที่สุด ก็คือการโอนในส่วนของงบประมาณตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แต่ก็ต้องดูในส่วนของการตราไว้ในข้อบัญญัติ และในส่วนของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ของหมู่ที่ 2 ด้วยว่าโครงการไหนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาพ่ี
น้องชาวบ้านได้ ตามโครงการที่ทางพ่ีน้องชาวบ้านต้องการให้ทาง อบต.ป่าก่อด า 
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งดูในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้ว อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2565 ตามที่กระผมได้มีการน าเรียนเบื้องต้นแล้วว่ามีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 โดย
งบประมาณในการก่อสร้าง 500,000.-บาท ทางพ่ีน้องชาวบ้านหมู่ที่ 2 ได้มีการ
ประชุมระดับหมู่บ้านได้มีการขอมติในที่ประชุม  เห็นชอบการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์หลังนี้ แต่ถ้าหากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน หมู่ที่ 2 กระผมก็แนะน าทางชาวบ้านหากมีความต้องการก็ให้มีการเขียนค า
ร้องมายัง อบต.ป่าก่อด า และท าการขอมติกับทางพ่ีน้องชาวบ้านหมู่ที่ 2 ทางผู้น า
และทางสมาชิกสภาฯ ได้มีการเขียนค าร้องเข้ามา หลังจากนั้นกระผมก็ได้ให้ทางกอง
ช่างลงพ้ืนที่ส ารวจ เพ่ือที่จะท าการประมาณการเขียนแบบแปลนโครงการ และให้
ทางวิศวกรท าการออกแบบ ในส่วนของทางท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ให้ดูในส่วนของโครงการที่จะสามารถโอนลดงบประมาณ
ได้ หรือในส่วนของโครงการที่มีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีงบประมาณเหลือ
จากการด าเนินโครงการ ท าการรวบรวมเพ่ือที่จะให้เพียงพอส าหรับการด าเนินการ
โครงการ ซึ่งทางกองช่างได้มีการออกแบบแบบแปลนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่
จะสามารถด าเนินการได้คือ 413,000.-บาท ในการแก้ไขปัญหากระผมก็ได้มีการ
ด าเนินการตามระเบียบที่ได้มีก าหนดไว้ ในส่วนของการแก้ไขแผนพัฒนา 5 ปี ถือว่า
เป็นอ านาจของทางนายกที่จะสามารถด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และต้องท า
การแจ้งทางอ าเภอหรือจังหวัด และแจ้งให้กับทางสภาฯ ทราบ และได้มีการ
ด าเนินการขั้นตอนทั้งหมด ซึ่งในวันนี้ได้ให้ทางสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการโอนลด
งบประมาณเพ่ือที่จะตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เกี่ยวกับรายละเอียดกระผมจะ
มอบหมายให้กับทาง ผอ.กองช่าง ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมต่อไป 

ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉันนางสนธยา ศรีกุลณะ ผู้อ านวยการกองช่าง ตามที่ท่านนายกได้แจ้งให้น า
เรียนเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 งบประมาณ 
413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) จ านวน 1 โครงการ 

 
รายการโอนงบประมาณ 

โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวด  งบด าเนินงาน 
ประเภท ค่าเช่าบ้าน 
รายการ ค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณตั้งไว้         180,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ       66,200.00  บาท 
โอนลด                       43,000.00 บาท 
คงเหลือ                      23,000.00 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท อาคารต่าง  ๆ 
โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   413,000.00 บาท 
 

 



๙ 
 

 

 
 
 

รายการโอนงบประมาณ 
โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการที่ 2  
งานบริหารงานทั่วไป 
งบ ค่าใช้สอย 
หมวด ค่าใช้จ่าย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอ่ืน ๆ  
โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้                       50,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ                   30,000.00  บาท 
โอนลด                                  30,000.00  บาท 
คงเหลือ                                           0.00  บาท 

 

รายการที่ 3  
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุส านักงาน 
งบประมาณตั้งไว้                   252,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ               202,417.00  บาท 
โอนลด                               150,000.00  บาท 
คงเหลือ                                52,417.00  บาท 

 

รายการที่ 4  
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุส านักงาน 
งบประมาณตั้งไว้                   100,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ                 86,740.00  บาท 
โอนลด                                 50,000.00  บาท 
คงเหลือ                                36,740.00  บาท 

 

 
 

รายการโอนงบประมาณ 
โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายการที่ 5  



๑๐ 
 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุส านักงาน 
งบประมาณตั้งไว้                   270,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ               133,942.60  บาท 
โอนลด                               100,000.00  บาท 
คงเหลือ                                33,740.60  บาท 

 

รายการที่ 6   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น ๆ  
โครงการ รณรงค์อุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน 
งบประมาณตั้งไว้                        50,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ                    30,750.00  บาท 
โอนลด                                    30,000.00  บาท 
คงเหลือ                                        750.00  บาท 

 

รายการที่ 7  
งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น ๆ  
โครงการ พัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน 
งบประมาณตั้งไว้                         20,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ                     20,000.00  บาท 
โอนลด                                    10,000.00   บาท 
คงเหลือ                                   10,000.00   บาท 

 

 
ผอ.กองช่าง  - ตรงนี้คือรายละเอียดของงบประมาณที่ได้ท าการโอนลดงบประมาณมาเพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม ่
นายก อบต.  - ก็อยากจะน าเรียนทางท่านประธานสภาฯ ว่าในส่วนของการโอนลดงบประมาณ

เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องก็อยากจะน าเรียนให้กับทางท่านประธานฯ ฝากไปยัง
ท่านปลัด อบต. ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณแจ้งเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้กับทางที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญทางท่านปลัด อบต. ได้ท าการชี้แจงตามที่ท่านนายกได้มีการเสนอ 
ปลัด อบต.  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย



๑๑ 
 

 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายก อบต.  - ตามที่ทางท่านปลัด อบต. ได้มีการน าเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบตรงนี้ถือว่าเป็น
อ านาจของทางสภาฯ เกี่ยวกับการโอนลดงบประมาณทาง ผอ.กองช่าง ก็ได้มีการน า
เรียนกับที่ประชุมเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ที่ตั้ งเป็นรายการใหม่และในส่วนของ
งบประมาณที่ได้มีการด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนอ่ืน ๆ ที่มีการประหยัด
งบประมาณจึงต้องมีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังต่อไปนี้  การพิจารณาโอน
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ความยาว 15.00 ม. สูง 4.00 
ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. งบประมาณ 413,000.00 บาท (สี่แสน
หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

ประธานสภาฯ  - ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบจากสภาฯ ทางสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
ท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามก็ขอเชิญสอบถามได้ เชิญท่านสานิต ศรีจุมปา 

ส.อบต.หมู่ที่ 2  - ก็ขอขอบคุณทางท่านประธานสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ส.อบต.หมู่ที่ 2 ก็
มีเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมและสอบถามเกี่ยวกับโครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามค าแถลงของทางท่านนายกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้น าแถลง กระผมมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กระผมในนามของหมู่ที่ 2 เนื่องจาก
พ่ีน้องชาวบ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ทางผู้ใหญ่บ้านได้เป็นตัวแทนในการยื่นค าร้อง
กับทาง อบต. เกี่ยวกับโครงการที่มีการตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 แต่เนื่องจากงบประมาณที่จะด าเนินโครงการไม่เพียงพอ ไม่
สามารถที่จะด าเนินการได้ซึ่งทางผู้บริหารได้ท าการยื่นญัตติให้ทางสภาฯ พิจารณา
เป็นรายการใหม่งบประมาณในการด าเนินการในปีนี้ก็เหลืออีกเดือนกว่า ซ่ึงในวันนี้ก็
เป็นเรื่องของการด าเนินการก่อสร้างโครงการใหม่ ซึ่งดูจากแบบที่ได้ท าการออกแบบ
มาแล้ว ทางพ่ีน้องชาวบ้านก็หารือกันว่าหากอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ขอเป็นโครงการก่อสร้างนี้ได้หรือไม่ ก็ได้ดูเกี่ยวกับแบบแปลนโครงการ
ที่ได้ท าการออกแบบและได้มีการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของแบบ และในนาม
ตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้านเรื่องของแบบแปลนความจริงแล้ว ตามที่ทาง ผอ. กองช่าง 
ได้ท าการชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณในการโอนลด จ านวน 413,000.-บาท ก็ไม่
ทราบว่ามีในส่วนงบประมาณที่จะด าเนินการจริงหรือไม่ เพราะตอนนี้งบประมาณยัง
ไม่มีการโอนเข้ามาให้กับทาง อบต. หรือว่าท าการโอนงบประมาณลม ๆ แล้ง ๆ เรื่อง
ของแบบกระผมได้ดูแล้วก็ไม่มีความสมบูรณ์ ซึ่งอาคารที่ทางพ่ีน้องชาวบ้านมีความ
ต้องการถ้าด าเนินการแล้วขอให้สามารถใช้งานได้ เนื่องจากทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 
2 มีการจัดกิจกรรมบ่อย เพราะบ้านหนองบัวหมู่ที่ 2 เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งอาคาร
สถานที่ก็สามารถจัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่างได้ แต่ความต้องการเกี่ยวกับโครงการ
อาคารเพื่อที่จะมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตามแบบ
ที่ได้มีการออกแบบมามีขนาด ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร 
ตามที่ได้มีการหารือกันเบื้องต้นกับทางกองช่าง ซึ่งทางกองช่างก็ได้ส ารวจพื้นที่พร้อม
กับทางผู้น าหมู่บ้าน ก็มีการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารเพราะมีงบประมาณใน
การด าเนินการจ ากัด ความจริงมีการแจ้งแบบนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะเนื่องจาก

นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว 
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งบประมาณที่จะท าการโอนเข้ามาอีกเดือนกว่า ตรงนี้ถือว่าอาคารมีการออกแบบไม่
สมบูรณ์ ซึ่งกระผมดูแล้วมีเสาและหลังคา ซึ่งระบบไฟฟ้าก็ไม่มีและการต่อเชื่อม
ระหว่างอาคารหลังเดิมกับอาคารหลังใหม่ที่จะมีการด าเนินการก่อสร้างไม่มีรางริน
ส าหรับรองรับน้ าฝน จะมีเพียงเสาและหลังคาและพ้ืนเดิม เพราะฉะนั้นหากมีการจัด
กิจกรรมหากอาคารไม่มีความพร้อม ทางผู้ท ากิจกรรมก็มีความเดือดร้อนในเรื่องนี้ ใน
กรณีของกระผมในฐานะตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้าน ต้องด าเนินการตรงนั้นอยู่แล้ว
เพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง พัดลม ดังนั้นอาคารหลังนี้ถ้าเป็นไปได้
กระผมอยากให้มีการด าเนินการให้สมบูรณ์แบบเลยได้หรือไม่ ถึงแม้อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้ แต่ทางผู้บริหารได้มีการด าเนินการแก้ไขอาคาร
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ อย่างน้อยอยากให้มีไฟฟ้าและรางรินส าหรับเชื่อม 2 อาคาร 
เพ่ือไม่เกิดปัญหาภายหลัง เกี่ยวกับพ้ืนซีเมนต์ก็ยังไม่ต้องด าเนินการก็ได้ ในส่วนของ
พ้ืนต้องมีคานและมีการเทลานคอนกรีตเรียบร้อย แต่มีปัญหาตามที่ทางผู้บริหารได้มี
การชี้แจงให้กับทางที่ประชุมทราบ กระผมก็ขอหารือเกี่ยวกับเรื่องของแบบที่ไม่มี
ความสมบูรณ์ กระผมมีความต้องการให้แบบมีความสมบูรณ์แบบกว่านี้ ดังนั้นขอ
น าเสนอผ่านไปยังทางสภาฯ และขอทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะ
อยากจะให้อาคารก่อสร้างโดยสมบูรณ์ เพ่ือทางพ่ีน้องชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงสุด 
กระผมก็มีเรื่องแจ้งและหารือกับที่ประชุมสภาฯ เพียงเท่านี้  

ประธานสภาฯ  - ทางผู้บริหารจะท าการชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อยากจะน าเรียนท่าน
สานิต ศรีจุมปา ในฐานะสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ท่านก็คงจะได้มีการศึกษาแบบแปลน
ดูแล้ว อาคารหลังนี้มีคานและมีการเทพ้ืน ตามที่ท่านได้มีการหารือเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอาคารไม่เต็มรูปแบบ ในส่วนที่ขาดไปในส่วนของโครงการคือไฟฟ้าและราง
รินเชื่อมกับอาคารหลังเก่า กระผมได้มีการน าเรียนแล้วว่า ณ วันนี้ ตามที่กระผมได้มี
การน าเสนอเกี่ยวกับโครงการและมีการด าเนินการตามความต้องการของพ่ีน้อง
ชาวบ้าน ตอนนี้กระผมคิดว่าภาวนางบประมาณมีการโอนเข้ามายัง อบต. เพียง
พอที่จะสามารถด าเนินการได้ ตรงนี้ไม่ต้องดูในส่วนขององค์ประกอบของอาคารว่า
จะต้องมีความสมบูรณ์แบบ ถ้าอาคารมีความสมบูรณ์ แบบและในส่วนของ
งบประมาณถ้ามีเพียงพอก็สามารถก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนได้ แต่
สืบเนื่องจากตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ท าไมกระผมต้องขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้ งเป็นรายการใหม่  เป็นโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ตรงนี้ อย่างน้อยหมู่ที่ 2 ก็ยังมีงบประมาณในการด าเนินการโครงการ
หลังนี้ แต่ตอนนี้ทาง อบต. ก็ต้องรอดูในส่วนของงบประมาณ และในการขอปรับโอน
ลดงบประมาณมีงบประมาณเข้ามาหรือยัง กระผมได้น าเรียนแล้วว่า ณ ตอนนี้ โดย
ให้ส่วนของนักวิชาการเงินและบัญชีสรุปมาแล้ว งบประมาณที่มีการโอนเข้ามายัง 
อบต. ในเดือนสิงหาคมมีงบประมาณที่โอนเข้ามาจ านวนห้าแสนกว่าบาท ในส่วนของ
งบประมาณที่ท าการโอนเข้ามาน้อยลง ในการโอนงบประมาณให้กับทางท้องถิ่นที่ท า
โครงการก่อสร้างรองรับไว้ เผื่อว่าช่วงปลายเดือนกันยายนงบประมาณส่วนกลางเข้า
มายังท้องถิ่น แต่ถ้าด าเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไม่สามารถ
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ด าเนินการทันห้วงระยะเวลาได้ ในการจัดซื้อจัดจ้างและท าการหาคู่สัญญาก็ต้องขอ
ทางสภาฯ กันเงินในส่วนของงบประมาณ และหากจะมีการเปิดประชุมสภาก็ต้องมี
เหตุผลในการขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ กระผมในฐานะผู้บริหารก็ต้องท าการ
ยื่นเสนอญัตติ และในส่วนของงบประมาณจะโอนมาในวันที่ 25 ของเดือน หรือว่า
ปลายเดือนของแต่ละเดือน โดยเฉพาะของเดือนกันยายนก็จะถึงวันที่ 30 กันยายน 
แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการโอนมาหลังจากวันที่ 25 อยู่แล้ว ถ้ากรณีขอเปิดประชุมสมัย
วิสามัญและงบประมาณที่โอนเข้ามาถึง 1 ล้านบาท ก็สามารถด าเนินการโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ของหมู่ที่ 2 ได้ แต่ด้วยกรอบระยะเวลาหรือว่าห้วงระยะเวลา
ไม่สามารถด าเนินการได้เลย เพราะคู่สัญญาก็ไม่มีและหากไม่มีคู่สัญญาในการกันเงิน
งบประมาณก็ถือว่าเป็นอ านาจของทางสภาฯ แต่ในเมื่อเราไม่สามารถขอเปิดประชุม
สภาสมัยวิสามัญได้ ตรงนี้กระผมก็ได้ดูในส่วนของขั้นตอนในการด าเนินการแล้ว  ว่า
ส่วนไหนที่สามารถด าเนินการได้บ้าง ในครั้งนี้ที่มีการขอให้ทางสภาฯ พิจารณาโอน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาและตามงบประมาณ เกี่ยวกับไฟฟ้าและรางรินเชื่อม
กับอาคารหลังเก่า กระผมได้แจ้งแล้วว่าในส่วนของอาคารหลังนี้จะไม่มีความสมบูรณ์ 
ด้วยในส่วนของงบประมาณที่ไม่เพียงพอและในเรื่องของขนาดความกว้างและความ
ยาว ตามความต้องการของทางชาวบ้านก็ต้องมีการเพ่ิมเติมในส่วนของแผน หรือมี
ความคิดที่จะปรับปรุงในส่วนของอาคารตรงนี้ก็ได้ ถ้าถือว่าเป็นความต้องการของพ่ี
น้องชาวบ้านจะเพ่ิมในส่วนของความกว้างและความยาวของตัวอาคารได้ ก็ท าการ
บรรจุไว้ในแผน ตามที่กระผมได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมด ทาง ผอ.กองช่างมี
การชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ 

ผอ. กองช่าง  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
อนุญาตชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 แบบแปลนตามที่ทางท่านนายกได้ท า
การชี้แจง ทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ได้ให้ทางกองช่างท าการหารือกับทางผู้น า
ชุมชน รวมถึงทางท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ก็ได้หารือการออกแบบหน้างานได้ท า
การวัดพ้ืนที่ทางนายช่างโยธาก็ได้ปรึกษากับทางวิศวกรในการออกแบบ ยอมรับว่า
ด่วนโครงสร้างไม่สามารถขาดส่วนไหนไม่ได้อยู่แล้ว จะไม่มีคานก็เป็นไปไม่ได้เพราะ
ตรงนี้ต้องให้ทางวิศวกรออกแบบ ในส่วนที่ไม่ได้คือไฟฟ้า และรางรินในการเชื่อมต่อ
อาคารหลังเก่า ซึ่งก็ตามที่ทางท่านนายกได้มีการแจ้งว่าขาดในส่วนของงบประมาณ
ในการด าเนินการ และเป็นโครงการที่สามารถต่อเติมในภายหลังได้ ซึ่งท่านก็สามารถ
ดูตามแบบได้ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
หน้า 5/8 
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ผอ. กองช่าง  - ขอรับรองกับทางที่ประชุมอีกครั้งว่าทางกองช่างได้มีการส ารวจพ้ืนที่จริงก่อนที่จะ

ท าการออกแบบ ไม่ได้นั่งเขียนแบบบนโต๊ะอย่างเดียว ก็ได้มีการสอบถามถึงความ
ต้องการของทุกท่านที่เก่ียวข้องของ หมู่ที่ 2  

นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยสรุปแล้วในส่วนของโครงการใน
ส่วนนี้ในฐานะของผู้บริหาร กระผมไม่อยากให้ทางพ่ีน้องชาวบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 
เสียโอกาสในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน ตามที่ได้มีการร้อง
ขอเข้ามายัง อบต. เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหลังนี้ ถ้าหากกระผมไม่ด าเนินการใน
ส่วนของตรงนี้ เกรงว่าโครงการของบ้านหมู่ที่ 2 จะไม่ได้ในส่วนของงบประมาณใน
การก่อสร้างเลย  เพราะด้วยกรอบของบประมาณ และกระผมได้ เช็คดูในส่วนของ
งบประมาณจากทางกองคลังโดยตลอดมา ซึ่งกระผมไม่ได้ละเลยกระผมพยายามจะ
ประหยัดทุกส่วน แม้แต่การอบรมของทางข้าราชการ ซึ่งตอนนี้กระผมไม่ให้เข้าร่วม
อบรมโครงการต่างๆ เพ่ือที่จะประหยัดในส่วนของงบประมาณ และความน่าจะเป็น
และความคาดหวังเกี่ยวกับงบประมาณที่จะเข้ามาภายในเดือนกันยายน หากมี
งบประมาณเพียงพอส าหรับอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ที่มีการตั้งงบประมาณไว้ 
กระผมคาดว่าน่าจะสามารถด าเนินการได้ เพ่ือที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ชาวบ้านขอหมู่ที่ 2 ซึ่งกระผมก็ได้ท าหน้าที่ของกระผมเต็มที่แล้ว แต่ในส่วนของการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก็อยู่ที่สมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของกระบวนการขั้นตอน 
กระผมก็ได้มีการด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามระเบียบ หากไม่ มีความคลาดเคลื่อน 
เกี่ ยวกับงบประมาณ อาคารอเนกประสงค์ ก็คงจะต้องมีการด าเนินการใน
ปีงบประมาณนี้ได้กระผมก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - ทางผู้บริหารได้ท าการชี้แจงแล้วส าหรับสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ขอเชิญท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก  

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - เรียนท่านประธานสภา กระผม ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ตามที่ทางท่านนายกได้
โอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีความจ าเป็นอย่างไร เกี่ยวกับ
งบประมาณไม่เพียงพอ นายกทราบได้อย่างไรว่างบประมาณท่ีจะโอนเข้ามายัง อบต. 
จะไม่เพียงพอ ตอนนี้อาคารที่จะด าเนินการก่อสร้างเพ่ือโอนลดงบประมาณตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ก็ถือว่ายังมีการออกแบบที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งถือว่าโครงสร้างมีแต่อาคาร 
ในการด าเนินการก่อสร้างรูปแบบของโครงสร้างยังไม่เต็มร้อย กระผมก็อยากจะให้
ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วย และอีกตัวหนึ่งท่านนายกแน่ใจได้
อย่างไรว่าจะไม่มีงบประมาณเข้ามาเพียงพอที่จะสร้างอาคาร ที่มตีั้งไว้ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ครับผมอยากให้ทางท่านนายกได้ยืนยัน
ว่างบประมาณจะมีการโอนเข้ามาไม่เพียงพอ และทางผอ. กองคลัง ก็ได้มีการยืนยัน
ว่างบประมาณจะมีการโอนเข้ามาไม่เพียงพอ กระผมก็จะให้ทางท่านเลขานุการสภา
ได้บันทึกเกี่ยวกับตามที่ทางนายกได้ท าการยืนยัน ทางท่านนายกและทางผอ.กอง
คลัง ไว้เพ่ือที่จะตรวจสอบภายหลัง ถ้าหากหมดประมาณในการด าเนิ นการไม่
เพียงพอ และอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ตรงนี้ถือว่ายังมีกรอบ 
ระยะเวลาเราพอจะมีเวลาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
หมู่ที่ 2 อยู่ที่ทางท่านนายกได้คาดการณ์ไว้ เพราะมีระยะเวลาอีกเดือนกว่าซึ่งจะมี
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งบประมาณเข้ามายัง อบต. ให้เพียงพอก่อน หากงบประมาณเข้ามาเพียงพอและ
ตรวจสอบแล้วว่ามีงบประมาณเพียงพอส าหรับด าเนินการก่อสร้างโครงการอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 2 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.
2563 ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามที่ได้มีการตราข้อบัญญัติไว้ กระผมก็อยากจะขอยืด
ระยะเวลาออกไปอีกปลายเดือนของกันยายน ถ้าหากมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ 
ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ก็จะมีความภาคภูมิใจ เกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณตามที่นายก
ได้ท าการน าเรียนต่อที่ประชุม ว่าคงมีการด าเนินการไม่ทันก็ขอให้ทางเลขานุกาสภา
อ่านระเบียบการกันเงินงบประมาณให้กับที่ประชุมทราบเกี่ยวกับฉบับล่าสุด ว่าการ
กันเงินงบประมาณด้วยวิธีใดและด าเนินการได้ถึงวันไหน ในการน าเรียนของท่าน
นายกถือว่าไม่ถูกต้อง ท่านจะอ้างว่าสามารถด าเนินการถึงเมื่อไหร่และจะอ้างว่า
ด าเนินการไม่ได้ ก็ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบให้กับทางสภาฯ และที่
ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบด้วย 

นายก อบต.   - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมจะนับ 1 2 3 ให้ก่อนว่าทางสมาชิกสภาฯ 
ได้มองในมุมกว้าง ตามที่ท่านสถิตย์บอกว่าให้ยืนยันเกี่ยวกับงบประมาณที่จะมีการ
โอนเข้ามายัง อบต. จะมีเพียงพอหรือไม่ แต่กระผมได้น าเรียนแล้วว่าในส่วนของการ
จัดสรรงบประมาณแต่ละเดือนมีการโอนเข้ามายัง อบต. ทุกเดือนอยู่แล้ว ในเดือน
สิงหาคมและมีการโอนเข้ามาจ านวน 5 แสนกว่าบาท ตรงนี้ไม่ได้ระบุวันที่ ยอด เงิน
งบประมาณในส่วน พ.ร.บ.ของแผน งบประมาณมาห้าแสนเจ็ดหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่า
บาท แล้วพอหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินที่สามารถจ่ายได้เพียงแค่ 1 หมื่นกว่า
บาท เพราะจะต้องมีการกันเงินไว้ส าหรับรายจ่ายประจ าด้วยระเบียบ ตอนนี้เงินที่
โอนเข้ามาในเดือนสิงหาคมไม่มีเงินงบประมาณเหลือเลย เราจะต้องกันเงินไว้ในส่วน
ของรายจ่ายประจ า และในส่วนของเดือนกันยายนก็ต้องมีโอนงบประมาณเข้ามา แต่
ทีก่ระผมได้น าเรียนถ้าในเดือนกันยายนมีงบประมาณโอนเข้ามาโดยส่วนใหญ่ ก็คือจะ
มีการโอนงบประมาณเข้ามาปลายเดือน กระผมได้น าเรียนแล้วว่าถึงแม้จะมีการโอน
งบประมาณจ านวน 1 ล้านหรือ 2 ล้านบาท ด้วยกรอบระยะเวลาและตามระเบียบ 
ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ก็ต้องปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม เพราะเหตุใดหนึ่งด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน กรณีที่ไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีคู่สัญญา อ านาจในการกันเงิน
งบประมาณ คือทางสภาฯ แต่ตามที่กระผมได้มีการน าเรียนแล้วถ้างบประมาณโอน
มาในวันที่ 25 26 27 กันยายน แม้แต่ 30 กันยายน ถ้าหากสภาฯ ไม่มีการเปิด
ประชุมสมัยวิสามัญแล้วใครจะเป็นผู้กันเงินงบประมาณ การเปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
ต้องมีเหตุจ าเป็นในการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ทางฝ่ายบริหารก็ต้องท าการยื่น
ญัตติว่าจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งในตอนนี้งบประมาณมีไม่เพียงพอ และทาง
สภาฯ จะทราบได้อย่างไรว่างบประมาณจะสามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการของ
หมู่ที่ 2 ถ้าหากเปิดประชุมสมัยวิสามัญต้องเปิดในวันที่ช่วงวันที่ 16-30 กันยายน 
ถ้าหากเงินงบประมาณเข้ามาตอนสิ้นเดือนกันยายน และให้ทางสภาเปิดประชุมสมัย
วิสามัญเพ่ือขอกันเงินงบประมาณ กระผมได้น าเรียนแล้วว่ามันไม่มีเหตุจ าเป็นในการ
ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ในการเปิดประชุมหากไม่มีเหตุจ าเป็นก็ไม่สามารถเปิด
การประชุมได้ ตรงนี้กระผมมองในส่วนของภาพรวม ในส่วนของการชี้แจงการจัดซื้อ
จัดจ้างอยากจะให้ทาง ผอ. กองคลัง ได้น าเรียนกับทางที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ 



๑๖ 
 

 

ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 610,000.- บาท วิธีการ
ขั้นตอนมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง ในการหาคู่สัญญาต้องมีการด าเนินการกี่วัน 
ขอให้ทาง ผอ. กองคลัง ได้น าเรียนชี้แจงในส่วนของตรงนี้ เกี่ยวกับระเบียบตามท่ีทาง
ท่านสถิตย์ได้มีการสอบถาม กระผมอยากให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน 
เพราะทุกท่านก็เป็นสมาชิกสภาฯ ไม่รู้กี่สมัยแล้ว ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องมี
ห้วงระยะเวลาในการด าเนินการ ที่กระผมได้มีการน าเรียน เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ 
ถ้าหากตามระเบียบไม่ให้มีการกันเงินงบประมาณ มีการจ่ายเป็นรายจ่ายประจ า ก็
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้เลย เพราะงบประมาณ มีมากกว่า 1,200,000.-บาท 
แต่ด้วยระเบียบต้องกันเงินไว้ในส่วนของรายจ่ายประจ าก่อน ซึ่งงบประมาณคงเหลือ
จากการเงินรายจ่ายประจ า แค่ งบด าเนินการเพียง 14,000 บาท ซึ่ งไม่มี
งบประมาณในการด าเนินการ ตรงนี้ตามที่กระผมได้ขอทางสภา และทางท่านสถิต 
เขียนว่ายืดระยะเวลาไปก่อนแล้วค่อยมาพิจารณา ด้วยกรอบระยะเวลาตอนนี้ถือว่า
ไม่ทันแล้ว ถ้าหากขยายในส่วนของการประชุมก็ถึงแค่วันที่ 30 สิงหาคม กระผมได้
ท าหน้าที่ของกระผมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ในการพิจารณาก็ให้พวกท่านพิจารณาใน
ส่วนของตรงนี้ ก็อยากจะให้สมาชิกทุกท่านย้อนกลับไปถ้าหากหมู่บ้านท่านไม่ได้
โครงการก่อสร้าง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านและความต้องการ
ของพ่ีน้องชาวบ้าน ทางสมาชิกสภาฯ แต่ละท่านจะมีความรู้สึกอย่างไร ตรงนี้ก็ให้
ทาง ผอ. กองคลัง ได้น าเรียนให้กับที่ประชุมว่าขบวนการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะตรงนี้ เกิน 500,000 บาท จะต้องมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการอย่างไรบ้าง ตรงนี้ถือว่าขั้นตอนในการด าเนินการค่อนข้างยุ่งยาก กระผม
ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้และขออนุญาตทางท่านประธานสภาให้ทางผอ. กองคลังได้น า
เรียนให้กับทางที่ประชุมทราบ 

ผอ.กองคลัง   - ตาม “ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมี
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ท่ีมีข้อจ ากัด ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการ
ซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ ๒๒ ด้วย” โดยขั้นตอนในการด าเนินการถามว่า
หากด าเนินการเสร็จทุกขั้นตอนถ้าได้คู่สัญญาแล้ว ตามที่ได้มีการด าเนินการโดยที่
ผ่านมาจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ต้องมีช่วงระยะเวลา ซึ่งจะต้องด าเนินการ
ประกาศและมีช่วงเวลาให้คู่สัญญามาท าการแสดงความคิดเห็นในประกาศว่าเห็น
ด้วยหรือไม่ ก็จะมีช่วงเวลาเพ่ิมขึ้นมาในขั้นตอนของการประกาศ หลังจากที่มีการ
ประกาศเสร็จเรียบร้อย ก็จะมีช่วงเวลาในการขายซอง ถ้ามีการขายซองแล้วต้องมี
การเว้นระยะให้ผู้รับจ้างเสนอราคา หลังจากนั้นกรรมการก็จะมีการพิจารณาผลใน
การเสนอราคาของผู้รับจ้างแต่ละราย จากนั้นก็ถึงจะได้ผู้รับจ้าง เบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลา
รวมทั้งหมดคร่าว ๆ ก็อยู่ที่ประมาณ 1 เดือน ถึงจะได้คู่สัญญา 



๑๗ 
 

 

นายก อบต.   - เรียนทางท่านประธานสภาฯ และทางสมาชิกสภาฯ ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์แค่  1 เดือน  ในส่วนของการหาคู่ สัญญาถ้าตราบใดที่ยั งไม่มี
งบประมาณก็ไม่สามารถด าเนินการได้ กระผมได้มีการตรวจเช็คแล้วว่าความน่าจะ
เป็นเกี่ยวกับโครงการของที่ 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะ
เหตุใด จะให้มีการด าเนินการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ก็ไม่สามารถอ้างเหตุในการ
ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อทางท่านนายอ าเภอได้ เพราะยังไม่ทราบเกี่ยวกับ
งบประมาณ ว่าในการประชุมสภาว่า ณ วันที่จะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญจะมี
งบประมาณเข้ามาเพียงพอส าหรับการด าเนินการหรือไม่ กระผมขอให้ทาง ผอ. กอง
คลัง ได้น าเรียนให้กับที่ประชุมทราบเก่ียวกับระเบียบ 

ผอ.กองคลัง   - ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561” “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม
วรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ  ให้กันเงินไว้ กรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน หน้า 
6 เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เม่ือ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  

ประธานสภาฯ   - ขอหารือที่ประชุม ขอพักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที 
 

**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

 
 
ประธานสภาฯ   - ก็ขอเข้าสู่การประชุมต่อ มีท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ในหัวข้อนี้  
ส.อบต. หมู่ที่ 4   - เมื่อสักครู่ทางท่านนายกยังไม่ได้ตอบค าถาม เกี่ยวกับการยืนยันว่าเงินงบประมาณ

จะมีการโอนเข้ามาเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พอดีใน

วันที่ 28 สิงหาคม กระผมจะได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่กระผมจะสอบถามทาง
ท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ว่าจะมีการโอนในส่วนของงบประมาณเข้ามายัง 
อบต. เมื่อไหร่ ตรงนี้กระผมไม่มีอ านาจที่จะให้ทางรัฐบาลว่าจะให้มีการโอน
งบประมาณให้กับทาง อบต. เมื่อไหร่ แต่ด้วยระเบียบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ก็ไป
ตรวจสอบกับทางกองคลังได้เกี่ยวกับงบประมาณ ว่างบประมาณจะมีการโอนเข้ามา
เมื่อไหร่ เพราะกระผมไม่มีอ านาจในการสั่งการทางรัฐบาลได้ เกี่ยวกับการโอน
งบประมาณและตัวกระผมก็ไม่อยากทราบว่าจะได้รับงบประมาณเท่าไหร่ แต่สิ่งที่
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าสามารถเป็นไปได้อยู่แล้ว เพราะตอนนี้กระผมได้น าเรียนแล้วว่า
ในเดือนสิงหาคมได้มีการโอนงบประมาณมา 570,000.-บาท แต่ในเดือนสิงหาคม
โอนงบประมาณเข้ามาแต่ต้องกันไว้ในส่วนของรายจ่ายประจ าในส่วนของเดือน
กันยายน  ถ้าหากงบประมาณโอนเข้ามาเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการตาม
โครงการที่ทางสภาฯ จะให้ความเห็นชอบในวันนี้ ก็ต้องมีการวางแผนอีกครั้งเก่ียวกับ
การด าเนินการตามขั้นตอน แต่กระผมไม่สามารถยืนยันกับทางสภาฯ ได้ว่าจะมีการ
โอนในส่วนของงบประมาณเข้ามาจ านวนเท่าไหร่ แต่กระผมอยากให้ท่านรับทราบว่า
ในส่วนของปีงบประมาณคือเริ่ม 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ตรงนี้คือปีงบประมาณ
ตราบใดที่ยังไม่สิ้นปีงบประมาณ ทางส่วนกลางก็ต้องโอนในส่วนของงบประมาณเข้า
มาไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือส่วนอ่ืน หากถามเด็กประถมก็น่าจะทราบด้วยซ้ าไป แต่
หากจะเอาค าตอบจากกระผมก็ไม่สามารถตอบค าถามนี้ ได้ เพราะก็ไม่ทราบ
เหมือนกันว่าทางรัฐบาลจะมีการโอนในส่วนของงบประมาณเข้ามาเท่าไหร่ ก็ขอตอบ
ในส่วนของรายละเอียดเพียงเท่านี้  

ประธานสภาฯ   - มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ สามารถสอบถามและอภิปรายเพิ่มเติมได้ 
ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก  - ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ บันทึกประชุมด้วย 
นายก อบต.   - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอให้ท่านประธานสภาฯ ควบคุมในส่วนของการ

ประชุมสภาด้วย ถามว่าในส่วนของการประชุมสภามีการบันทึกรายงานการประชุม
อยู่แล้ว แต่ในส่วนที่สั่ งการบางครั้งกระผมมองว่าไม่เหมาะสม เหมือนการใช้
อ านาจบาตรใหญ่โดยถือว่าไม่ถูกต้อง กระผมก็เคยน าเรียนแล้วเกี่ยวกับการบริหาร 
ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้น าเรียนกับทางสภาฯ ว่าได้มี
การด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมาขนาดไหน อย่างไรในสิ่งที่กระผมได้น าเรียน 
กระผมสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านได้ ด้วยเรื่องของ
งบประมาณ ระเบียบ กระผมก็มีการด าเนินการมาโดยตลอด แต่สิ่งไหนที่ไม่ถูก
ระเบียบกระผมไม่เคยน าเสนอให้กับทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองบัวหมู่ที่ 2 กระผมขอน าเรียนตรงนี้ว่าในเมื่อ
กระผมได้มีการเตรียมความพร้อมมาทุกอย่าง เพ่ือจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ



๑๙ 
 

 

พ่ีน้องชาวบ้านในส่วนของหมู่ที่ 2 ตรงนี้ก็ได้มีการน าเสนอให้กับทางสภาฯ ให้กับทาง
สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา กระผมก็คงไม่มีการชี้แจงและน าเรียนไปมากกว่านี้ 
กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ เพราะทุกท่านคงจะมีความคิดเป็นของตัวเอง ตามที่
กระผมได้มีการน าเรียนให้กับทางที่ประชุมมาโดยตลอด ในส่วนข้าราชการที่
เกี่ยวข้องและน าเสนอเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก็คงไม่มีอะไรที่ท าให้กับพวกท่าน 
หากพวกท่านให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ แต่กระผมก็ได้ท าหน้าที่ของ
กระผมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กระผมก็คงจะฝากพิจารณาไว้เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   - เกี่ยวกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ถ้าประชุมสภาฯ ครั้งหน้ามีการรับรอง
รายงานการประชุม หากต้องการตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบในการประชุมสมัยหน้า 
ถ้าหากค าพูดใดไม่มีในบันทึกรายงานการประชุม ท่านก็สามารถเพ่ิมเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ทางสภาฯ ได้มีการปฏิบัติมาโดยตลอด ก็คิดว่าได้ท าการหารือ
กันพอสมควรแล้วในการอภิปรายและในการน าเสนอ หรือท่านใดที่จะมีเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถามประธานสภาได้วินิจฉัยแล้ว ว่ามีการหารือและการอภิปรายพอสมควร
แล้ว ในครั้งนี้ ในข้อ 3.2 ก็คงจะขอมติในที่ประชุมก็อยู่ที่ทางสภาจะร่วมกันพิจารณา 
ในหัวข้อนี้ ก็จะขอมติความเห็นชอบ ในหัวข้อ 3.2 ตามที่ทางผู้บริหารได้มีการ
น าเสนอ และมีการอภิปรายโต้ตอบกันพอสมควร ขออนุญาตขอมติความเห็นชอบ
จากที่ประชุม ถ้าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอมติยกมือ  

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 งบประมาณ 413,000.00 
บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) จ านวน 1 โครงการ(มติเห็นชอบ 11 
เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ) 

3.3 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ - ต่อไป ข้อ 3.3 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ขอมอบหมายให้ปลัด อบต. เป็น
ผู้ชี้แจง ข้อระเบียบ/กฎหมาย  

ปลัด อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕๔ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ   - ขอเรียนเชิญท่านนายก ครับ  
นายก อบต. - กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563  สาม
วาระรวดเดียว  



๒๐ 
 

 

ประธานสภาฯ  - ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563  สามวาระรวด
เดียว หรือไม ่ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( ๑2 เสียง ) ให้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563  สามวาระ
รวดเดียว 

นายก อบต. - ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระ ข้อ 3.3 ตรงนี้กระผมถือว่าได้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง 
แต่ก็ถือว่าไม่มีปัญหาเพราะกระผมก็ถือว่าได้ท าหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้ว ในส่วน
ของกระบวนการขั้นตอนว่าจะมีทางสมาชิกสภาฯ บางท่าน ในส่วนนี้ก็ถือว่าไม่ปัญหา 
ระเบียบวาระ ข้อ 3.3 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ก็คงจะมอบหมายให้กับ
ทาง ผอ.กองคลัง ได้น าเรียนให้กับที่ประชุมทราบต่อไป 

ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การ
พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ก็คือข้อบัญญัติฉบับนี้เคยได้น าเข้าที่ประชุมสภา
ครั้งที่ผ่านมา ข้อบัญญัติ ที่ได้ขอมติความเห็นชอบจากทางสภาฯ ตามที่ได้มีการน า
เรียนว่าทางคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม ทางที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ซ่ึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นสถานที่ประชาชนพบปะและมีโอกาส
ในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ตรงนี้ก็คือเพ่ิมเติม
ข้อความ ข้อ 23 ให้ผู้ด าเนินกิจการต้องด าเนินการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติด
เชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2 0 1 9  ห รื อ โ ค วิ ด  1 9  ( Coronavirus disease 
2019(COVID-19) ส าหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 และด าเนินการ
ให้มีมาตรการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศ ก าหนดหลัดเกณฑ์ ระเบียบ 
วิธีปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทุกฉบับ  โดย
ให้มีการเพิ่มข้อความนี้เข้าไปในข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2563 ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติในที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 
11 เสียง มติไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ) 
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วาระท่ี ๒ แปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ   - ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ  

พิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ กระผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภามีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบตามที่กระผมเสนอ กระผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( ๑๑ เสียง ) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
ประธานสภาฯ  - เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง  

มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภา
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนินการ
พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตต ิขอเชิญพิจารณา  

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือ
ว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม  

ประธานสภาฯ - ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม กระผมขอมติที่
ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 11 เสียง มติไม่
เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

          3.4 การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน จ านวน 1 รายการ  

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระ ข้อ 3.4 การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 รายการ ขอเชิญทางท่าน
นายกได้น าเรียน 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระข้อ 3.4 การพิจารณาโอนลดงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 
รายการ ตรงนี้สืบเนื่องจากทางสมาชิกสภาฯ บางท่าน ได้มีการท้วงติงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือจะให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องไม่ต้องโกงเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ ทาง อบต.ป่าก่อด า ก็จะเป็น อบต. ต้นแบบ ทางผู้บริหารข้าราชการ
ตลอดจน พนักงาน ลูกจ้าง ถ้าเข้ามาปฏิบัติงานก็จะรู้เกี่ยวกับเวลาเข้างานว่ามา
ปฏิบัติงานกี่โมง ก็คงจะมีการสแกนลายนิ้วมือตามเวลานั้น ก็มีหลายหน่วยงานที่ใช้
เครื่องสแกนไม่ใช่เฉพาะแต่ทางท้องถิ่น และทางท้องถิ่นหลาย ๆ ท้องถิ่นก็ได้ท าการ
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้ วมือ ในส่วนของการบันทึกเวลาเข้า  - ออก ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและในส่วนของการพิจารณาการ
ปฏิบัติงานที่ดีของข้าราชการ เพ่ือไม่ให้เป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
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การเข้า – ออกการปฏิบัติงานกระผมได้ของโอนงบประมาณในส่วนของค่าตอบแทน
ในหมวด (ฝ่ายการเมือง) และในส่วนของการจัดซื้อจะเป็นในส่วนของครุภัณฑ์ 
จะต้องขอความเห็นชอบจากทางสภาฯ ซึ่งในส่วนของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้า – ออก 

 

รายการโอนงบประมาณ 

รายการ งบประม
าณ 

ก่อนโอน 

เพิ่ม 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

+ 

 

(บาท) 

งบประมาณ
หลังโอน

เพิ่ม 

รายการ งบประมาณ 

ก่อน 

โอนลด 

โอนลด งบประมา
ณ 

หลัง  

โอนลด 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน

เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึก

เวลาเข้าออก
งาน 

 

 

0 8,500 

 

 

 

 

 

 

8,500 เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 

เงิน
ค่าตอบแทน
เลขานุการ/
ที่ปรึกษา
นายกฯ 

 

14,400 8,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,900 

รวมโอนเพิ่ม  8,500  รวมโอนลด  8,500  

นายก อบต.   - กระผมก็ขอน าเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ในที่ประชุมมีข้อซักถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญอภิปรายได้ ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบ ถ้าไม่มี 

ส.อบต.หมู่ที่ 4   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ตามที่ท่านผู้บริหารได้อ่านในส่วนของสมาชิกสภาฯ บางท่านซึ่งก็เป็นตัวกระผม
นายสถิตย์ เสียงแขก ที่ผ่านมากระผมได้ขอบันทึกการปฏิบัติงานของทางท่าน
ผู้บริหารย้อนหลัง ซึ่งในวันนั้นทางท่านนายกได้น าเอกสารที่กระผมได้ท าการขอเข้า
มา ซึ่งเป็นการลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่ 10 และวันที่ 11 สิงหาคม ที่กระผมได้ท า
การขอคือการลงเวลาปฏิบัติงานย้อนหลัง เพ่ือที่ว่าจะให้ทาง ป.ป.ช. ตรวจสอบ แต่
กระผมก็ขอน าเรียนตรงนี้เป็นส่วนของกระผมที่ด าเนินการขอเอกสารข้อมูล แต่
ในตอนนี้ท่านจะมาแก้ต่างว่าจะมีการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ว่า
จะท าการซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไว้ที่  อบต. ป่าก่อด า เพ่ือที่จะให้ทางข้าราชการ



๒๓ 
 

 

พนักงาน ลูกจ้าง ได้สแกนนิ้วมือเข้าออกการปฏิบัติงาน ตามที่ก าหนดไว้ซึ่งกระผม 
มาวิเคราะห์ดูแล้วว่าไม่สมควรที่จะจัดซื้อ ทั้ง ๆ ที่ทางท่านนายกก็ทราบมาโดยตลอด
ว่างบประมาณไม่เพียงพอ เพราะงบประมาณยังโอนเข้ามาไม่มากแต่ทางท่านนายก 
จะน าเงินงบประมาณในส่วนนี้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็ถือว่าเป็น
การเสียค่าใช้จ่าย ถ้าหากในอนาคตท่านมีการดูแลการท างานและการปฏิบัติงานของ
ทางเจ้าหน้าที่ มีการลงสมุดเวลาบันทึกการท างานตรงนี้ทางสมาชิกก็พึงพอใจแล้ว 
แต่หากมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานแต่ไม่มีการลงสมุดเวลา ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น
อ านาจหน้าที่ของทางสภาฯ ที่ท าการตรวจสอบ เพราะว่าต้องจ่ายเงินเดือนอยู่ทุก ๆ 
เดือน หากทางสมาชิกได้ท าการตรวจสอบก็ไม่ถือว่าเป็นความผิด หากกระผมได้มี
การตรวจสอบเพราะทางท่านนายกได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินในการจ่ายเป็นค่า
เงินเดือน แต่ถ้าหากว่าท่านจะมีการด าเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กระผม
ไม่เห็นด้วยในส่วนตัวของกระผมเอง แต่ถ้าหากว่าทางสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน มี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมก็ไม่ได้มีการท้วงติงแต่อย่างใด อันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของ
ทางสมาชิกสภาฯ กระผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

 นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมขออนุญาตน าเรียนตรงนี้ถือว่ากระผม
อ่านหนังสือออก ขอให้สถิตย์ เสียงแขก มีการเขียนค าร้องมีการระบุว่าขอเอกสาร
จ านวน 2 แผ่น กระผมได้ให้ไป 3 แผ่น ตรงนี้ทางท่าน ส.อบต. ได้มีการขอเอกสาร
เพียงจ านวน 2 แผ่น ซึ่งเป็นการเขียนค าร้องเข้ามากระผมก็ได้ให้เอกสารเพ่ิมอีก 1 
แผ่น รวมเป็นจ านวน 3 แผ่น ในส่วนของการร้องเรียนการด าเนินการต่าง ๆ ตรงนี้ก็
แล้วแต่ทางสมาชิกสภาฯ และในส่วนของการท างานแม้แต่เงินเดือนค่าตอบแทนของ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรงนี้ก็ใช้เงินเหมือนกัน ซึ่งจริง ๆ แล้วเกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานก็ถือว่าไม่มีความแตกต่าง ในการปฏิบัติงานแม้แต่ทางสมาชิกสภาฯ หากจะ
เดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่ไปยังต่างจังหวัด ก็ต้องมีการด าเนินการขออนุญาตและ
แจ้งกับทางประธานสภาฯ ทราบทุกครั้ง สมาชิกสภาฯ ได้มีการปฏิบัติงานในหมู่บ้าน
ของท่านตลอดเวลาหรือไม่ กระผมแนะน าว่าในส่วนของการปฏิบัติงานไม่ได้มา
ปฏิบัติงานเฉพาะ 08.30 น. - 16.30 น. ตรงนี้ถือว่าเป็นเวลาราชการ กระผมมี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง หากนอกเวลา 16.30 น. แล้ว ดังนั้นผู้มา
ติดต่อคณะผู้บริหารก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพราะถือว่าหมดเวลาราชการก็
อยากจะให้ย้อนมองดูตัวเอง ก่อนที่จะย้อนดูในส่วนของคนอ่ืน ทุกคนมีความฉลาด มี
ความคิดสร้างสรรค์ กระผมได้น าเรียนแล้วเกี่ยวกับกระบวนการการจัดซื้อถือว่าเป็น
ประโยชน์ สมุดบันทึกลงเวลาปฏิบัติงานในปีหนึ่งก็ต้องมีการจัดซื้อหลายเล่ม แต่
ส าหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือเมื่อซ้ือมาแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดส าหรับ
เวลาปฏิบัติงาน กระผมคิดว่าในสิ่งที่กระผมได้มีการน าเสนอต่อสภาฯ เป็นสิ่งที่ดีแต่
เกี่ยวกับครุภัณฑ์กระผมไม่สามารถซื้อเองได้ แต่ในเมื่อให้ทางสภาและร่วมกัน
พิจารณา ถ้าหากสภาไม่เห็นชอบก็แล้วแต่ทุกท่านกระผมไม่สามารถจะไปบังคับพวก
ท่านได้ แม้แต่โครงการของหมู่ที่ 2 หากทางชาวบ้านมีการสอบถามกระผมก็ตอบ
ค าถามตามความเป็นจริงว่าท าไมเป็นแบบนี้ ท าไมทางชาวบ้านของหมู่ที่ 2 ไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้างโครงการ กระผมก็จะตอบค าถามชาวบ้านว่ากระผมได้ด าเนินตาม



๒๔ 
 

 

ขั้นตอนอย่างสุดความสามารถแล้ว เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ชาวบ้าน แต่สมาชิกสภาฯ หมู่บ้านอ่ืนไม่เห็นชอบ กระผมก็อยากจะฝากไม่ใช่เพียง
เฉพาะ โครงการของหมูที่ 2 ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ในปีงบประมาณหน้าถ้าหากการ
โอนงบประมาณเข้ามาเหมือนปีนี้  ในปีงบประมาณหน้าก็มีหลายหมู่บ้านที่ ไม่ได้
ด าเนินโครงการต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา กระผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ 

 ประธานสภาฯ  - ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก มีเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 ส.อบต. หมู่ที่ 4   - ตามที่ทางท่านนายกบอกว่าทางสมาชิกก่อนที่จะออกต่างจังหวัดต้องมีการขอ
อนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมก็อยากจะทราบเกี่ยวกับระเบียบ อยากจะให้
ทางท่านเลขาฯ และชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบว่ามีข้อใดบ้างที่ต้องมีการปฏิบัติของทาง
สมาชิกสภาฯ ว่าจะต้องมีการด าเนินการตามที่ทางท่านนายกได้น าเรียนในที่ประชุม
หรือไม่ ถ้าหากเป็นตามระเบียบกระผมจะได้ปฏิบัติตาม 

ประธานสภาฯ  - ตรงนี้มีหรือไม่เก่ียวกับระเบียบ 

ปลัด อบต.   - กระผมอยากจะน าเรียนท่านสถิตย์ เสียงแขก เกี่ยวกับการประชุมสภาแห่งนี้ ถ้าจะ
ให้มีการน าเกี่ยวกับระเบียบ ขอให้มีการแจ้งก่อนที่จะมีการประชุมล่วงหน้าก่อนที่จะ
มีการประชุมสภา ถ้าหากมีการตอบโต้แบบนี้ตลอดก็จะมีการหารือที่ไม่เสร็จสิ้น 
เพราะตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าถ้าจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบเรื่องใด เกี่ยวกับมติ
ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็แล้วแต่ดุลพินิจของสมาชิกสภาฯ แต่ละท่านไม่มีการ
น าเรียนว่ามีกรอบแนวความคิดขนาดไหน กระผมขออนุญาตให้ทางท่ าน
ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ ขอให้ทางท่านประธานสภา
ฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อ 

ประธานสภาฯ  - ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการหารือนอกประเด็น กระผมก็ได้ท าการวินิจฉัยแล้วขอมติความ
เห็นชอบจากทางสภาฯ เพราะได้ท าการอภิปรายพอสมควรแล้ว ก็อยู่ที่ทางสภา
ร่วมกันพิจารณาตามหาผู้ได้น าเสนอน าเรียนต่อทางสภาฯ ถ้ามีมติให้ความเห็นชอบ
ของมติยกมือ 

มติในที่ประชุม  - ในที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 รายการ) 
(มติเห็นชอบ –  เสียงไม่เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

ส.อบตหมู่ที่ 4   - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนาย
สถิตย์ เสียงแขก ที่ผ่านมามีทางหมู่บ้านคือทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ท่านไสว เครือ
วงค์ ได้มีการแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าด้วยวิธีการ “ขุดดินแลก
น้ า” ได้ท าการของประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามหนังสือด่วนที่สุด ก็ได้มีการสอบถาม
ทางหมู่บ้านว่าจะให้ด าเนินการขุดดินหรือไม่ ตรงนี้จะมีรอบบ่อขอบสระท้ังหมด และ
บริเวณพ้ืนที่รอบ ๆ จะมีสวนสุขภาพ ในการด าเนินการจะไม่ใช้งบประมาณของรัฐ 
และของทางราชการ และในที่ประชุมคือการขอมติจะอนุมัติให้ท าการขุดดินหรือไม่ 
กระผมก็ได้มีการสอบถามว่าในการขุดดินนี้โดยใช้พ้ืนที่ก๊อดป่าห้า ก็มีการสอบถาม
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เกี่ยวกับพ้ืนที่ว่ามีทั้งหมดประมาณกี่ไร่ส าหรับการขุดบ่อ ขนาดของบ่อมีความกว้าง
เท่าไหร่ ลึกเท่าไหร่ ตรงนี้กระผมก็ได้ขอดูแบบแต่ปรากฏว่าแบบแปลนไม่มี ตามที่
ทางผู้ใหญ่บ้านได้มีการแจ้งคือได้รับหนังสือจากทางท่านนายก กระผมก็อยากจะน า
เรียนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ว่าต้นเรื่องของเรื่องนี้มาจากตรงไหน ถ้าด าเนินการขุด
ดินตามโครงการขุดดินแลกน้ าแต่หากด าเนินการแล้ว แต่ไม่มีการสิ้นสุดตาม
ระยะเวลา ก็ไม่ทราบว่าจะใช้ระยะเวลานานหรือไม่ ในการด าเนินการซึ่งกระผมไม่
ทราบเกี่ยวกับที่ไปที่มา กระผมก็เลยสอบถามในที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพราะกระผมก็
จะได้ไปแจ้งให้กับทางชาวบ้าน เพราะตอนนี้ในที่ประชุมยังไม่มีมติเห็นชอบ เพราะว่า
ไม่เห็นแบบแปลนในการด าเนินการ เพราะทางชาวบ้านก็กลัวตรงนี้ถือว่าไม่มีแบบ
แปลนที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นในวันนี้กระผมมีโอกาสจึงจะขอน าเรียน ทางท่านนายก 
อบต. 

นายก อบต.   - ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของทางกรมส่งเสริมหรือทางกระทรวงมหาดไทย เพราะ
ช่วงนี้ถือว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาล รอหนังสือมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ในส่วน
ของวันที่ลงหนังสือก็ไม่แน่ใจว่าจะลงในปลายปี พ.ศ. 2562 หรือ ต้นปี พ.ศ. 2563 
ตรงนี้ก็จะสืบเนื่องหลาย ๆ พื้นที่ เกี่ยวกับ ห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีความลึกตื้นเขิน 
กรณีของก๊อดป่าห้า กระผมได้ของบประมาณของกรมส่งเสริม เพราะในปัจจุบันไม่
เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากน าวัวไปเลี้ยง ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ก็ได้เห็น
หนังสือตรงนี้และหลาย ๆ พ้ืนที่ได้มีการแนะน าว่าแต่ละพ้ืนที่ก็ได้มีการด าเนินการ
แล้ว ตรงนี้ก็ต้องการสอบถามชาวบ้านว่ามีความต้องการหรือไม่ ถ้าหากชาวบ้านมี
ความต้องการก็ด าเนินการท าประชาคมระดับหมู่บ้าน ว่ามีความเห็นชอบหรือไม่ และ
เมื่อมีความเห็นชอบก็ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะอ าเภอ หรือว่าทาง 
อบต. หรือเทศบาล ทางเราไม่สามารถด าเนินการได้เลยหากชาวบ้านไม่มีมติเห็นชอบ
ให้ด าเนินการ เพราะกระผมได้มีการหารือกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 
เพราะบริเวณก๊อดป่าห้าโดยพ้ืนที่จะเชื่อมโยงกับ 3 หมู่บ้าน อยู่ในบริเวณพ้ืนที่
เดียวกัน กระผมก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับหนังสือให้ทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน 
พิจารณา อยู่ในการด าเนินการตรงนี้ ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ หากทาง
ชาวบ้านมีความเห็นชอบก็ขึ้นมาเขียนค าร้อง เพ่ือที่จะด าเนินการ ถ้า น าเรื่องส่งทาง 
อบต. ก็จะท าเรื่องส่งให้กับทางอ าเภออีกครั้ง เพราะตรงนี้เป็น ที่ดิน นสล. ทางนายก 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล แต่ไม่มีอ านาจในการด าเนินการ ถ้าหากชาวบ้านมีความ
สนใจก็ท าให้ค าร้องขึ้นมาเสนอ และกระผมก็จะได้ ให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือท าการพิจารณาว่าจะมีการด าเนินการ โครงการขุดดินแลกน้ า 
จะสามารถด าเนินการได้ขนาดไหนอย่างไร ถ้าทางคณะกรรมการ การขุดประมาณ
ไหนถึงจะมีน้ าความลึกเท่าไหร่  ในส่วนของระเบียบที่ เกี่ยวข้องว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดท าหนังสือส่งไปยังอ าเภอแม่ลาว ถ้าหากทาง
นายอ าเภอลงนามในหนังสือว่าเห็นควร ให้ทางอ าเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ทางจังหวัดด าเนินการโครงการดินแลกน้ า ตรงนี้ก็จะไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง ถ้าหาทาง
อ าเภอได้มีการด าเนินการเอง ก็ต้องมาดูในส่วนของปริมาณดิน โดยให้ทางช่างหรือ
ทางวิศวกรก็ต้องมีการก าหนดความลึกความกว้าง ตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
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ของทางช่าง และค านวณในส่วนของราคา ไม่ได้หมายความว่าจะให้ในส่วนของ
ชาวบ้านและทางนายกเป็นผู้ด าเนินการ ถ้าหากก๊อดป่าห้า สามารถด าเนินการได้ใน
ตรงนี้ในส่วนของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาของหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 
5 และหมู่ที่ 1 ก็สามารถบริหารจัดการน้ าได้ แต่ท าไมในส่วนของหมู่ที่ 6 ยังไม่น ามา
เกี่ยวข้อง เพราะด้วยเขตพ้ืนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่ที่ 6 กระผมก็จะให้
ทาง ผอ.กองช่างได้น าเรียนเบื้องต้น ถ้าหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดอยากจะขอส าเนา
หนังสือ เพราะตรงนี้เป็นการสั่งการโดยมีหนังสือ ให้ด าเนินการแต่ ก็ไม่ได้ด าเนินการ
ตอนนี้ หรือเร่งด่วน หากตรงนี้ใช้งบประมาณของทาง อบต. งบประมาณส่วนนี้ก็คง
ไม่ได้ไปพัฒนาในส่วนอ่ืน ซึ่งตรงนี้ถือว่าใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพียงสมควร  
เพราะทางอ าเภอก็ได้มีการใช้งบประมาณมาพอสมควรแล้ว ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะผืน
ดินที่ทาง อบต. จะไปด าเนินการ 

ผอ.กองช่าง   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ตามโครงการที่ตามทางท่านสมาชิกได้เรียนถามในที่ประชุม และทางท่านนายก
ได้มีการมอบหมายให้อธิบาย ตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ าด้วยวิธีการ 
“ขุดดินแลกน้ า” เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งตรงนี้จะมีหนังสืออ าเภอ จากกรม
ส่งเสริม ตรงนี้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ คือถ้า อปท. ใดมีความประสงค์มีพ้ืนที่ 
ที่จะต้องการท าการขุดลอกเข้าเป็นโครงการขุดดินแลกน้ า โดยวัตถุประสงค์หลักคือ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการขุดดินถมดิน การด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าที่ดิน
สาธารณประโยชน์โดยรวมก็คือเพ่ือให้การบริหารจัดการ โดยวิธีการขุดดินแลกน้ า 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายก็คือหาก
เราจะมีการด าเนินการ เราก็จะต้องมีขั้นตอนในการด าเนินการตามรายละเอียดที่มี
การแจ้งมา หากมีการด าเนินการก็ต้องมีการจัดท ารายงาน อปท. ใดต้องการ
ด าเนินการก็ให้มีการรวบรวมเอกสารซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีวิธีการด าเนินงาน โดยจะเริ่ม
ที่ท าการประชาคมหมู่บ้าน จากการที่มีการประสานตรงนี้ถือว่าไม่มีแบบแปลน และ
การออกแบบที่ชัดเจน ตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการส ารวจว่าหมู่บ้านใดมีความต้องการ 
และหาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ในเขตพ้ืนที่ที่จะมีการด าเนินการ การเริ่มต้นคือการ
ท าประชาคมระดับหมู่บ้านว่ามีหมู่บ้านใดที่จะด าเนินการ ตรงนี้ก็ต้องมีการหารือใน
ระดับผู้น าหมู่บ้านว่าจะมีการด าเนินการตรงจุดไหน และต้องมีการเขียนแบบและท า
ประชาคมอีกครั้ง ตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้มีการประชุมหารือตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ว่า
ทางหมู่บ้านมีความต้องการหรือไม่ และมีความเหมาะสมที่จะด าเนินการหรือไม่ ตรง
นี้ขอน าเรียนว่ายังไม่ถึงขั้นตอนที่จะออกแบบแปลน ตรงนี้ขั้นตอนแรกคือต้องมีการ
ประชุมระดับหมู่บ้านและท าประชาคม และขอแจ้งให้กับทางสมาชิกที่มีความ
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ตรงนี้ไปขอรายละเอียดเพ่ิมเติมที่กองช่างได้ ก็ขอน าเรียนเพียง
เท่านี้ 

 นายก อบต.  - ขอเพ่ิมเติม ในส่วนของรายละเอียดจุดเริ่มต้น คือความต้องการของทางพ่ีน้อง
ชาวบ้านหรือความต้องการของหมู่บ้าน หากชาวบ้านไม่มีความต้องการส าหรับ
ขั้นตอนอ่ืนก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ แม้แต่โครงการที่ผ่านมาในการขอมติ
ความเห็นชอบจากทางสภา ถ้าหากไม่มีการนับ 1 2 3 ในส่วนของการให้ความ
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เห็นชอบ ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ แต่ตรงนี้ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ปัญหา
ภายในพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า คือแหล่งน้ าดิบ แม้แต่ของหมู่ที่ 1 ในส่วนแหล่งน้ าดิบ
บางทีในช่วงของหน้าแล้งน้ าแห้งขุ่น ในการแก้ไขปัญหาก็ได้แค่ชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้
ถาวร แต่ในเมื่อมีโครงการมีหนังสือสั่งการตรงนี้มา กระผมในฐานะของผู้บริหาร 
ท้องถิ่นได้ด าเนินการถ่ายส าเนาให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือไปชี้แจงให้กับทางพ่ีน้อง
ชาวบ้านได้รับทราบ กระผมก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในระดับหมู่บ้าน ตรงนี้ก็อยากจะ
ทราบปัญหาของทางพ่ีน้องชาวบ้านและในส่วนของผู้น า ก็มีหนังสือสั่งการมาและ
หลาย ๆ หน่วยงาน ก็ได้มีการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผลสัมฤทธิ์โดย
การไม่ใช้งบประมาณ ของหลวงแม้แต่บาทเดียว 

 ประธานสภาฯ  - ทางท่านสถิตย์ เสียงแขกมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใช่หรือไม่ ก็ขอเชิญ 

 ส.อบต. หมู่ที่ 4   - ตามที่ทางท่านนายก และทางท่าน ผอ.กองช่าง ได้ท าการอธิบายได้ท าการชี้แจง 
รอถามผู้ใหญ่บ้านมีการสอบถามทางชาวบ้าน อยู่ 2 ค า คือขุดหรือไม่ขุด ถ้าหากมี
การสอบถามทางชาวบ้านว่ามีความต้องการเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ ตรงนี้ทาง
ชาวบ้านก็ได้ตอบค าถามแล้วว่ามีความอยากได้โครงการนี้  แต่หากมีการสอบถามว่า
จะขุดหรือไม่ขุด ตรงนี้ก็ไม่สามารถตอบค าถามได้เพราะไม่มีแบบแปลน แต่ถ้าหาทาง
ท่านผอ. กองช่างมีการสอบถามว่าอยากได้หรือไม่ มีความประสงค์หรือไม่ก็ขอตอบ
ว่ามีความประสงค์และมีความต้องการ แต่หากมีการด าเนินการขุดต้องมีแบบแปลน 
ให้ดู เพราะถือว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยง เพราะตรงนั้นเป็นพ้ืนที่ใกล้หมู่บ้านถ้าหากมีเด็กเล็ก 
เกิดอุบัติเหตุ อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ก็ถือว่ามีประวัติมีเด็กในพื้นที่ของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 ตกน้ า หลังอ าเภอแม่ลาว ซึ่งตรงนี้กระผมก็เป็นห่วงถ้าหากมีการด าเนินการ 
จะมั่นใจได้หรือไม่ว่าจะมีน้ า และจะมีการขุดความลึกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ในการ
ด าเนินการขั้นตอนแรกถามว่ามีความต้องการหรือไม่ ตรงนี้ก็ขอตอบเลยว่ามีความ
ต้องการและมีความประสงค์อยากได้โครงการนี้ แต่ในวันนั้นทางผู้ใหญ่บ้านไม่มีการ
สอบถามที่ชัดเจน เพราะทางผู้ใหญ่บ้านมีการสอบถามว่า “จะท าการขุดหรือไม่ท า
การขุดถ้าจะให้ด าเนินการขุดก็ขอมติยกมือ” ตรงนี้กระผมก็ได้พิจารณาแล้วว่าขอให้
ทางชาวบ้านยังไม่มีมติพิจารณาเก่ียวกับโครงการนี้ ตรงนี้ก็อยากจะดูในส่วนของแบบ
แปลนก่อน ตอนนี้ก็ถือว่าทางชาวบ้านก็ยังไม่มีการพิจารณา ตามขั้นตอนแรกถ้าหาก
ทางท่านนายกจะให้หนังสือกับทางผู้ใหญ่บ้าน ก็ขอให้ทางท่านนายกได้ท าการชี้แจง
เกี่ยวกับรายละเอียดให้กับทางผู้ใหญ่บ้านเข้าใจ เพ่ือที่จะสามารถอธิบายให้กับพ่ีน้อง
ชาวบ้านได้เข้าใจ กระผมก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

 นายก อบต.  - กระผมขอเพ่ิมเติมและขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ในวันนี้ถือว่าทางท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ท่านในฐานะ
ของตัวแทนสมาชิกสภาฯ  ซึ่งก็เป็นตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 4 ท่านสามารถน าเอกสาร 
ไปชี้แจงให้กับทางชาวบ้านทราบได้เกี่ยวกับรายละเอียด เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นความ
ต้องการของพ่ีน้องชาวบ้าน ก็จะได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตามที่กระผมได้
รับทราบเหมือนกันกับทุกท่าน แต่ตอนนี้มีหนังสือสั่งการมีระเบียบ ในการด าเนินการ
โครงการดินแลกน้ า ตรงนี้มีพ้ืนที่ที่จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ บริเวณที่จะ
ด าเนินการคือพ้ืนที่อยู่บริเวณหมู่บ้านใด ทางหมู่บ้านจะมีการด าเนินการหรือไม่ ตรง
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นี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรก ก็น าเรียนชี้แจงให้กับทางชาวบ้านทราบ เกี่ยวกับท่านได้
สอบถามในที่ประชุมสภาและทางนายก อบต. และทาง ผอ. กองช่าง ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับรายละเอียดตรงนี้ หากด าเนินการขั้นตอนประชาคมชาวบ้านเห็นชอบในการ
ด าเนินการ ก็ถือว่าด าเนินตามขั้นตอนต่อไปเพ่ือที่จะขอทางผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพราะตรงนี้ เป็นพ้ืนที่  นสล. จะไม่สามารถด าเนินการเร่งด่วนได้ก็ต้องมีการ
ด าเนินการตามขั้นตอน ก่อนที่จะมีการด าเนินการต้องมีการออกแบบ และการ
ส ารวจพื้นที่ ตรงนี้ก็ถือว่ายังมีอีกหลายขั้นตอน 

 ประธานสภาฯ  - ก็ถือว่าท าการหารือมาพอสมควรแล้ว ตามที่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก ได้มีการ
สอบถามทางท่านนายกและทางกองช่าง ก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับอะไรละเอียดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว วันนี้ก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการทุกท่าน 
ที่ร่วมกันหารือในวันนี้ในนามของประธานสภาฯ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ขอปิดการ
ประชุม 
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