
๓ 

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

 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 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 

 

 

 

 

 

 



๔ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจ าที่ 

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อด า 

 -  เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม  ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่งในปีนี้ยังไม่มีการขอเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ ตามระเบียบการประชุมไม่ได้ก าหนดว่าต้องมีการประชุมก่ีครั้ง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๓๖ การเปิดสมัย
ประชุมวิสามัญ (๓) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เม่ือ เห็นว่าเป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่อยู่ในต าแหน่งอาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอให้เปิดสมัยประชุม
วิสามัญ ถ้า เห็นสมควรก็ให้นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้  สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกิน สิบ
ห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ ให้น าวิธีการประชุมสามัญตาม
ระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญ ด้วยส าหรับวิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของ
เทศบาลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล ให้น าวิธีการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญตาม (๒) และ (๓) แล้วแต่
กรณีมา ใช้บังคับโดยอนุโลมตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะได้ให้ทางท่าน
ประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป”  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ขอสวัสดีทางคณะผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาทุก
ท่าน ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ขออนุญาตท าหน้าที่เป็นประธานในการเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญในวันนี้ ซึ่งเป็นสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 ขออนุญาตเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า การเปิดประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ประจ าปี พ.ศ.
2563 ในวันนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - เนื่องจากจะเข้าสู่การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ซึ่งมีก าหนดในวันที่ ๑ – ๑๕ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้นก็คงจะมีหนังสือเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมก่อน 
เพ่ือที่จะร่วมกันพิจารณางบประมาณ ก็ขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบล่วงหน้า 
หากสมาชิกท่านใดที่มีเรื่องที่จะท าการยื่นญัตติ ก็ขอให้เตรียมไว้ล่วงหน้าได้แล้วจะมี
การจัดส่งหนังสือตามไป เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีเพียง 1 เรื่อง ขอ
เชิญทางท่านนายก 



๖ 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีเรื่องแจ้งให้ทราบอยู่ 2-
3 เรื่อง เรื่องแรกก่อนเที่ยงของวันนี้ก็ได้เข้าร่วมกับทางอ าเภอเกี่ยวกับการส่งมอบ
อาหาร ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย ที่มาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยโควิด – ๑๙ ที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว ซึ่งทางสภากาชาดไทย ได้มีการมอบ
ในส่วนของอาหาร คือข้าวกล่อง คือมีการมอบให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อ าเภอแม่ลาว
ซึ่งทางหัวหน้าส่วนเข้าร่วม ในส่วนของวิธีดังกล่าว เกี่ยวกับโครงการสาธารณสุขมูล
ฐานไม่ทราบว่าแต่ละหมู่บ้าน ได้มารับเช็คโครงการครบทุกหมู่บ้านหรือยัง ก็คง
จะตอ้งด าเนินการ ซึ่งเหลือระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งตอนนี้ก็เดือนสิงหาคมแล้ว 
เพ่ือที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการ ใน
ข้อบัญญัติซึ่ง เหลือในส่วนของการด าเนินการ โครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 ซึ่ง งบประมาณในการด าเนินการ 610,000 บาท ก็ต้องรอลุ้นงบประมาณ
อีกครั้งหนึ่ง เพราะตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณในการด าเนินการได้ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการ ต่อเติมอาคารหลังเก่า อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ ตรงนั้นก็จะดูในส่วนของ
งบประมาณหากงบประมาณไม่เพียงพอ ที่จะด าเนินการได้ ก็อาจจะยังไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้างหรือต่อเติม เกี่ยวกับโครงการ ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ตาม
ระเบียบต่าง ๆ ที่สามารถจัดกันงบประมาณ ในการด าเนินการประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต์ ของปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งในปีนี้เราได้มีการตัดงบประมาณ ในส่วนของ
เบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ งบประมาณคงเหลือก็อยู่ที่ประมาณ 20 ล้าน
บาท ถ้าหากไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ก็จะไม่เกิน 3 ล้านกว่าบาทในการพัฒนาหมู่บ้าน 
ซึ่งในพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน กระผมก็ขอแจ้งงบประมาณเบื้องต้น 
ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะได้งบประมาณ ด าเนินการตามแผน หมู่บ้านไม่เกิน 300,000 
บาท เพราะโดยข้อเท็จจริงจะสามารถด าเนินการได้ประมาณห้วงระยะเวลาประมาณ
นี้เอง ดังนั้นขอยกตัวอย่างในส่วนของ ในปีงบประมาณ 2563 ในกรณีของหมู่ที่ 2 
ก็คงต้องรอประมาณเข้ามาก่อน ก็จะสามารถด าเนินการได้ตราบใดที่ยังไม่มี
งบประมาณก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ก็คงจะน าเรียนให้ท่านสมาชิกทราบเบื้องต้น
ก่อน ในส่วนของสถานการณ์โควิด - 19 หลาย ๆ ท่านก็คงจะติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้หลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศบราซิล 
ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น เป็นรายวัน ดังนั้นในส่วนของพ้ืนที่ ก็คงจะท าต้องด าเนินการ
ไม่ว่าในส่วนของ อบต. หรือในส่วนของจังหวัด หรือทางอ าเภอที่มีการสั่งการ กรณี
เกี่ยวกับการจัดงานรื่นเริง ก็ขอให้ดูในส่วนของมาตรการ ในการจัดงานรื่นเริงที่มี
มหรสพต่างๆ ต้องมีการขออนุญาตทางท่านนายอ าเภอ ซึ่งทางนายอ าเภอได้มีการ
เน้นย้ าเกี่ยวกับการจัดงานรื่นเริงที่มีมหรสพ ก็ต้องมีการติดตามเกี่ยวกับมาตรการ
ประกาศ กฎระเบียบของทางจังหวัด และทางชาวบ้านก่อนที่จะมีการจัดงานต้องมี
การประสานงานไปกับทางผู้ใหญ่บ้าน  กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียง
เท่านี ้

 ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับวาระที่ 1 มีท่านใด มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอ
เพ่ิมเติมได้ ถ้าหากไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 



๗ 

   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563         
ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดส่งส าเนา 
รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ 
มีแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอให้ยกมือและด าเนินการแก้ไข ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่
ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติ
ยกมือ  

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 12 เสียง 
มติเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  

 3.1 การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือนพิจารณา มีอยู่หลายหัวข้อด้วยกันก็คงจะให้
ด าเนินการพิจารณาและลงมติทีละหัวข้อ ขอเชิญท่านนายกอภิปราย 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบ
วาระ ข้อ 3.1 การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างขอ
อนุญาตแจ้งเกี่ยวกับระเบียบในส่วนของอ านาจของสภา ได้มีการหารือกันนอกรอบ
แล้วแต่เกรงว่าจะมีข้อความในบันทึกการประชุม ในส่วนของรายละเอียดของการ
เปิดประชุมในวันนี้ 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ในส่วนของระเบียบวาระที่ 3 โดยจะเริ่มจาก ข้อ 3.1 เป็นต้นไป เป็นการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนของโครงสร้างจะ
เป็นในส่วนของครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งในส่วนของฝ่ายบริหารจะได้ขอในส่วน
ของทางสภาพิจารณาอนุมัติ เป็นเรื่องของหมวดครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง เกี่ยวกับ
อาคาร ซึ่งจะมีโครงการตามวาระการประชุมก็จะมีอยู่ 4 โครงการ เพราะฉะนั้นใน
ส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และ สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น” ในส่วนของรายละเอียดก็



๘ 

ให้ทางกองช่างและผู้บริหารได้ท าการชี้แจง ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอ านาจตรงนี้ท่านเป็น
ตัวแทนของประชาชน เพราะฉะนั้นทางสภาก็ต้องร่วมกันพิจารณา ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ
โครงหลังคาเหล็ก ในส่วนของแบบแปลนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว แต่แบบแปลนที่ท าการขอในครั้งนี้ก่อนที่จะใช้ในการ
ด าเนินการ ทางนายช่างโยธาและทางผู้บริหารก็ได้น าเรียนชี้แจงต่อไป ซึ่งทางสภาก็
ต้องทราบเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของท่าน 

นายก อบต. - เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่ท าการขออ านาจของทางสภาเนื่องจากบันทึกข้อความ
ของทางกองช่าง ได้มีการจัดท าบันทึกข้อความเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
เกี่ยวกับหนังคาโครงเหล็ก ซึ่งตามแบบที่ทางวิศวกรได้ท าการออกแบบมา เกี่ยวกับ
เหล็กตามแบบเดิมไม่มีคุณภาพหรือว่าที่จะสามารถรองรับน้ าหนักได้ ในส่วนของ
งบประมาณและในส่วนของสถานที่ถือว่ายังคงเดิมทั้งหมด เพียงแต่เหล็กโครงหลังคา
ซึ่งในส่วนของวิศวกรออกแบบ จะใช้เหล็กกล่อง ขนาด  1 × 1 นิ้ว แต่ในส่วนของ
การเปลี่ยนแปลงในวันนี้ โดยส่วนใหญ่ที่ได้ด าเนินการก่อสร้างมาจะเป็นเหล็กในการ
ใช้คือ เหล็กตัวซี 3 หรือเหล็กซี 4 ดังนั้นเพ่ือที่จะให้มีความแข็งแรงเพราะพ้ืนที่ของ
เราหลาย ๆ ครั้งที่ประสบภัยทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ไม่ว่าจะเป็นวาต
ภัย สังเกตว่ารอบที่ผ่าน ๆ มา กรณีของหมู่ที่ 11 ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับวาตภัย
หลังคาปลิวเกือบทั้งหลัง ตรงนี้ก็ถือว่าเกี่ยวกับโครงสร้างด้วย ดังนั้นในส่วนของการ
น าเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ กระผมก็คงจะมอบหมายให้ทางนาย
ช่างโยธาได้น าเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดให้กับทางสภา เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างใน
ข้อ 3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 2 ในส่วนของรายละเอียดก็
จะให้ทางกองช่างได้น าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป 

นายช่างโยธา - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายอนุสรณ์ เตชะสาย ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน มาชี้แจงใน
ฐานะช่างผู้ควบคุมงานสิ่งที่พบเจอในการท างาน เกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างหลังคาที่ได้
มีการท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จะเป็นโครงเหล็ก TRUSS – T1 และ 
TRUSS – T2 ซึ่งเป็นโครงสร้างหลังคาหลักเดิมทีทางวิศวกรออกแบบจะเป็นเหล็ก
กล่อง ขนาด 50 x 20 x 2.3 มม. โดยรวมเป็นเหล็กกล่องประมาณ 1” x 2” เป็น
เหล็กกล่องไม้ขีด ซึ่งความกว้างของช่วงอาคารอยู่ที่ประมาณ 6 เมตร หากถามว่า
ทางวิศวกรได้ท าการออกแบบถูกต้องหรือไม่ กระผมได้ท าการสอบถามกับทาง
ผู้ออกแบบไปแล้ว ทางวิศวกรยืนยันว่าสามารถรองรับน้ าหนักได้ แต่ก็ได้มีการ
สอบถามทางวิศวกรว่าสามารถเปลี่ยนแบบแปลนได้หรือไม่ ซึ่งพ้ืนที่ของ อบต.ป่าก่อ
ด า จะอยู่ใกล้แนวเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ซึ่งทางวิศวกรอาจจะไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตรงนี้ กระผมก็เลยขอทางวิศวกรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ จากเหล็กขนาด             50 
x 20 x 2.3 มม. เปลี่ยนเป็นเหล็ก c – 100x50x20 หนา 3.2 มม. เพราะว่าจะ
สามารถ รองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว และก็ได้มีการจัดท าหนังสือไปยัง
วิศวกรออกแบบ ขอเปลี่ยนแปลงขนาดเหล็กดังกล่าว และทางวิศวกรก็ได้มีการตอบ
กลับ มาแล้วแล้วว่า สิ่งที่จะขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับความมั่นคง 



๙ 

เพราะว่าทางวิศวกรได้มีการค านวณเกี่ยวกับน้ าหนักไว้หมดแล้ว ฉะนั้นน้ าหนักที่จะ
ทนแรง ลม อากาศจากหลังคา จะไม่มีผลในตรงนั้นเพราะทางวิศวกรได้มีการค านวณ
เผื่อไว้หมดแล้ว แต่จะไปเพ่ิมความมั่นคงและความแข็งแรงเกี่ยวกับโครงสร้างของ
หลังคา เพ่ิมความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม โดยการขอแก้ไขแบบในครั้งนี้โครงสร้าง
อาคารมีขนาดเดียวกันทุกโครงการที่เป็นงานอาคาร แบบแปลนจะมีความยาวหน้า
กว้าง 6 เมตร ช่วงเสาห้องละ 4 เมตร ซึ่งโครงสร้างเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั้งหมด
ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะพ่วงของ
ปีงบประมาณหน้าจะเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่จะน าเข้าร่างข้อบัญญัติกระผม
ก็ได้เน้นย้ าทางวิศวกรว่าขอใช้เหล็กขนาดนี้  เพราะอยากให้เป็นแบบมาตรฐาน
เดียวกัน ในการขอเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะท าให้อาคารมีความแข็งแรงคงทนมากข้ึน ใน
การแก้ไขก็ไม่มีส่วนไหนที่ปรับคุณภาพลดลง ขอขอบคุณครับ 

นายก อบต.    - ขอเพ่ิมเติมทางนายช่างโยธาในส่วนของอาคาร โครงสร้างของหลังคา จะเน้นไปทาง
เมทัลชีท น้ าหนักจะเบากว่ากระเบื้องแต่ปีนี้ส่วนใหญ่อาคารใช้กระเบื้อง ในส่วนของ
เมทัลชีทน้ าหนักก็ไม่ค่อยต่างกัน การขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญในครั้งนี้ก็มีส่วน
ในเรื่องของโครงสร้าง และในส่วนของกองช่างสอบถามเก่ียวกับเหตุผลความจ าเป็นที่
ต้องท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาจากตรงไหน ก็ได้ค าตอบคือโครงสร้างศาลาในเขต
พ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า เป็นหลังคากระเบื้องซึ่งมีน้ าหนักมากกว่าเดิม จึงต้องมีการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากทางสภา เพราะว่าโครงการที่ทางกองช่างได้มีการน า
เรียนในที่ประชุม จะเกี่ยวข้องกับ ข้อ3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ หมู่ที่ 2 ในวาระข้อ 3.1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณ
สถาน หมู่ที่ 3 ข้อ 3..1.3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่
ที่ 11 และ ข้อ 3.1.4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า ซึ่งในการขอความเห็นชอบจากสภาฯ แต่ละโครงการจะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบเหมือนกันทั้ง 4 หัวข้อ แต่จะต้องมีการขอความเห็นชอบจากสภาฯ 
ทีละโครงการ แต่เหตุผลที่ขอกับทางสภาเป็นเหตุผลเดียวกันทุกโครงการ กระผมขอ
น าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ถือว่าตัวอาคารไม่ได้รับความเสียหาย 
งบประมาณคงเดิมเกี่ยวอาคารแต่ละหลังมีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
สอบถามเพ่ิมเติมก็จะขอมติความเห็นชอบจากท่ีประชุมทีละโครงการ 

  3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 2 

ประธานสภาฯ  - ข้อ 3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 2 ซึ่งตอนนี้ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณแล้ว ก็ขอฝากทางผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่เพราะตอนนี้เหลือ
ระยะเวลาอีก 2 เดือน  ในข้อ 3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 
2 ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามก็จะขอมติความเห็นชอบในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ตามท่ีทางผู้บริหารได้มีการน าเสนอ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 2 (มติ
เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 
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   3.1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 

ประธานสภาฯ  - ต่อไปโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 ในที่ประชุมมีข้อ
ซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ แต่ถ้าไม่มีขอมติให้ความเห็นชอบ ข้อ 3.1.2 โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน 
หมู่ที่ 3 (มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

   3..1.3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ที่ 11 

ประธานสภาฯ   - ต่อไป ข้อ 3..1.3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ที่ 11 มี
ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถามได้ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ 
ข้อ 3..1.3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ที่ 11 ขอมติยก
มือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน 
หมู่ที่ 11 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

   3.1.4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
ประธานสภาฯ   - ข้อ 3.1.4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลป่ก่อด า 

ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ แต่ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ข้อ  3.1.4 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ขอมติยก
มือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)  

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่องจะน า
เรียนเพ่ือที่จะขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของขยะ ก็ยังคงมีการเดินเรื่องอยู่
หลังจากที่ประสบเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ไม่สามารถที่จะระดมพล
หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเชิงกลุ่มหมู่มากได้ ซึ่งตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของการผ่อน
คลาย แต่ตรงนี้เป็นวาระแห่งชาติไม่สามารถละทิ้งได้ เกี่ยวกับเรื่องของขยะที่จะต้อง
มีการขับเคลื่อน ตรงนี้งบประมาณยังไม่เข้ามาก็คงจะมีการด าเนินโครงการโดยไม่ใช้
งบประมาณ แต่การด าเนินการสามารถขับเคลื่อนไปได้ เรื่องแรกคือเสวียนใต้ต้นไม้
เพราะตอนนี้ถือว่ามีการผุพังท าให้ไม่งามตา และในช่วงนี้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับขยะก็
ต้องมีการหารือกัน ก็จะขอความร่วมมือไปยังผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันหลังจากเสร็จการท านาเรียบร้อยแล้ว และก็มาดูเกี่ยวกับวัสดุที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ หากมีการจัดท าเสวียนเรียบร้อยแล้วก็ถือว่างามตาและ
เป็นขยะอินทรีย์ที่เราจะต้องมีการขับเคลื่อนอยู่แล้ว สองในเรื่องของหมู่บ้านได้ให้
ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกฎระเบียบของ
แต่ละหมู่บ้านการทิ้ง การเก็บขยะ กฎระเบียบภายในหมู่บ้านว่ามีการหารือกันขนาด
ไหน ก็จะต้องด าเนินการลงพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน  และก็ต้องมาดูเกี่ยวกับ
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งบประมาณ แต่ถ้าหากงบประมาณไม่เข้าก็คงต้องมีการด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ ในเรื่องของตะกร้าและเรื่องของถุงผ้า และต้องท าความเข้าใจร้านค้ากับ
พ่ีน้องชาวบ้านในพ้ืนที่ โดยการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทน 
โดยเน้นนโยบายใช้ถุงผ้าเหมือนกับทางห้างสรรพสินค้า และต้องท าการคัดแยกขยะ
โดยการมีจุดทิ้งขยะของหมู่บ้าน ทางร้านค้าก็ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการลดใช้
ถุงพลาสติกและการเตรียมจุดทิ้งขยะ ก็อยากให้แต่ละหมู่บ้านได้ท าการหารือ
เกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะ เรื่องท่ีสามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในการ
ที่ทางคณะกรรมการมานิเทศมาตรวจเยี่ยมได้มีการให้ค าแนะน า เพราะทางท้องถิ่น
เองต้องมีการด าเนินการเองอยู่หลายเรื่อง เกี่ยวกับการส่งโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเราจะต้องมองว่าในพ้ืนที่ของเราต้องการเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
หรือด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีความคงทนแข็งแรงและเกินศักยภาพของทาง อบต. 
เราจะมีการขอการสนับสนุนด้านไหน ดังนั้นก็จะต้องท าการคิดโครงการและจากนี้
ไปให้ทางกองช่าง ท าการน าเสนอเพ่ือพิจารณาไม่ว่าจะในสภาหรือการหารือนอก
รอบกับทางผู้บริหาร ก าหนดว่าจะมีการด าเนินโครงการไหนบ้างและให้ทุกท่านไป
ส ารวจท าเป็นโครงการและประมาณการไว้ ด าเนินการเขียนแบบแปลนไว้ซึ่งที่ผ่าน
มาเราไม่ได้มีการจัดเตรียมท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งไม่ได้มีการจัดเตรียมไว้จาก
นี้ต้องมีการส ารวจเกี่ยวกับความต้องการ ว่ามีความต้องการด้านไหนต้องการพัฒนา
ด้านไหนบ้าง พ้ืนที่ของเราสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ด้านโครงสร้างพ้ืน ก็ต้องมี
การประมาณการเกี่ยวกับพ้ืนที่ ปริมาณ ก็ต้องมีการค านวณเตรียมไว้ให้เรียบร้อย
เพ่ือเตรียมรับการสนับสนุน  

นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ เพ่ิมเติมทางท่านปลัดเกี่ยวกับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ทาง อบต.ป่าก่อด า ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจเลย สืบเนื่องคือมีการด าเนินการไม่ทัน อปท. อ่ืน เพราะว่าไม่ได้จัดเตรียม
โครงการไว้ มีปัญหาเกี่ยวกับด้านพ้ืนที่หากทางหมู่บ้านใช้พ้ืนที่สาธารณะต้องใช้
ร่วมกัน ต้องท าการขออนุญาตทางผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีของหมู่ที่ 6 จะท าการ
เจาะบ่อบาดาลเพราะเป็นที่ของบุคคลธรรมดาหรือเป็นที่ของเอกชน และพ้ืนที่ที่จะ
ท าการเจาะบอ่บาดาลไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งทางชาวบ้านให้มาอยู่คนละฝั่งอยู่ทางถนน 
ดังนั้นจึงต้องย้อนกลับมาท าหนังสือเพ่ือส่งให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตอีก
ครั้ง จึงท าให้ล่าช้าในส่วนนี้เป็นการใช้งบประมาณของทาง อบต. เอง แต่ถ้าเป็นการ
ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือหน่วยงานอ่ืนก็ถือว่าจะเป็นปัญหาอีกเยอะ ก็อยาก
ให้ทางสมาชิกทุกหมู่บ้านไปส ารวจเกี่ยวกับพ้ืนที่ของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นฌาปณ
สถาน หอประชุมหมู่บ้านว่าเป็นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ ในกรณีของหมู่ที่ 6 ยืนยัน
ว่ามีเอกสารสิทธิ์แต่เมื่อสอบถามก็ไม่มีเอกสารมายืนยัน ดังนั้นบางที เราจะมีการ
น าเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ก็ต้องมีการแนบในส่วนของการอนุญาตไป
ก่อน เพราะในส่วนนี้ไม่ได้เป็นอ านาจของนายก อบต. หรือทางท่านนายอ าเภอ หาก
จะมีการด าเนินการจัดท าโครงการต้องมีการขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่ ถ้ากรณีที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ก็ต้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตพ้ืนที่ก่อน ดังนั้นพื้นที่ของ
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เรามี พ้ืนที่ค่อนข้างเยอะและบางจุดเป็นพ้ืนที่ของทางชลประทาน ปากทาง
ชลประทานขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน กรณีด าเนินการจัดท า
ถนนลาดยางก็คงจะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องชาวบ้าน แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้
เพราะพ้ืนที่ถนนเป็นของหน่วยงานอ่ืนหรือเป็นของชลประทาน ต้องให้เจ้าของพ้ืนที่
อนุญาตก่อนถึงจะด าเนินการได้ กระผมอยากจะฝากพ้ืนที่ฌาปณสถานหรือถนนของ
หมู่บ้านว่าสามารถขยายผิวจราจรได้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ ก็ต้องดูพ้ืนที่ถนนด้วยในการ
จัดท าประชาคมก็ขอให้ทุกท่านช่วยดูด้วย ถนนเลียบคลองชลประทานลาดยางไปสุด
สายแล้ว โครงการที่เกินศักยภาพความจริงแล้วเป็นคิวของทาง อบต.ป่าก่อด า ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่ไปดูในส่วนของโครงการในแผนแล้วปรากฏว่าไม่มีการ
ของบประมาณจากทาง อบจ.เชียงราย ก็อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เกี่ยวกับ
ธนาคารน้ าใต้ดินจะมีในส่วนของการด าเนินการ แต่ตอนนี้งบประมาณส าหรับการ
ด าเนินการตรงนี้ยังไม่มีส าหรับด าเนินการ ก็คงจะต้องท าการหารือเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์บางอย่างก็จะให้ทางหมู่บ้านได้ท าการสมทบมา ก็คงจะต้องท าการหารือกัน
อีกครั้งเพราะตรงนี้เกี่ยวกับการประเมินขององค์กร กระผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี ้

ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจถือว่าเสียโอกาส จะมีปัญหาในส่วนของ
ชลประทานทาง อบต. จะมีการด าเนินการแต่ก็เป็นพ้ืนที่ของชลประทาน แต่ทาง
ชลประทานก็บอกว่าทาง อบต. ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็อยากจะ
หารือเพ่ือให้มีความชัดเจน เพราะทางชาวบ้านถือว่าเสียโอกาสเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ก็อยากให้มีการเตรียมความพร้อมไว้ ก็ขอฝากไว้ด้วย มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ตามที่ทางท่านปลัดได้มีการน าเสนอไป ถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางท่าน ส.อบต.
สถิตย์ เสียงแขก 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 - เกี่ยวกับเรื่องของถนนสายเกษตรอยากจะหารือเกี่ยวกับเรื่องของอนาคต เกี่ยวกับ
การด าเนินการที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไป ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้มีการหารือกับทางกองช่าง
ถ้าจะมีการก่อสร้างถนน คสล. ต้องมีการโอนโฉนด กระผมได้มีการหารือกับทาง
ผู้ใหญ่อยู่หลายท่านถือว่าเป็นแนวทางที่ดี หากในอนาคตอาจจะต้องท าการโอนให้
เป็นของรัฐก่อนถึงจะสามารถเบิกจ่างบประมาณได้ ที่ผ่านมาที่มีการด าเนินการถือว่า
มีความเสี่ยง กระผมอยากจะสอบถามว่าด้านค่าใช้จ่ายในการโอนฝ่ายไหนจะต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าถ้าจะมีการด าเนินการปีหน้าก็ต้องน าเข้า
แผนก่อน การโอนที่ดินเพ่ือก่อสร้างถนนการเกษตรเสร็จแล้วก็น าบรรจุไว้ในแผน 
ทาง อบต. จะต้องท าการรับโอนและมีการสอบถามแล้วว่าถ้ามีการด าเนินการก็ถือว่า
ไม่ผิดถ้าทาง อบต. จะรับโอนโฉนดเพ่ือที่จะมาก่อสร้างถนนสายการเกษตร ก็อยาก
ปรึกษาหารือในที่ประชุมว่าเพ่ือให้ด าเนินการเหมือนกันทั้งต าบล กระผมก็ไม่อยาก
ให้มีอุปสรรค ของทางบ้านหมู่ที่ 4 ก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกแต่อย่างใดส าหรับถนนสาย
การเกษตรไม่ได้มีการแบ่งแยก ส าหรับถนน คสล. ที่ด าเนินการแล้วถ้าด าเนินการ
เสร็จก็ถือว่าผ่านไป แต่ถนน คสล. ที่จะด าเนินการก่อสร้างก็อยากจะปรึกษาหารือ
กับทางสมาชิก ฝ่ายบริหาร ทางท่านปลัด และในส่วนของผู้รับผิดชอบว่าจะมีการ
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ด าเนินการอย่างไร เพราะในอนาคตก็ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารยังจะได้เข้ามาบริหาร
หรือไม่ หรือกระผมเองอาจจะไม่ได้เข้ามาสภาฯ ก็อยากจะหารือก่อน  

ประธานสภาฯ - ขอเชิญทางผู้บริหาร 

นายก อบต.  - ตรงนี้ตามระเบียบ กฎหมาย การอุทิศที่ดินต้องท าหลักฐานเป็นหนังสือตามความ
เข้าใจ ถ้าทางปลัด และทางเจ้าหน้าที่ท่านใดจะเพ่ิมเติมกระผมก็ได้ โดยพฤตินัย นิติ
นัย ถามว่าไม่ใช่เฉพาะพ้ืนที่ของเราในการอุทิศที่ดินหรือว่าในการน าพ้ืนที่ ไม่ว่าจะ
เป็นที่นาหรือที่บ้าน มีความต้องการที่จะอุทิศให้เป็นที่ดินก่อสร้ างถนนหรือพ้ืนที่
สาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน ตรงนี้ก็สามารถด าเนินการได้บางพ้ืนที่เขียนแค่
แบบฟอร์ม ไม่จ าเป็นต้องท าการโอนโฉนดเพ่ือใช้เป็นที่สาธารณะ เพราะถ้ามีการโอน
หรือมีการแยกโฉนดมา ทาง อบต. จะไม่สามารถด าเนินการได้เองต้องให้หน่วยงาน
อ่ืนหรือที่ดินเข้ามาด าเนินการ การโอนโฉนดแต่ละครั้งต้องมีค่าใช้จ่าย ถ้าถามว่า
ถนนแต่ละสายมีเจ้าของที่ดินทั้งหมดกี่แปลง ก็ลองค านวณค่าใช้จ่ายดูว่าจะต้องใช้
งบประมาณในการโอนเท่าไหร่ ในกรณีของหมู่ที่ 3 ทางก านันบอกว่าทางชาวบ้านได้
ท าการอุทิศที่ดินให้แล้ว แต่ไม่ทราบว่ามีการจัดท าเอกสารแบ่งแยกโฉนดเกี่ยวกับ
ถนนเป็นใครที่รับผิดชอบ ทาง อบต. ก็ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ เพราะ
ระยะทางก็ถือว่าหลายร้อยเมตรอยู่ทาง อบต. ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ด้วย ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการโอนโฉนดหรือการแยกโฉนด เพราะจะต้องท าการรางวัดที่ดิน
ใหม่ใช่หรือไม่แต่ละแปลง ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีการยืนยันว่าเป็นที่หลวงหรือที่
สาธารณะไว้ แต่จะมีการเกี่ยวพันเกี่ยวกับงบประมาณว่าจะต้องใช้งบประมาณ
เท่าไหร่ เพราะตอนนี้ในส่วนค่าใช้จ่ายและในส่วนของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการจัดเก็บภาษีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการ
ลดหย่อนภาษี จาก 100 เปอร์เซ็นต์ หายไป 90 เปอร์เซ็นต์ จะเก็บภาษีแค่ 10 
เปอร์เซ็นต์  ในส่วนที่หายไป 90 เปอร์เซ็นต์ ทางรัฐบาลจะชดเชยให้ทางท้องถิ่น
อย่างไร ดังนั้นในส่วนของการบริหารงบประมาณก็คงไม่เหมือนที่ผ่านมา ในยุคของ
ช่วงโควิดในกรณีที่เกิดเหตุโควิดระบาดประเทศไทยรอบสอง ในการด าเนินการใช้
งบประมาณในช่วงโควิดเพ่ือช่วยเหลือประชาชนแต่ละ อปท. ก็ถือว่ายังมีปัญหาอยู่ 
แต่อย่างไรก็ขอฝากทางท่านปลัด และทางพนักงานส่วนต าบลศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ของทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ได้ท าการหารือในที่ประชุม ในขั้นตอนที่
จะต้องด าเนินการว่าจะมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง จะต้องมีการก าหนดไว้ในแผน
หรือไม่หรือไม่ต้องมีการบรรจุไว้ในแผน ในกรณีนี้จะต้องมีการส ารวจว่ามีถนนต้อง
ท าการโอนโฉนดหรือไม่ ถนนมีกี่สายแต่ละหมู่บ้านแต่ก็ต้องด าเนินการทีละหมู่บ้าน 
เพราะจะด าเนินการทุกหมู่บ้านเลยก็เป็นไปไม่ได้ เพราะหากก่อสร้างถนนสาย
การเกษตรทั้งหมดก็คงไม่มีงบประมาณไปด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพราะ
ถือว่ามีค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกโฉนด ก็คงจะเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่เกี่ยวกับตามที่ทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียง
แขกได้ขอหารือ ก็ขอเชิญ 
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นายช่างโยธา - เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอน าเรียนชี้แจงต้องขอย้อนไปในวันที่ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับถนนของหมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก กระผมได้มีการสอบถามไปยังท่าน 
ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ถนนสายนี้เป็นถนนของหลวงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่หากเป็นที่ดิน
อุทิศมีการอุทิศที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ตามที่ท่านนายกได้มีการน าเรียน
กระผมก็ไม่ได้มีการขัดข้อง แต่หากเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ เลย ต้องมีการ
อุทิศที่ดิน แต่ในกรณีตรงกันข้ามเมื่อเป็นที่ดินโฉนด นส.3 หรือ นส.4 ที่เป็นโฉนด
โดยมีหลักฐานเราไม่สามารถอุทิศโดยที่เราเขียนมอบเอง ในกรณีของเรื่องนี้กระผม
ขอน าเรียนว่าหลายองค์กรได้โดนตรวจสอบ และสั่งให้ออกจากราชการหลายท้องถิ่น
แล้ว เพราะจะมีการท้วงติงว่าการด าเนินการที่ไม่ใช่ที่ของรัฐ กระผมขอน าเรียนเดิมที
ถ้าจะมีการด าเนินการก่อสร้างทุกอย่างต้องท าการขออนุญาต ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ก่อสร้างอาคารสาธารณะก็ต้องท าการอนุญาต และต้องเป็นที่ดิน นสล. ถูกต้อง แต่
หากไม่ได้ด าเนินการขออนุญาตบางครั้งทาง อบต. อาจจะลืมในส่วนนี้ เหมือนกับ
ทางอ าเภอแม่จันจะมีความผิดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ในการด าเนินการไม่ได้ขอ
อนุญาตก็ต้องถือว่าผิดเหมือนกัน แต่ในกรณีของท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก เป็น
โฉนดแต่จะท าการแยกโฉนดออกมา ถ้าไม่มีเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ตรงนี้ไม่เป็นไร 
กรณีของกระผมที่อยู่ อปท. เดิม มีการด าเนินการตามขั้นตอนเป็นบางส่วน ในพ้ืนที่
ของทาง อบต. กระผมได้มีการสอบถามหากจะมีการด าเนินการอุทิศที่ดินต้องให้
ผู้ใหญ่บ้านมีการรับรองด้วยและให้ทุกคนรับทราบ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ กระผมมีเรื่องแจ้งน าเรียนทางผู้บริหารด้วย 
จะมีการพ่นหมอกควันในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 จะเข้ามาด าเนินการพ่นหมอก
ควันและได้สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านว่าจะน าเครื่องพ่นหมอกควันมาด้วยหรือไม่ ก็
ไม่ได้การตอบรับหากไม่มีเครื่องพ่นหมอกควันก็จะท าหนังสือ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์เครื่องพ่นหมอกควันพร้อมกับขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ตอนนี้ยังไม่
มีความชัดเจนหากมีความชัดเจนแล้วจะท าหนังสือเพ่ือขอใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
ของทาง อบต. ขอน าเรียนไว้ก่อน เรื่องของหมู่ที่ 2 ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับ
การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยจะมีการด าเนินการเดือนละ 2 ครั้ง และมีการ
ด าเนินการจัดประกวดโดยจะเริ่มด าเนินการสิ้นเดือนนี้ ก็ขอน าเรียนทางผู้บริหาร
รับทราบด้วย จะมีการด าเนินการในช่วงฤดูฝนโดยใช้งบประมาณของหมู่บ้าน ก็คง
จะน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอเชิญทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 - กระผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของเรื่องการอุทิศที่ดิน จะมีแนวโน้มและความเป็นไปได้
หรือไม่ อยากจะสอบถามไปยังทางท่านปลัด ตามที่ทางช่างได้ท าการชี้แจงก็ถือว่า
ถูกต้อง ครั้งก่อนกระผมก็ยังหารือกับทางนายช่างโยธาอยู่ แต่ตรงนี้ทางนายช่างได้
ท าการชี้แจงก็ถือว่าถูกต้อง ถ้าหากมีปัญหาขึ้นมาก็ถือว่ามีการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
ตัวเอง แต่ถ้าไม่มีปัญหาก็ถือว่าแล้วกันไปก็อยากจะให้เป็นบรรทัดฐาน ถ้าจะมีการ
ด าเนินการถนนน าร่องสักสายหนึ่ง ตามที่ทางนายกได้น าเรียนว่าใน 1 ปี จะมีการ
ด าเนินการถนนทุกสายก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าถนนสายไหนที่มีความส าคัญและมีการ
บรรจุไว้ในแผน และมีนโยบายจะก่อสร้างถนน คสล. ก็ต้องทราบเกี่ยวกับที่ดินว่า
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เจ้าของเป็นใครจะสามารถอุทิศได้หรือไม่ จะอุทิศด้วยวาจาหากมีการอุทิศที่ดินด้วย
วาจาถือว่าถูกต้องไม่เป็นอะไร แต่ในการด าเนินการในปีงบประมาณถัดไปคือจะมี
การด าเนินการอย่างเดิมไม่ได้แล้ว หากไม่มีการจัดท าไว้และไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินการ ถ้าทาง อบต. ไม่มีการอุทิศที่ดินมาเป็นที่ดินของรัฐก็ถือว่าประชาชนได้
พลาดโอกาสที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน คือต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ืออนาคต
ต่อไป ก็อยากจะให้ด าเนินการให้มีความถูกต้อง 

ปลัด อบต. - เกี่ยวกับการอุทิศท่ีดินตามที่ท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ได้ท าการหารือกับทางที่
ประชุมถือว่าการอุทิศที่ดินถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางเจ้าของได้ท าการอุทิศให้ แต่ถ้าจะ
ด าเนินการหมู่บ้านละ 1 โครงการ มีการน าร่องถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะประเด็นที่
ผ่านมาเกี่ยวกับที่ดินเป็นการอุทิศที่ดินด้วยวาจาสามารถใช้ที่ดินได้ แต่ในโฉนดไม่ได้
ท าการแฉโฉนด ในการด าเนินการต้องท าการอุทิศให้เรียบร้อย ถ้าหากทางสมาชิกท า
ความเข้าใจกับทางเจ้าของที่ดินถูกต้องแล้ว และท าข้อตกลงกันให้เรียบร้อยในการ
ด าเนินการก่อสร้างถนนสายการเกษตร แต่ทุกท่านต้องท าการตกลงกันให้เรียบร้อย
ก่อน ถ้าหากพร้อมส าหรับถนนสายการเกษตรพร้อมในการด าเนินการโครงการ
ร่วมกันพิจารณาและด าเนินการก่อสร้างถนนสายการเกษตรในปีงบประมาณถัดไป 

นายก อบต. - พอดีสักครู่ทางท่านประธานสภาฯ น าเรียนในที่ประชุมในกรณีของบ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 2 จะขอความอนุเคราะห์เครื่องพ่นหมอกควันจะสามารถยืมได้เฉพาะเครื่อง
พ่นหมอกควันแต่ในส่วนของน้ ามันทาง อบต. ไม่สามารถจัดหาให้ได้เพราะจะมี
ผลกระทบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ตอนนี้เครื่องพ่นของเราขัดข้องไม่
สามารถให้ยืมได้ หากจะยืมต้องท าหนังสือไปยังเทศบาลต าบลป่าก่อด าเกี่ยวกับการ
ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นหมอกควัน  

ประธานสภาฯ - ทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการมา
เรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ก็
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณาร่วมกันในวันนี้ ในนามของประธานสภาฯ ก็ปิด
ประชุมในวันนี้ 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

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  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1                                         สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เหน็ว่า  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 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 


