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

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

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

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายก อบต.ป่าก่อดา

สุทัศน์ ศรีจันทร์

2
๓
๔
๕
๖

นายนันทวัฒน์ ทิศหนองแวง
นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์
นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
นางกาญจนา คาต่าย
นางสนธยา ศรีกุลณะ

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

นันทวัฒน์ ทิศหนองแวง
อินจันทร์ สมสวัสดิ์
สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
กาญจนา คาต่าย
สนธยา ศรีกุลณะ
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เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.
สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจาที่
เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อดา
- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมี
การประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป
- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดา กล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภาฯ

- ขอบคุ ณ ทางท่ านเลขานุ การสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุม ปา ขอท าการเปิ ด
ประชุมในวันนี้ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ได้มีการนัดหมายประชุม
สภาสมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
กระผมก็ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องแรกที่ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเรื่องในวันนี้ มีทางสมาชิกสภาฯ ได้ทาการยื่นใบลา โดยเป็นการลากิจ
ส่วนตัว ในที่ประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาทั้งหมด 11 ท่าน ลา 1 ท่าน คือท่าน ส.อบต.
จารอง โนปัน ได้ทาการยื่นใบลา ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่องที่
2 แนะนาพนักงานส่วนตาบลที่ย้ายเข้ามาใหม่ ก็ขอเชิญแนะนาตัว
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม
นายวิชชาวุช รักพุทธคุณ หรือชื่อวิช ย้ายมาดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน โดยมารับตาแหน่งในวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นคนอาเภอแม่จันและแฟน
ทางานอยู่โรงพยาบาลแม่ลาวหากมีข้อแนะนาก็ขอเชิญแนะนาได้ ขอบคุณครับ
- นักวิเคราะห์ฯ คนใหม่ชื่อวิช ก็ขอยินดีต้อ นรับ แนะนาให้กับทางสภาฯ และทาง
ผู้นาได้รู้จักเพราะจะต้องมีการติดต่อประสานงานและทางานร่วมกัน และหัวหน้า
สานักปลัดอีกท่านติดประชุม หากมีการประชุมอีกครั้งก็ให้ทางหัวหน้าสานักปลัดมา
แนะนาตัวเพื่อที่ให้ทางสภาได้รู้จักเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีเพียงแค่นี้
ขอเชิญทางท่านนายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กานันตาบลป่าก่อดา และทางผู้นาหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทัศน์ ศรี
จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อยู่ 2 - 3 เรื่อง เรื่องแรก ด้วยทางอาเภอแม่ลาว ได้ทาการทาหนังสือเรื่องการเจริญ
พุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ใน
โอกาสวัน ชาติแ ละวัน พ่ อ แห่ งชาติ 5 ธัน วาคม 2563 ซึ่งทางอาเภอจะได้ มีก าร

นักวิเคราะห์ฯ.

ประธานสภา.

นายก อบต.
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ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ โดยมีกาหนดการทั้งสิ้นจานวน 5 วัน โดยในวันที่ 14
ซึ่ ง คื อ วัน พรุ่ งนี้ จ ะมี ก ารสวดพุ ท ธมนต์ ณ วัด โป่ งมอญ ก็ ข อเชิ ญ ทางข้ า ราชการ
สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมในวันดังกล่าวแล้วถือว่าอยู่ใน เขตพื้นที่ของ อบต.ป่าก่อดา
เรื่องที่สอง สาหรับหัวหน้าสานักปลัดชื่อนางฐิตาภรณ์ สงคา หรือว่าเรียกหัวหน้าน้า
ซึ่งในวันนี้ติดประชุม และจะมีอีกท่านที่ย้ายไปเทศบาลดงมะดะคือ ผอ.กองช่าง นาง
สนธยา ศรีกุลณะ ย้ายไปในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และทางผอ.กองช่าง จะ
ย้ายมาจากริมโขงจะได้มีก ารท าเรื่องสอบถามตาแหน่ งว่างเพื่ อที่จะย้ายมาดารง
ตาแหน่ ง ผอ.กองช่าง ตอนนี้ ก็ได้มี ก ารด าเนิน การตามขั้น ตอนตามระเบี ยบการ
โอนย้ายเพื่อที่จะมารับตาแหน่ง ในส่วนของตัวโครงการทางจังหวัดและมีการทา
โครงการจาวเจี ย งฮายฮ่ วมใจ๋ เผี้ ยวบ้าน เผี้ ยวหญ้ า เผี้ ยวตาง ด้ วยมื อเฮา ตรงนี้
เพื่อให้การดาเนินการโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญ้า เผี้ยวตาง
ด้วยมือเฮา เพื่อดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ทาง
จั งหวัด ให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ได้มี การด าเนิ นการ ดั งนี้ หนึ่ งดาเนิน งาน
ร่วมกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่ อนแผนงานด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ
สังคมและการท่องเที่ ยวของจังหวัดเชียงราย และอานาจหน้าที่โดยให้ประสานผู้นา
ท้องถิ่นท้องที่ร่วมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความ
ร่วมมือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เพื่อมีการบูรณาการทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่
รับ ผิ ด ชอบ และการร่ว มมื อระหว่างผู้ น าท้ อ งถิ่ น และผู้ น าท้ องที่ อาสาสมั ค รและ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนในท้องถิ่น รวมถึงที่
อยู่ อ าศั ย และสถานประกอบการให้ มี ค วามสะอาด เพื่ อ เป็ น ระเบี ยบเรีย บร้อ ยมี
ทัศนี ยภาพสวยงาม มีสิ่ งแวดล้ อมและธรรมชาติที่อุดมสมบู รณ์ ของประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย และให้มีการรายงานผลปฏิบัติงานดังกล่าวที่สานักส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่น อาเภอแม่ลาว และทาการรายงานทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
ดังนั้ น ในส่วนของโครงการดังกล่าวก็คงจะต้องความร่วมมือในส่ วนของนาท้องที่
ตลอดจนหาสมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา ข้าราชการลู กจ้างทุกท่ าน ก็ คงจะมีการ
ดาเนินการกระผมก็จะให้ทางท่านปลัดได้นาเรียนต่อไปซึ่ง อบต.ป่าก่อดา ในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนหลาย ๆ ครั้ง และล่าสุดในเดือนที่ผ่านมาทางท่านนายอาเภอ
และมีการนาเรียนและฝากถึงทาง อบต.ป่าก่อดา ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
บริเวณถนน จาก อบต.ป่าก่อดา มีการปลูกดอกให้ไปถึงแยกสวนชาด้วยถนนสายที่
จะผ่านทางหน้าอาเภอโดยให้ทางกองช่างได้มีการวัดระยะ และในส่วนที่เกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่และต้องดูในส่วนของงบประมาณว่าจะสามารถดาเนินการได้ขนาดไหน
ซึ่งได้มีการประชุมในส่วนของราชการและทาการหารือเบื้องต้น ก็คงจะมีการตามที่
ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งมีงบประมาณอยู่ 30,000
บาท ตรงนี้ก็คงจะมีการดาเนินการให้ทันก่อนช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 5 ธันวาคม
ตรงนี้ ก็ จ ะให้ ท างหั ว หน้ าส านั ก ปลั ด ประสานไปยั งทางอ าเภออี ก ครั้งว่ า ในกรณี
โครงการดังกล่าวจะมีการดาเนินการและบูรณาการร่วมกันซึ่งทาง อบต.ป่าก่อดา ซึ่ง
จะมีการปรับพื้นที่และในส่วนของต้นไม้ หรือดอกไม้ที่จะนามาปลูกตามไหล่ทางที่ได้
มีการกาหนดไว้ และก็คงจะมีการประสานงานกับทางอาเภอและประสานงานไปกับ
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ปลัด อบต.

ทางผู้นาท้องที่ท้องถิ่นมาร่วมการปลูกเนื่องในวาระโอกาสวันที่ 5 ธันวาคมด้วย ก็
ต้องดูในส่วนของทางอาเภออีกครั้งว่าจะสะดวกในการดาเนินการเมื่อไหร่ ในเรื่องนี้
ทางท่านปลัดมีเพิ่มเติมหรือไม่ในส่วนของโครงการนี้
- เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามหนั งสื อที่ทางท่านนายกได้นาเรียนไปเมื่อสั กครู่เป็นโครงการของทางจังหวัด
เกี่ยวกับโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญ้า เผี้ยวตาง ด้วยมือเฮา
ตรงนี้เหมือนโครงการของท่านผู้ว่าคนก่อน คือท่านผู้ว่าฯ ท่านเดิมจะมีการจะทา
โครงการเกี่ยวกับบ้านน่าอยู่น่ามอง แล้วในเรื่องนี้จะเป็นในส่วนของช่วงโควิด และ
เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในช่วงนี้ไม่สามารถให้คนต่างชาติมาเที่ยวในประเทศ
ของเราได้ โดยในประเทศก็ต้องมีการส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจทุกเรื่อง เพื่อที่จะให้
นักท่องเที่ยวในประเทศได้ท่องเที่ยวภายในประเทศ และเพื่อให้การท่องเที่ยวใช้จ่าย
ในพื้ น ที่ ใ ห้ ทุ ก อาชี พ หรื อ ทุ ก กลุ่ ม ได้ รั บ การดู แ ลพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ
นักท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการประสานงานกับท้องที่และขอความร่วมมือกับทางประชาชน
ด้วย และให้ ทางท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการหรือเจ้าของงบประมาณและร่วมกัน
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการหารือในส่วนหนึ่งและประสานงานกับ
ทางอ าเภอกิ จ กรรมที่ เราจะมี ก ารด าเนิ น การกั บ ทางอ าเภอ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ดาเนินการได้ โดยต้องมีการดาเนินการกับทางหมู่บ้านและต้องมีการรายงานให้กับ
ทางอาเภอทราบในส่วนของทาง อบต.ป่าก่อดา และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้อ ง และต้ องท าหนั งสื อ ประสานกั บ ทางท้ อ งที่ โดยทางท้ องที่ ต้ อ งมี ก าร
พัฒนาหมู่บ้านของตนเองก่อน และมีการถ่ายภาพก่อนดาเนินการ ขณะดาเนินการ
และหลังจากดาเนินการเสร็จแล้วส่งมายังท้องถิ่น เพื่อที่จะให้ทางท้องถิ่นรายงาน
ต่อไปยังอาเภออีกครั้ง นี่คือในส่วนของเขตพื้นที่ของ อบต. ในส่วนของกรรมการ
ปกครองก็คงจะมีการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ตรงนี้ทาง อบต. ได้มี
การกาหนดงบประมาณในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ในข้อบัญญัติ แต่ไม่ได้มี
การด าเนิ น การเนื่ อ งจากต้ อ งน างบประมาณไปด าเนิ น การในส่ ว นของโครงการ
ก่ อ สร้ า งเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชน และเนื่ อ งจาก
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ ในปีที่ผ่านมาจึงไม่ได้ของบประมาณใน
ส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการดาเนินการ ในปีนี้ก็ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบั ญ ญั ติ ซึ่งทาง อบต. ได้มีการปลูกดอกไม้ทาให้ ผลิ ดอกออกผล ค่อนข้างจะมี
ความสวยงาม อีกเรื่องหนึ่งคือการปลูกดอกเฟื่องฟ้า และตอนนี้จะมีการดาเนินการ
ถึงหน้าอาเภอแม่ลาว เพราะในการประชุมหัวหน้าส่วนที่ผ่านมาทางอาเภอได้มีการ
ติงและแนะนา เพราะว่า อบต.ป่าก่อดา อยู่ในเขตพื้นที่ ก็ได้มีการมอบหมายให้กับ
ทางกองช่างวัดระยะทาง ในส่วนของงบประมาณ 30,000 บาท ส่วนหนึ่งจะนาไป
ซื้อต้นไม้ คือต้นทองอุไร และต้องมีการจ้างรถในการปรับเกลี่ยพื้นที่ หากช่างมีการ
ปรับพื้นที่ก็คงจะมีการจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ต่อไป และในส่วนของกระผมตรงนี้เป็น
ความคิดส่วนตัวว่าอยากจะมีการขยายพันธุ์ดอกทองอุไร ถ้าหากมีเวลาว่างก็อยากให้
ช่วยกันเพื่อทาการขยายพั นธุ์ต้นทองอุไรไว้ เพื่อที่จะนามาใช้ในท้องถิ่น ก็ ถ้าหากมี
การขยายพันธุ์ไว้ทางหมู่บ้านจะนาไปปลูกได้ ในตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคต แล้วก็
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คงมี ก ารด าเนิ น การไปเรื่อ ย ๆ เพราะกระผมมี ค วามคาดหวังถนนสายนี้ มี ความ
สวยงาม เพราะฉะนั้นงบประมาณมีน้อยก็ต้องค่อย ๆ ดาเนินการ และในส่วนของ
ทางสมาชิกสภาฯ กระผมขอนาเรียนตรงนี้เลยว่าอยากจะขอความร่วมมือเกี่ยวกับ
การดาเนินการพัฒ นาถนนหน้า อบต. ไปถึงถนนแยกเกษตรอาเภอแม่ลาว เพราะ
ต้นไม้บางชนิดต้องมีการปรับออกห่างถนน เพราะถ้าต้นไม้ใหญ่ขึ้นรากก็จะกระทุ้ง
ถนนขึ้ น มา ในเรื่ อ งนี้ ก็ ขอความร่ว มมื อ กั บ ทุ ก ท่ าน และขอทางหมู่ บ้ า นได้ มี ก าร
ดาเนินการถ่ายภาพเพื่อรายงานมายัง อบต. และทาง อบต. ก็จะดาเนินการรายงาน
ให้กับทางอาเภออีกครั้ง ก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกท่าน
- ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของท่านปลัด เกี่ยวกับพื้นที่เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ดูแล โดยเฉพาะของการรื้อถาง ซึ่งในวันนี้ทางผู้นามาเพียง 2 หมู่บ้าน ที่มาเข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ ถ้าหากมีเวลาก็ต้องทาความเข้าใจกับทางหมู่บ้านเกี่ยวกับแนวพื้นที่
เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแล โดยเฉพาะการรื้อถางต่าง ๆ และถ้ามีเวลาก็คงทา
ความร่วมใจ ในวันนี้มีทางผู้นาเข้าร่วมการประชุมเพียง 2 หมู่บ้าน ก็คงต้องมีการ
นัดประชุมและหารือกันอีกครั้ง ก็ต้องมาดูในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบ สาหรับหมู่ที่
1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ว่าบริเวณเขตพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาของหมู่บ้าน จะ
มีการพัฒนาถึงเขตไหน เพราะในส่วนพื้นที่ทางหน้าอาเภอหรือทางไปเกษตรอาเภอ
ทางชาวบ้านได้มีการร้องเรียนผ่านไปยังอาเภอว่าทาง อบต. ไม่มีการพัฒนาตรงนี้ถ้า
มีการแบ่งเขตรับผิดชอบที่ชัดเจน ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยหากมีการพัฒนาในส่วน
ที่จ ะมีการปลู กดอกไม้ ก็ขอฝากเรื่องต้นไม้ถ้าหากเป็นต้นไม้ใหญ่ ถ้าหากเว้นได้ก็
อยากให้เว้นสืบเนื่องจากถนนไปหมู่ที่ 3 ถนนสายหน้าสาธารณสุข ทางกานันตาบล
ป่าก่อดาและทีมงานได้นารถมาปรับพื้นที่และได้มีการตัดต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างถนน
พอสมควร และทางเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ทาการตัดต้นไม้ทางชาวบ้านก็ได้เดือดร้อน
เพราะตอนที่มีการพัฒนาได้เว้นในส่วนต้นไม้ใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ถือว่ามีผล
ต่อความรู้สึกและมีความตั้งใจที่จะยังคงต้นไม้ใหญ่ไว้ กระผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยก็
แล้วกัน และในส่วนของวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน ทางสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ได้มีการตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังของทาง อบต. ป่าก่อ
ดา ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะ อบต.ป่าก่อดา ทุกท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของอาเภอแม่ลาวเกี่ยวกับการดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้
ถูกระเบียบ ซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะให้กับทางข้าราชการ
และในส่วนของตัวกระผมด้วย และก็คงจะมีการจัดทาเป็นหนังสือมาอีกครั้งหนึ่งว่า
จะต้องมีการแก้ไขปรับ ปรุงอย่างไรบ้าง ดังนั้น ในส่ ว นของการดาเนิ นการจะต้ อง
ดาเนิ น การให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะตอนนี้ห ากไม่
ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย ถ้าหากทางสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
แล้วไม่มีการดาเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือระเบียบทางสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินก็จะส่งเรื่องไปยัง ปปช. ดังนั้นก็จะต้องเคร่งครัดในส่วนของการดาเนินการ
แต่ละโครงการ ในส่วนของโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาและบุคลากรท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ 2564 ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการกาหนด ในวันที่ 6 -
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- ในส่ ว นของหนั งสือตอบรับตรงนี้ในส่ วนของทางสมาชิกขอให้ ท าการจัดส่ งทาง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ สาหรับตัวแทนของหมู่บ้านน่าจะวันที่ 16 พฤศจิกายน เป็น
อย่างช้า เพราะจะต้องเช็คยอดในส่วนของจานวนคนที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการ
จะต้องมีการแยกในส่วนของผู้หญิงและผู้ชายเพราะจะต้องทาการจองห้องนอน ใน
ส่วนของการดาเนินการกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จานวน 46 คน ต้องจากัดในส่วนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพราะหากกาหนดจานวนมากกว่านี้ต้องใช้ในส่วนของค่าใช้จ่าย
จานวนมาก ตรงนี้ก็เพื่อการประหยัดในส่วนของงบประมาณในการดาเนินการ และ
เพื่อที่จะนางบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่นด้วยจึงได้มีการกาหนดคนที่เกี่ยวข้อง ใน
ส่วนของข้าราชการบางท่านก็คงจะต้องอยู่ อบต. เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ อบต. ด้วย
เพราะต้องไปดูงานต่างจังหวัดหลายวันต้องมีเจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้วย ตรงนี้ก็
ขอฝากผู้นาด้วย เกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุน
สารองสะสมเงินสะสม ตลอดจนได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 โครงการ
ตามข้อบัญญัติตอนนี้มีอยู่ 1 โครงการคือโครงการ ตอนนี้กาลังอยู่ในช่วงของการ
ดาเนินการ คือโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตรงด้ านหลังห้องประชุมหลัง
เก่า ก็อยู่ในช่วงระหว่างการดาเนินการ ส่วนโครงการของบ้านสันหนองล้อมหมู่ที่ 6
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตอนนี้กาลังอยู่ระหว่างทาสัญญา แต่ตอนนี้ ทางผู้รับจ้าง
กาลังติดงานอยู่อาเภอดอยหลวงก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้า ถ้าอย่างไรก็จะทาการ
ประสานทางคณะกรรมการและทางผู้นาที่จะต้องดูเกี่ยวกับการดาเนินงาน และ
โครงการธนาคารน้าใต้ดินแบบเปิดของพื้นที่ อบต. ได้มีการจัดขอเพียงโครงการเดียว
ก็ต้องดูในส่วนของผลสัมฤทธิ์ว่าจะได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเราหรือไม่ สถานที่
ดาเนิ น การคื อ ก๊อ ดป่ าห้ าหลั งส านั กงานเกษตรอ าเภอ ซึ่งความกว้าง 40 เมตร
ความยาว 40 เมตร แต่ ชั้ น ความลึ ก จะมี การไล่ ระดั บ ชั้ น ไป ความลึ กตรงสะดื อ
ความลึก 12 เมตร ตรงนี้ก็ต้องดูว่าระดับน้าของพื้นดินอยู่ที่ระดับกี่เมตร เพราะว่า
ถือว่าเป็นสระน้าเดิมตามที่ทางอาเภอหรือหน่วยงานอื่นได้ขุดไว้แต่ไม่สามารถกักเก็บ
น้าไว้ได้ ซึ่งมีอยู่อีกโครงการซึ่งเป็นโครงการเป็นนโยบายของทางรัฐบาล คือโครงการ
ดิน แลกน้ าที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ ถ้าหากทาการขุดลึก 3 เมตร
สามารถขุดเจอน้าเลยใช่หรือไม่
- ตอนนี้กาลังดาเนินการขุดชั้นแรกตอนนี้ก็ขุดเจอน้าแล้ว
- ซึ่งตอนนี้ได้มีการสอบถามไปยังผู้นาหมู่บ้าน คือหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ทาง
หมู่บ้านก็ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดาเนินการโครงการดินแลกน้า หรือในกรณีที่ใช้
งบประมาณของทางราชการ เพราะจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่อย่างไร
กระผมก็ต้องดูในส่วนของธนาคารน้าใต้ดินอีกครั้งว่าพอมีการขุดไปแล้วจะมีปริมาณ
น้าขนาดไหน เพื่อที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้มีมติเห็นชอบ
ให้มีการดาเนินการตามโครงการดินแลกน้าจะเป็นไปได้ขนาดไหน ก็คงจะดาเนินการ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการให้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งว่ าจะ
สามารถดาเนินการได้ขนาดไหนตรงนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบ้านทั้ง 3
หมู่บ้าน และเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป สาหรับน้าที่ทาการขุดคาดว่า
จะได้ น้ าใสเพราะเป็ น น้ าจากใต้ ดิ น ในส่ ว นของบ้ านหมู่ ที่ 1 ก็ ค่ อ นข้ างมี ปั ญ หา
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เกี่ยวกับน้าขุ่น ตรงแหล่งผลิตน้าดิบก่อนที่จะใช้เป็นน้าสาหรับระบบประปาหมู่ที่ 1
ในโซนของดงป่าหมาก ตรงนี้ก็ต้องดูแนวทางอีกครั้ง ในส่วนของการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ของบ้านหมู่ที่ 2 สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวจะต้องใช้ระเบียบ
พรบ. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธี e-bidding เนื่ องจากมีว งเงิน เกิ น 500,000 บาท ต้อ งมี การด าเนิ น การตาม
ขั้นตอน ทางสมาชิกบางท่านก็มีความสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินการตรงนี้ก็ต้องมีการ
ดาเนินการตามระเบียบ
1. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดทาแผน อนุมัติแผน จากผู้มีอานาจ
2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผน - เว็บไซต์ e-GP
- เว็บไซต์ หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน
2. แต่ ง ตั้ ง บุ ค คล /คณ ะกรรมการจั ด ท าร่ า ง (TOR) หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง
3.เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสาร
เชิญชวนเสนอขอ ความเห็นชอบ
4.การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
- วงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน (ไม่เผยแพร่ร่างก็ได้)
- วงเงิน เกิ น 5 ล้ าน ต้ อ งเผยแพร่วิจารณ์ ในเว็ป ไซต์ e-GP และเว็ป ไซต์
หน่วยงาน ซึ่งทาง อบต. จะไม่ทราบเลยว่าจะมีผู้ยื่นเสนอราคาอย่างไร และตอนนี้
อยู่ในขั้นตอนของการแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง เพราะตรงนี้ก็ยังไม่ทราบว่า
ราคาจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดไหน เพราะราคาน้ามันมีขึ้นและมีลงก็ไม่ทราบว่า
ราคาจะขยับขนาดไหน ถ้ามีการกาหนดราคากลางในช่วงเดือนใดก็ต้องการกาหนด
ราคากลางตามราคาน้ามัน ณ ช่วงเวลานั้น ก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นลงของราคา
น้ามัน หลั งจากนั้ นก็คงจะมีการดาเนินการอีกหลายขั้นตอน เมื่อวานได้มีการจัด
ประชุมและมีการแจ้งถ้าไม่มีในส่วนของปัญหาหรือการอุ ทธรณ์ สาหรับผู้รับจ้างใน
การเสนอราคาก็จะได้ผู้รับจ้างช่วงต้นเดือนมกราคม เพราะในส่วนของกระบวนการก็
คงแล้ วเสร็จไม่เกินเดือนธันวาคม ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีการทาสัญญา
จ้างในห้วงของเดือนมกราคม และในช่วงนี้มีช่างเพียงท่านเดียวและจะต้องคุมงาน
อีก 3 โครงการ ทางช่างจะต้องอยู่หน้างานตลอดต้องดูในส่วนของโครงสร้างอาคาร
เพื่อความถูกต้องตามแบบ และทาง ผอ.กองช่าง ก็ติดงานที่ทางานเดิมอยู่เหมือนกัน
ซึ่งจะได้ย้ายมาดารงตาแหน่งในวันที่ 18 มกราคม 2564 ดังนั้นทางกองช่างจะต้อง
มี 2 คน เพราะจะต้องมีทั้งควบคุมงานและช่างออกแบบ กระผมก็ขอแจ้งให้กับในที่
ประชุมทราบในส่วนของขั้นตอนในการดาเนินการก็คงนาเรียนในส่วนของระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการดาเนินการของหมู่ที่ 2 ก็ได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสาหรับการ
ดาเนินการ ซึ่งจะสามารถดาเนินการได้ภายใน 1 ปี แต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มปีงบประมาณก็
ยังมีเวลา เพราะในส่วนนี้กาลังอยู่ในห้วงของการดาเนินการ กระผมขอนาเรียนเพียง
เท่านี้
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ประธานสภาฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ประธานสภาฯ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทางท่านนายก ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมีการสวดเจริญพุทธ
มนต์ ตามป้ายกาหนดการจะมีการสวดเจริญพุทธมนต์ในเวลา 10.00 น. แต่ทาง
คณะสงฆ์จะสวดเจริญพุทธมนต์ เวลา 13.00 น.
- ตรงนี้ทางปลัดสุวรรณ จะมีการสวดเจริญพุทธมนต์ใน เวลา 10.00 น.
- แต่ตามที่กระผมได้ร่วมกับทางเจ้าอาวาสจัดสถานที่ ทางเจ้าคณะอาเภอแม่ลาวได้มี
การแจ้งกับทางเจ้าอาวาสว่าจะสวดเจริญพุทธมนต์ในเวลา 13.00 น. แต่ป้ายแจ้ง
เป็นเวลา 10.00 น. ตรงนี้ก็ต้องประสานงานเพื่อให้มีความชัดเจนอีกครั้ง
- ตรงนี้ทางเจ้าคณะอาเภอได้มีการประสานงานมายังทางปลัดสุวรรณ ตรงนี้ก็จะขอ
ประสานงานกับทางท่านปลัดอีกครั้ง
- ตรงนี้ก็ขอรบกวนทางผู้ใหญ่บ้านประสานงานอีกครั้ง เพราะตรงนี้ จะได้ทราบเวลา
ที่ดาเนินการที่แท้จริง และจะประสานงานกับทางเจ้าคณะอาเภออีกครั้ง ท่านใดมี
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 ใน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวัน ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ. 2563 ได้ มี ก ารจั ด ส่ งส าเนา
รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ
มีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและดาเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอ
ความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ
มติที่ประชุม
- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (มติเห็น ชอบ 11 เสียง
มติเอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

- ระเบี ย บวาระที่ 3.1 รายงานผลการปฏิ บั ติป ระจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียนเชิญทางท่านนายก
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา การรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็ น คาแถลงนโยบายตั้ งแต่ รับ
ตาแหน่ง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้สอด
คลองกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนา
ของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
***ตามเอกสารแนบ***

13
นายก อบต.
นักวิเคราะห์

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- ในส่วนอื่น ๆ ทางนักวิเคราะห์ฯ มีเพิ่มเติมหรือไม่
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน การแถลงนโยบายของท่านนายกเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ การบริ ห ารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม ส่ วนที่ 2 นายก
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลจัด ท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นประจาทุกปี คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
รายงานแสดงผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
- จากการรายงานของทางผู้บริหาร ในที่ประชุมมีข้อซักถามเกี่ยวกับการรายงานผล
การปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ขอมติ ค วาม
เห็นชอบการรายงานของทางท่านนายก อบต. ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 เสียง)
- ก่อนที่จะทาการพิจารณากระผมขอพักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที
***พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที***
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3.๒ รายงานแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประธานสภาฯ

- ก็ถือว่าครบองค์ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอเชิญทางท่านนายก อบต.

นายก อบต.

- ระเบี ย บวาระที่ 3.2 รายงานแผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 สาหรับรายละเอียดกระผมก็คงจะมีการมอบหมายให้กับทางนักวิเคราะห์ ฯ
นาเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดให้กับทางที่ประชุมทราบ

นักวิเคราะห์ฯ

- ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ได้มีการกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทาง อบต. จัดทา
แผนพัฒ นาท้ องถิ่น คือมีการจัดทาแผนประจาปี ซึ่งนามาจากแผนพัฒ นาท้ องถิ่น
จะต้องนากิจกรรมหรือโครงการจากที่ทางสภาฯ ได้ทาการอนุมัติให้ความเห็นชอบ
และให้เป็นไปตาม “แผนการดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาและ
กิจกรรมที่ดาเนิน การจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณนั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของทางรัฐบาล สาหรับแผนพัฒนา
*** รายละเอียดตามเอกสารแนบ***
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ประธานสภาฯ

- ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 3.2 ถ้าไม่มีก็ขอ
มติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็น ชอบรายงานแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

3.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญทางท่าน
นายก อบต.

นายก อบต.

- ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรงนี้ก็คงจะมีการ
มอบหมายให้กับนักวิเคราะห์ฯ นาเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป

นักวิเคราะห์ฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คื อ การที่ จ ะมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ที่ ผ่ านมาว่า มี ก ารด าเนิ น การตามแผน
ยุทธศาสตร์หรือไม่ ตามระเบียบ (๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (๓) 25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นั บแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***
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นักวิเคราะห์ฯ

- ตรงนี้ เป็ น ส่ ว นของรายละเอี ย ดตามที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้มีการนาเสนอมา ขอขอบพระคุณครับ

ประธานสภาฯ

- ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านปลัด อบต.

ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตามที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นาเรียนชี้แจงให้กับทางสภาฯ ทราบในเรื่อง
เกี่ ย วกั บ การก่ อ สร้ า งถนน ซึ่ งกระผมก็ เป็ น หนึ่ งในคณะกรรมการก็ ได้ รั บ ทราบ
เกี่ย วกับ รายละเอียด กระผมขอขยายความเพิ่ มเติมเป็น ข้อพิจารณาในส่ ว นของ
งบประมาณหรือการตัดสินใจ ประกอบกับผู้ที่ดาเนิน การคือในส่วนของทางกองช่าง
ในเรื่ อ งของการก่อ สร้างถนนทางคณะกรรมการได้ มีก ารวิเคราะห์ มาว่าถนนที่ มี
ดาเนินการบางสาย ยังขาดการดาเนินการก่อสร้างไม่มาก ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
ควรมีการดาเนินการให้แล้วเสร็จสุดสาย เหมือนกับการดาเนินการก่อสร้างของบ้าน
สันหนองบัว หมู่ที่ 11 กว่าจะมีการดาเนินการแล้วเสร็จก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการไม่ต่อเนื่อง เพราะในการจัดทาประชาคมเสร็จแล้วแต่ก็ไม่นาขึ้นเป็นลาดับ
แรก ระยะที่เหลือจึงยังไม่ได้ดาเนินการและได้มีการพิจารณาร่วมกันแล้วว่าถ้าใน
ส่วนของกองช่าง ทางคณะกรรมการในบางครั้งไม่ได้เห็นในส่ วนของพื้นที่เพราะอยู่
เพียงสานักงาน และทางช่างต้องมีการเสนอความเห็นเพราะเป็นผู้ออกสารวจหน้า
งาน เพื่อที่จะนามาประมาณราคาและลงพื้นที่ดูในส่วนของระยะ นามาประกอบการ
จัดทาแผนหรือการจัดทาข้อบัญญัติ ถ้าหากมีการสารวจเส้นทางมาแล้วก็ต้องมาลง
ความเห็นว่าเห็นควรที่จะมีการดาเนินการอย่างไร หากนางบประมาณไปประมาณ
การในแบบและทาบันทึกเพื่อเสนอกับทางผู้บริหาร ว่าเห็นควรที่จะดาเนินการให้
แล้วเสร็จตามแบบแปลนและการสารวจพื้นที่ ว่าเหลือในส่วนของการดาเนินการอีก
เท่ า ไหร่ เพราะในส่ ว นของผู้ บ ริ ห ารอาจจะไม่ ได้ ล งพื้ น ที่ และหากไม่ ได้ มี ก าร
ดาเนินการสาหรับการก่อสร้างถนนตรงนี้ก็ไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หากในปี งบประมาณนี้ไม่ได้มีการดาเนินการตามแผนให้ แล้วเสร็จ ก็อาจจะตกไป
และต้ อ งข้ า มไปในปี อื่ น แต่ ก ารที่ จ ะด าเนิ น การที ล ะสายก็ ไม่ ได้ ห มายความว่ า
ระยะทางที่เหลือทั้งหมด แต่ก็ต้องดูในส่วนของงบประมาณเพราะงบประมาณมีอยู่
จ ากั ด แต่ ถ้ ากรณี งบประมาณเหลื อ จากการก่ อสร้างมาแล้ ว ตรงนี้ ก็ ควรจะเป็ น
ข้อพิจารณาดาเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการนาเสนอและขยายความเพื่อให้ทาง
ผู้บริหารและทางสภาฯ ได้รับทราบ และให้ทางช่างได้ดาเนินการต่อไป

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ก็คงจะขอขยายความเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่กระผมได้เข้ามาบริห าร อบต.ป่าก่อดา
แห่งนี้ ก็ต้องนาเรียนในส่วนของการตั้งงบประมาณของทาง อบต.ป่าก่อดา ถือว่าได้
มีการเน้ น เกี่ยวกับการพัฒ นาและแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านในเขต
พื้นที่ อบต.ป่าก่อดา ถ้าเทียบกับ อปท. อื่น ทาง อบต.ป่าก่อดา มีการตั้งงบประมาณ
ไว้สูงเป็นลาดับต้น ๆ ในส่วนของด้านงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่ละ
หมู่บ้านตามที่ได้มีการแจ้งไว้ว่ามีการตั้งไว้เกินศักยภาพ และการก่อสร้างถนนตาม
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารสะท้ อ นมา
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เกี่ยวกับ ถนนหรือซอยแม้แต่หมู่ที่ 11 ถนนสายน้าแม่ขาว ซึ่งถนนมีความยาวและ
งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ถ้าหากนางบประมาณของทาง
อบต. ไปด าเนิ น การในปี เดี ย วหมู่ บ้ า นอื่ น ก็ จ ะไม่ ได้ ง บประมาณไปด าเนิ น การ
งบประมาณของทาง อบต. ถ้ า เที ย บกั บ งบประมาณที่ ตั้ ง งบประมาณไว้ 10
เปอร์เซนต์ ของงบประมาณ 30 ล้ านบาท ซึ่ง 10 เปอร์เซนต์ ก็คือ 3 ล้านบาท
เฉลี่ยทั้ง 7 หมู่บ้านจะได้รับการจัดสรรงบประมาณหมู่บ้านละไม่เกิน 3 - 4 แสน
บาท ต่อหมู่บ้านแต่หลายปีที่ผ่านมาโครงสร้างพื้นฐานของทาง อบต. ไม่ต่ากว่า 4
แสนบาท ในกรณีของหมู่ที่ 2 มีการตั้งงบประมาณในการดาเนินการ 6 แสนกว่า
บาท ซึ่งงบประมาณก็ตั้งมีการเฉลี่ย ตามที่กระผมได้มีการแจ้งว่าการรับโอน (ย้าย)
ข้าราชการ ทาไมต้องขอในส่วนของสิทธิ์ที่ทางราชการที่ย้ายมายัง อบต. ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิ์ค่าเช่าบ้านหรือสิทธิ์ ในส่วนที่จะขอใช้สิทธิ์ก็อยู่ในส่วนของการขอ ซึ่งจะทาให้
ลดงบประมาณในส่วนของการดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน แต่ตามที่กระผมได้มีการสั งเกตหรือเห็ นภาพ
ชัดเจนก็คือของซอย 4 บ้านแม่ผง ถนนสายบ้านดงเจริญที่ยังไม่สุดสายระยะทางไม่
ถึง 10 เมตร และส่วนหนึ่งเกิดจากทางกองช่างเพราะเป็นผู้สารวจก่อนที่จะมีการตั้ง
งบประมาณและนาเสนอต่อทางสภาฯ ตอนที่ออกสารวจราคาน้ามันต่ากว่า แต่พอ
ดาเนินการจริงราคาน้ามันสูงขึ้นเพราะนาเสนอต่อสภาฯ ข้ามปี และมีการนาเสนอ
ในอี ก ปี งบประมาณหนึ่ งต้ องเข้ าใจในส่ ว นของตรงนี้ ด้ว ย ช่ ว งที่ ก ารจัด ท า (ร่าง)
ข้อบัญญัติ เพื่อเสนอต่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ณ ขณะนั้นราคาน้ามันไม่เท่ากับ
ราคาปัจจุบัน แต่พอโครงการอนุมัติให้มีการดาเนินการข้ามปีงบประมาณ และราคา
น้ามันมีราคาสูงขึ้น แต่งบประมาณเท่าเดิมจะของบประมาณเพิ่มก็ไม่สามารถทาได้
ก็ต้องมีการปรับลดระยะความยาวลงทาให้ดาเนินการถนนไม่สุดสาย อาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งปัจจัยในส่วนของงบประมาณเท่าเดิม และทาให้ถนนไม่สุดสายตามที่ทาง
กองช่างได้มีการนาเรียนมา กระผมก็พยายามจะมีการดาเนินการก่อสร้างให้สุดซอย
แต่ที่ไม่ได้ดาเนินการสุดซอยเพราะงบประมาณในการดาเนินการไม่เพียงพอ ตรงนี้
ถือว่าเกินศักยภาพทาง อบต. ไม่สามารถดาเนินการได้ กระผมนาเรียนแล้วว่าการ
พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ จะเห็นได้เลยว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน ไม่ได้คานึงถึงว่าหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ มีความพยายามเพื่อ
ไม่ให้เหลื่อมล้ากัน ต้องดูในส่วนของความจาเป็นของแต่ละโครงการ ในกรณีของการ
ก่ อ สร้ า งอาคารก็ ไ ม่ ส ามารถลดขนาดของโครงสร้ า งได้ แต่ ก รณี ข องถนนถ้ า
ดาเนินการก่อสร้างสุดสายใช้งบประมาณ 6 - 7 แสนบาท แต่ผลักงบประมาณให้
เพียงหมู่บ้านเดียว แต่ต้องมีการแบ่งงบประมาณในการดาเนินงานก็ต้องยอม เพราะ
อบต. เป็นท้องถิ่นขนาดกลางไม่ได้เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่จะมีงบประมาณในการ
ดาเนินการจานวนมาก แต่ถือว่าต้องยอมรับสาหรับบางหมู่บ้านพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
แต่หากจะมีการดาเนินการสุดซอยก็ต้องมองถึงความต้องการของหมู่บ้านอื่นด้วย ใน
กรณี ของหมู่ที่ 1 ถ้าจะดาเนิน การก่ อสร้างถนนคอนกรีตก็จะต้องใช้งบประมาณ
เกือบ 1 ล้านบาท ตรงนี้ก็ต้องมีการดาเนินการก่อสร้างเป็นระยะตามงบประมาณ
ตรงนี้ก็ถือว่าจะสาเร็จเหมือนกันก็ต้อง ค่อย ๆ ดาเนินการ แต่สิ่งที่กระผมสามารถ
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ยืนยันกับทางสภาฯ ได้ว่าซอยที่ไม่ได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จคือดงเจริญยังขาดไปไม่
ถึง 10 เมตร ตรงนี้ ต ามที่ ค ณะการรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนได้ มี ก าร
สอบถามมาว่าทาไมไม่ มีการดาเนินการให้แล้วเสร็จ ตรงนี้ติดปัญหาเกี่ยวกับราคา
น้ามันตามที่ทางกองช่างได้ประมาณการก่อนจะมีการจัดทาร่างข้อบัญญัติ และมา
ดาเนินการก่อน 6 - 7 เดือน ทาให้ราคาน้ามันเพิ่มขึ้นจึงมีผลต่อการกาหนดราคา
กลางเพิ่มขึ้น แต่งบประมาณในการดาเนินการเท่าเดิม ถนนในการดาเนินการจึงต้อง
ลดความยาวลงตามงบประมาณที่ตั้งไว้ กระผมก็คงจะนาเรียนเพิ่มเติมเพียงแค่นี้
ขอขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ.
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 2.

- ท่ านใดมี ข้ อ ซั ก ถามเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ ขอเชิ ญ ทางท่ า นสานิ ต ศรี จุ ม ปา ส.อบต.
หมู่ที่ 2
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ส. อบต หมู่ที่ 2 กรณีที่ทาง
คณะกรรมการได้มีการนาเสนอเข้ามาในเรื่องของถนน ก็อยากให้ในที่ประชุมร่วมกัน
หารือเพื่อหาทางออก เพราะถนนบางสายมีความยาว 10 - 15 เมตร หากจะรอให้
ดาเนินตามแผนและวนกลับมาตามที่ทางท่านปลัดได้นาเรียน ก็อยากจะขอฝากกับ
ทางช่างออกสารวจเพราะความยาวของถนนแต่ละสายประมาณ 10 - 15 เมตร
อยากให้ช่วยดาเนินการและร่วมกันพิจารณาและนาเสนอผู้บริหาร กระผมในนาม ส.
อบต. ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน เพราะตรงนี้ระยะทางก็คงเหลือไม่มาก ซึ่งไม่ถึง
50 - 60 เมตร หากจะเพิ่มงบประมาณทางสภาฯ ก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี้ก็สามารถ
ดาเนินการได้เพราะก็เหลือความยาวของถนนไม่มาก ก็ขอฝากทางกองช่างเสนอทาง
ผู้บริหารด้วย เพราะเหลือเพียง 10 - 15 เมตร กว่าจะมีการวนมาอีกรอบอาจจะทา
ให้ ก ารด าเนิ น การช้ า และการก่ อ สร้า งถนนก็ ไม่ เสร็ จ สิ้ น แต่ ถ้ า มี ก ารประชาคม
หมู่บ้านก็คงจะไม่ได้มีการเลือกมาเป็นลาดับแรก เพราะแต่ละหมู่บ้านก็ต้องการ
โครงการก่อ สร้ างขนาดใหญ่ ที่ ใช้ งบประมาณเยอะกว่า และความต้อ งการแก้ ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ก็ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

นายบุญโรจน์

- เรียนเชิญทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4

ส.อบต.หมู่ที่ 4

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุ ก ท่ า น กระผมนายสถิ ต ย์ เสี ย งแขก ส .อบต.หมู่ ที่ 4 เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของ
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นด้วยกับทางท่าน
ปลัด อบต. และทางท่านสานิ ต ศรีจุมปา ที่ได้มีการนาเรียนต่อที่ประชุม ทางคณะ
ผู้บริหารได้มีการตั้งกรอบเพดานเกี่ยวกับงบประมาณไว้ว่า หากมีการตั้งงบประมาณ
ในการดาเนินโครงการแต่ละโครงการต้องไม่เกิน 500,000.- บาท ซึ่งการก่อสร้าง
ถนนเหลือเพียงไม่กี่เมตร ซึ่งทางช่างก็สามารถดาเนินการได้ถ้าหากทางผู้บริหารได้มี
การตั้งกรอบงบประมาณไว้ ก็อยากจะขอฝากเพราะว่าบางครั้งถนนบางสายมีความ
จาเป็นต้องดาเนินการก่อสร้าง ก็อยากจะขอฝากทางผู้บริหาร แต่ไม่ได้ให้ดาเนินการ
ถนนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จทุกสาย แต่หากจะนาตาบลอื่นมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับพื้นที่
น ามาเป็ น ตัวอย่ างคงจะเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องมาดูในส่ วนของทาง อบต. ว่ามี ความ
เหมาะสมมากเพียงใดเกี่ยวกับการกาหนดเกี่ยวกับงบประมาณในการดาเนินการ
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ประธานสภาฯ
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว
นายก อบต.

- เรียนเชิญทางท่านนายก อบต.ป่าก่อดา
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่
แต่ละท่านได้มีการนาเสนอไม่ได้มีการระบุว่าเป็นถนนสายไหน ซอยไหน ที่กระผมยัง
ไม่ได้น างบประมาณไปดาเนิน การที่เหลื อ 10 เมตร เพราะแต่ล ะท่านที่ มีการน า
เรี ย นมา และทางท่ านปลั ด อบต. ฐานะเจ้ าหน้ าที่ งบประมาณ ในส่ ว นของการ
ดาเนินการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางกองช่างได้ออกพื้นที่สารวจ ทางช่างจะเห็น
พื้นที่จริงว่าในส่วนของงบประมาณ อบต.ป่าก่อดา ว่ามีการตั้งงบประมาณไว้จานวน
เท่าไหร่ มีงบประมาณในส่วนของการบริหารจานวนเท่าไหร่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานจานวนเท่าไหร่ เพราะในส่วนนี้ไม่ใช่เป็นเพราะในส่วนของ
กระผมเพียงคนเดียว เพดานในการกาหนดราคาทาไมมีการตั้งไว้ไม่เกิน 500,000.บาท เพราะมี ก ารค านวณดู แ ล้ ว ว่ า ในการตั้ ง งบประมาณไว้ แ ต่ ล ะโครงการ
งบประมาณทั้งหมด 30,000,000.- บาท ในส่วนของงบประมาณที่จะนามาตั้ง
งบประมาณเพีย ง 10 เปอร์เซ็นต์ คือ 3,000,000.- บาท เพราะด้วยพื้นฐานจะ
สอบถามทางนั กวิเคราะห์ฯ ก็ได้ และนามาเฉลี่ ยให้ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน และจะได้
งบประมาณหมู่ บ้ า นละเท่ า ไหร่ ถื อ ว่ า กระผมได้ มี ก ารก าหนดเกี่ ย วกั บ เพดาน
งบประมาณไว้ค่อนข้างสูงกว่าท้องถิ่นอื่น มีการตั้งไว้สูงกว่าท้องถิ่ นอื่นเพราะได้มี
การหารเฉลี่ ย แต่ล ะหมู่ บ้านจะได้ห มู่บ้ านละ 200,000 - 300,000.-บาท การ
ด าเนิ น ก่ อ สร้ า งถนนก็ ไม่ สุ ด สาย อยากให้ ชี้ ม าเลยว่ า ถนนซอยไหนที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ดาเนินการ และทาไมกระผมสามารถชี้ชัดได้ว่ามีข้อ พิพาทหรือข้อบกพร่องเกิดจาก
อะไร ในพื้ น ที่ ข องหมู่ ที่ 5 บ้ านดงเจริญ ตามที่ ก ระผมได้ มี การน าเรียนต้อ งดู ใน
ส่ ว นประกอบ แต่ ต ามที่ ได้ มี ก ารน าเสนอมาว่ า ถนนสายไหน ซอยไหน ก็ ข อให้
นาเสนอมา เพื่อที่กระผมจะได้ห าแนวทางถ้าไม่มีการดาเนินการสุดสายก็ต้องนา
บรรจุไว้ในแผน เพราะบางปีงบประมาณที่ไม่เคยมีในเรื่องของโควิด - 19 ตรงนี้ก็จะ
มีเงินเหลือจ่าย แต่ปรากฏว่าไม่มีบรรจุไว้ในแผนก็ไม่สามารถดาเนินการได้ กระผมก็
อยากจะฝากทางสมาชิ ก ทุ ก ท่ าน ในฐานะที่ เป็ น สมาชิ ก สภาฯ ในเขตพื้ น ที่ ข อง
หมู่บ้านของท่านเอง ก็ให้ไปดูในส่วนของตรงนี้ด้วย เพราะบางทีการก่อสร้างถนนไม่
สุดสาย และไปดูในแผนของหมู่บ้านปรากฏว่าไม่มี ในแผนของ อบต. ก็ไม่มี ดังนั้นก็
ไม่สามารถดาเนินการได้ และจะมาโทษทางผู้บริหารไม่ใส่ใจหรือสนใจ และทาไมไม่
มี ก ารด าเนิ น การให้ เรีย บร้อ ย การบริห ารต้ อ งค านึ งถึ งประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริง และ
งบประมาณที่สามารถดาเนินการได้ แม้แต่โครงการของหมู่ที่ 2 ว่าทาไมกระผมถึง
ต้องบีบในส่วนของรายจ่ายประจา เพื่อที่จะให้โครงการของหมู่ที่ 2 สามารถยื่นญัตติ
เกี่ ย วกั บ ขอบเขตและระยะเวลาที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ก็ ต้ อ งมองหลาย ๆ
องค์ประกอบ ตามที่กระผมนาเรียนว่าถ้ามีงบประมาณสูงก็จะสามารถบริหารงานได้
ง่ายขึ้น แต่ในกรณีงบประมาณน้อยก็ต้องคานึงถึงการบริหารจัดการ เพราะรายจ่าย
ประจาเพิ่มขึ้นทุกวันทางข้าราชการท้องถิ่นเงินเดือนเพิ่มปีละ 2 ครั้ง รายจ่ายประจา
ใช้งบประมาณเท่าไหร่ หลาย ๆ ท่านก็คงไม่ทราบ และถามว่าสิทธิของทางราชการ
แม้แต่การเช่าซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ในส่วนของค่าเช่าบ้านข้าราชการทุกท่านมีสิทธิ์
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ได้รับตามสิทธิ์ แต่ทาไมกระผมต้องขอสิทธิ์เพื่อไม่ให้เบิกจ่าย ทุกท่านลองคานวณ
แค่สายปฏิบัติเบิกแค่คนละ 2,500 บาท โดยในเดือน ๆ หนึ่งจะต้องใช้งบประมาณ
ในส่วนของสิทธิ์ข้าราชการจานวนเท่าไหร่ กระผมก็ได้มีการขอเพื่อที่จะลดในส่วน
ของรายจ่ายประจา เพื่อที่จะนางบประมาณมาใช้ในส่วนของการพัฒนา เพื่อให้การ
เติมเต็มและให้ทาง อบต. ได้รับการพัฒนา ในส่วนของการบริหารหารตรงนี้ก็ต้องมา
สั ม ผั ส เองถึ ง จะรั บ รู้ ว่ า เป็ น อย่ า งไร กระผมก็ ไ ด้ น าเรี ย นและได้ ส ร้ า งเกี่ ย วกั บ
กระบวนการทางาน และกระผมได้คานึงถึงหมู่บ้านใหญ่ ๆ พื้นที่ก็กว้ าง กระผมไม่ได้
คานึ งถึงหมู่บ้ านเล็ ก หรือหมู่ บ้านใหญ่ กระผมคานึ งถึงความเดือดร้อนของแต่ล ะ
หมู่บ้านเป็นที่ตั้ง หากจะต้องดาเนินการก่อสร้างถนนให้สุดซอย หมู่บ้านอื่นคงจะ
ไม่ได้รับการพัฒนา กระผมขอนาเรียนไว้เพียงเท่านี้
ประธานสภาฯ
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 4

- ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ขออนุญาตเพิ่มเติมตามทางเราจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการก่อสร้างถนนที่
เหลือความยาวเพียง 10 - 15 เมตร ทางท่านนายกได้นาเรียนในมุมกว้างไปเรื่อย ๆ
เกินจากความยาว 10 - 15 เมตร ตามที่คณะกรรมการได้มีการแสดงความคิดเห็น
ทางท่านนายกก็ได้มีการพูดยืดเยื้อ ไม่มีการหาข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาว่าจะ
มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายก อบต.

- ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ เมื่อสักครู่กระผมได้มีการนาเรียนอย่างชัดเจน
แล้ว ว่าให้ทางสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านได้สารวจว่าถนนสายไหนที่ยังดาเนินการ
ก่อสร้างถนนยังไม่สุดสาย ไม่ใช่ท่านมาย้อนถามกระผม เพราะกระผมไม่ทราบว่า
ถนนแต่ละซอยของหมู่บ้านของท่านที่ยังดาเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และถนน
ซอยไหนที่ไม่มีบรรจุไว้ในแผน ก็ขอให้มีการบรรจุไว้ในแผน ตรงนั้นถือว่าเป็นหน้าที่
ของพวกท่าน ไม่ใช่ให้กระผมมีการชี้แนะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร แต่พวก
ท่านยังไม่ได้มีการนาเสนอในส่วนของความเดือดร้อนของพวกท่าน ตรงนี้คือหน้าที่
กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบพระคุณครับ

นายบุญโรจน์

- ทางท่าน ส.อบต.สานิต ศรีจุมปา มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ส.อบต.หมู่ที่ 2

- อยากจะหารื อ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ มี ก ารสะท้ อ นเข้ า มาเกี่ ย วกั บ ตามที่ ท าง
คณะกรรมการแผนพั ฒ นาที่ ได้มีการเพิ่มเติม เพื่ อให้ ทางสภาฯ ร่วมกันพิ จารณา
เพราะตรงนี้ ก็ได้ มี ก ารหารือ กั น ถือ ว่าไม่ ใช่เป็ น เพี ย งปั ญ หาหมู่ บ้ านนั้ น หมู่ บ้ านนี้
ตอนนี้ถ้าหากมีการอภิปรายก็เป็นการอภิปรายซ้าประเด็นเดิม เพราะฉะนั้นก็คงจะ
ฝากไว้เผื่ออนาคตว่า ส.อบต. แต่ละหมู่บ้านประสานกับทางกองช่างก่อนที่จะมีการ
จัดทา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี เพื่อที่จะทาการขอให้ทางช่างได้มีการ
ดาเนิ น การสุดซอย เพื่ อที่ให้ ทางกองช่างได้นาเสนอกับทางท่านนายกเพื่อนาเข้า
(ร่าง) ข้อบัญญัติ ถ้าหากให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาแล้วไม่สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้
สิ่งที่ทาได้คือการปรับลดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเพิ่มเติมได้ ประเด็นนี้กระผมขอ
นาเรีย นต่อทางท่านประธานสภาฯ ว่าคงจะไม่มีการอภิปรายซ้าประเด็นเดิม ขอ
เปลี่ยนเป็นการอภิปรายในประเด็นอื่นต่อไป เพราะกระผมมีเรื่องที่จะอภิปรายต่อ
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ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพื่อที่จะได้ทาการอภิปรายต่อประเด็นอื่น กระผมมี
ข้อสงสัยในเรื่องของแผน เพราะกระผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวบ้าน อยากจะ
ให้ช่วยพิจารณาโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พอดีโครงการของ
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ในเรื่องของอาคารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งทางท่าน
นายกได้มีการใช้อานาจของทางท่านนายกที่ได้มีการดึงในส่วนของโครงการในแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นาเสนอให้มีการดาเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่ งตอนนี้ ก็ ถือ ว่าโครงการตกไปแล้ ว เพราะทางสภาฯ พิ จารณาไม่
เห็ น ชอบก็ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ เมื่ อ ไม่ ผ่ า นจากทางสภาฯ แล้ ว
โครงการก่อสร้างของหมู่ที่ 2 ซึ่งเดิมอยู่ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ถือว่า
ตกไปแล้ว เพราะฉะนั้นอยากจะขอทางท่านนายกใช้อานาจของท่านดึ งแผนตัวเดิม
เพื่อให้อยู่ในปี 2565 เหมือนเดิมได้หรือไม่ เพราะกระผมกลัวพี่น้องชาวบ้านจะเสีย
โอกาสจากตรงนี้ เพราะตรงนี้ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับโครงการของหมู่บ้านไว้แล้ว
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีปัญหาทางด้านงบประมาณแต่ก็สามารถแก้ไข
ปัญหาเรียบร้อยแล้ว กระผมก็อยากให้โครงการของบ้านหมู่ที่ 2 ตกไปถ้าหากไม่มี
การดึ งมาไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กระผมไม่อยากจะเรียนถามทางท่าน
นายก
ประธานสภาฯ
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว
นายก อบต.

- เรียนเชิญทางท่านนายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ในส่วนของการปรับแผน ซึ่งได้มีการบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี อยู่แล้ว ตรงนี้ว่าเป็นอานาจของทางผู้บริหารอยู่แล้ว

นักวิเคราะห์ฯ

- ถ้าเป็นข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 17
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วัน ที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัดทราบด้วยและข้อ ๒๒/๑
19 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่ง
ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ส่งแผนพัฒ นาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ ป ระชาชนทราบโดยเปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ตามที่กระผมได้ฟังตามที่ท่านได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
โครงการ เดิมมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้มีการขอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในครั้ง
นั้นทางสภาฯ ไม่ได้ทาการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นแผนก็ยังคงแผน
เดิมต่อไป

นายก อบต.

- ตรงนี้อานาจของทางผู้บริหารสามารถปรับแผนโครงการของหมู่ที่ 2 แผนซึ่งอยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถ้ามีอยู่ในแผนอยู่แล้วและอานาจก็เป็นของทางผู้บริหาร
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ปรั บ แผนให้ ม าอยู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการดังกล่ าวไม่ ได้ มีการ
ดาเนินการกรณีแบบนี้ต้องใช้อานาจของผู้บริหาร ก็ต้องให้ทางหมู่บ้านยืนยันมาว่า
ต้องการดาเนินการตามโครงการนี้ เพื่อที่จะบรรจุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เหมือนเดิม จะมีวิธีการอย่างไร
นักวิเคราะห์ฯ

- ข้อ ๒๒ 18 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตามขั้น ตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
พร้ อ มเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น เสนอคณ ะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (๒)
คณะกรรมการพั ฒ นาท้อ งถิ่ น และประชาคมท้ องถิ่น พิ จารณาร่ างแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่ ม เติ ม ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพิ จ ารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์ การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับ ความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ต่อไป

นายก อบต.

- โครงการตรงนี้ได้นาเรียนไปทางท่านประธานสภาฯ และทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
ด้ว ย ตรงนี้ ไม่ต้องเป็ น ห่ ว งเพราะตรงนี้กระผมได้ไปดูแล้ว ในส่ว นของแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น อบต.ป่าก่อดา ก็คงจะต้องมีการปรับแผนครั้งใหญ่ เพราะตอนนี้โครงการที่
เกิ น ศั ก ยภาพแต่ ไ ม่ มี เลย ในเขตพื้ น ที่ อบต. ตรงนี้ ก็ เลยเสี ย สิ ท ธิ์ ในส่ ว นของ
งบประมาณจากทาง อบจ. กระผมได้สั่ งการทางนั กวิ เคราะห์ ฯ แล้ ว ว่าถ้ าเข้า สู่
กระบวนการปรับแผนกระผมขอฝากทางสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านว่าโครงการใดที่
ยังตกค้าง เราก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทาแผนทั้งตาบล ก็คงจะต้องมีการนับ
หนึ่งใหม่ทั้งหมด ว่าโครงการไหนที่ตกหล่นหรือโครงการของหมู่ที่ 2 ที่ยืนยันหรือ
บรรจุไว้ในแผน 5 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ขอให้มีการนาเสนอโครงการ
ขึ้น มาใหม่อีกครั้ง และโครงการไหนที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมา ฝากทางสมาชิกสภาฯ
เกี่ ย วกั บ โครงการที่ เกิ น ศั ก ยภาพ ถ้ า ไม่ ใช่ พื้ น ที่ ข องหมู่ บ้ า นหรื อ พื้ น ที่ ข องกรม
ชลประทานตรงนี้ก็ต้องดูอีกครั้ง และขอฝากทางกองช่างอีกครั้งในส่วนของตรงนี้ทา
หนั ง สื อ ประสานกั บ กรมชลประทานด้ ว ย ว่ า มี ก ารจั ด ท าแผนหรื อ ไม่ ถ นนสาย
ชลประทานเกี่ยวกับการราดยางถนนหรือการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพราะถ้าหาก
ไม่มีเราจะได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่จะทาการของบประมาณจาก
ทาง อบจ. หรือว่าจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น เพราะตรงนี้
ตามที่กระผมได้นาเรียนเพราะกลัวจะเสียโอกาส เพราะจริง ๆ แล้วในปีที่ผ่านมาเป็น
คิวของ อบต.ป่าก่อดา แต่ไม่มีโครงการที่เกินศักยภาพนาส่งตรงนี้ จึงขาดสิทธิ และ
ตาบลอื่นจึงได้สิทธิจากตรงนี้ไป ก็อยากจะฝากตรงนี้

ประธานสภาฯ
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว

- เกี่ ย วกั บ โครงการนี้ ก็ ถื อ ว่ า หารื อ กั น เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ค งจะขอมติ ค วาม
เห็ น ชอบจากที่ประชุม รับรองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
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ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถ้ามีมติเห็นชอบ
ขอมติยกมือ
มติที่ประชุม

- มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (มติ
เห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภาฯ
- ต่อไปข้อ 3.4
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว
3.4 การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2563
ประธานสภาฯ
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว
นายก อบต.

- ข้อ 3.4 ขอเชิญทางท่านนายก อบต. นาเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม
- ระเบี ยบวาระที่ 3.4 การพิจารณาขอความเห็ นชอบ (ร่าง) แผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 / 2563 สืบเนื่องจากสาธารณสุ ข
อาเภอ ได้มีการกาหนดจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ซึ่ง
ต้องมีการอบรมตามหลักสูตรที่มีการกาหนดไว้ ทางท้องถิ่นไม่ได้มีการกาหนดไว้ใน
แผน และจะมีการจัดอบรมให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการบรรจุใน
แผน จึงต้องมีการปรับแผนเพิ่มเติม เป็นการเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 จึงนาโครงการ
ดังกล่าวบรรจุไว้ในแผน ซึ่งได้มีการผ่านทางคณะกรรมการแผนเป็นที่เรียบร้อย พอมี
การประกาศแผนแล้วก็คงจะเข้าสู่การขอมติความเห็นชอบจากทางสภาฯ แล้วก็จะ
ดาเนิ น การแจ้ งประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จการ และผู้ สั ม ผั ส อาหารเข้าร่ว ม
ประชุม ซึ่งทางหัวหน้าสานักปลัดได้ไปเข้าร่วมประชุมกับทางสาธารณสุขอาเภอ กับ
อปท. อาเภอแม่ลาว ก็ต้องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อที่จะนาบรรจุ
ไว้ในแผนและให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนต่อไป
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***
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นายก อบต.

- แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้มีการบรรจุไว้ใน
แผนจานวน 2 โครงการ ก็คงจะมีการขอความเห็นชอบจากทางสภาฯ เพื่อขอมติ
ความเห็นชอบ
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***

25
นายก อบต.

- โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสานักงาน อบต.ป่าก่อดา ทุกท่านก็เห็นแล้วว่าพื้นของ
อาคารหลังนี้ได้มีการซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว ตรงนี้เป็นการปรับปรุงไม่ได้เพราะ
ต้องมีการปรับพื้น รื้อพื้นออก เพราะใช้งบประมาณเกือบหนึ่งแสนบาท จึงต้องจัดทา
เป็ นโครงการปรับปรุงพื้นอาคารสานักงาน อบต.ป่าก่อดา เพื่อบรรจุไว้ในแผนซึ่ ง
ประมาณคร่าว ๆ มา ก็เกือบแปดหมื่น บาท ณ วัน ที่มี การกาหนดราคาและการ
ประชุมครั้งต่อไปก็คงจะของทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบในส่วนของการดาเนินการ
ต่อไป จะทาการขอโอนในวันนี้ทั้งหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ต้องยื่นเป็นญัตติเพื่อขอ
อนุมัติทางสภาฯ ดาเนินการก็คงไม่ถูกต้อง เพราะต้ องให้สภาฯ เห็นชอบให้บรรจุไว้
ในแผนก่อน โครงการที่ 2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทาง
ท่านปลัดได้มีการนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะหลาย
ๆ จุด ทาง อบจ. มาติดตั้งถนนไปทางพุทธมณฑลและหลาย ๆ จุด ตามที่ทุกท่านเคย
เห็น และการซ่อมแซมไฟฟ้ากระผมมองแล้วว่าทางกองช่างต้องออกซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ตามที่แต่ละหมู่บ้านได้เขียนคาร้องมาให้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้า และใน
หนึ่ งปี ใช้เกี่ย วกับ อุป กรณ์ ไฟฟ้ าค่อนข้างมาก แต่ก็ยังดีที่ ยังมีรถกระเช้าเพราะคง
ดีกว่าใช้บันไดปีนขึ้นเสาไฟฟ้า เหมือนเมื่อก่อนหากเกิ ดการพลาดพลั้งก็อาจจะได้รับ
บาดเจ็ บ ได้ ดั งนั้ น ก็ค งจะรองรับ ในส่ ว นนี้ ถ้ าในอนาคตถ้ าหากเรามี ในส่ ว นของ
งบประมาณในการดาเนินการตามที่ทางท่านปลัด ได้มีการนาเสนอว่าควรจะมีการ
ติดตั้งถนนนาร่องสักสายหนึ่งก่อน ก็ต้องมีการบรรจุไว้ในแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และ พ.ศ. 2565 ไว้ ในแผน 5 ปี ของทาง อบต.ป่ า ก่ อ ด า ไว้ ก่ อ น ก็ มี
ทั้งหมด 4 โครงการ 2 แผนงาน กระผมก็ขอนาเสนอเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ในที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านปลัด อบต.

ปลัด อบต.

- เรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้ เข้าร่ว มประชุมทุ กท่าน ขอ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นการใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ ใน
ส่วนของเงินงบประมาณที่มีการตั้งไว้ในแผน ได้มีการหารือกับทางนักวิเคราะห์ ฯ
ตรงนี้ไม่ได้เป็ นการตั้งงบประมาณในส่วนของ อบต. เองทั้งหมด เราจะต้องมีการ
ประสานงานกับทาง อบจ. เพื่อเป็นถนนนาร่องตามที่ทางท่านนายกได้มีการนาเรียน
เพราะทาง อบจ. ก็ได้มีการดาเนินการติดตั้งหลายพื้นที่ และอีกเรื่องหนึ่งคือในส่วน
ของกรมพลังงาน เคยมีโครงการบางโครงการที่ทาการจัดทาทั้งหมู่บ้าน เพราะฉะนั้ น
ก็ต้องทาการหารือว่าทาอย่างไรถึงจะถึงจุดนั้นได้ ซึ่งหากจะดาเนินการเต็มพื้นที่ของ
อบต.ป่าก่อดา ก็ต้องติดต่อไปยังกรมพลังงาน ถ้าหากพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์ถ้า
พูดถึงระยะยาว หากมองแล้วน่าจะมีความคุ้มค่ากว่า แต่หากไปใช้งบประมาณของ
หน่วยงานอื่น หรือเป็นโครงการเกินศักยภาพใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับกรมพลังงาน
หากทางกรมพลังงานสนับสนุนก็ถือเป็นสิ่งที่ดี ก็นาเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ
การพิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบ (ร่าง) แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ
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มติที่ประชุม

- มติ ที่ประชุมมีมติเห็น ชอบการพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพั ฒนา
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้ งที่ 6/2563 (มติ เห็ น ชอบ 1๐
เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ส.อบต.หมู่ที่ 1

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายจันทร์ อินธิยศ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอหารือเรื่องการเทฟุตบาทข้าง
วัดโป่งมอญ ตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้มีการจัดทาหนังสือให้ทางผู้บริหาร อยากทราบว่าใน
ขณะนี้ได้มีการดาเนินการตามขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากทางวัดโป่งมอญได้มี
การจั ด กิ จ กรรมบ่ อ ย จะมี เกี่ ย วกั บ ผู้ ที่ ม าร่ว มกิ จ กรรมและจะมี ก ารด าเนิ น การ
ก่อสร้างเมื่อไหร่ ตรงนี้ก็อยากจะสอบถามและหารือกั บทางท่านผู้บริหาร กระผมจึง
อยากจะเรียนถามเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญทางท่านนายก อบต.

นายก อบต.

- เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ตลอดจนผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน หากไม่มีความเดือดร้อน
จริง ๆ และต้องกลับย้อนไปดูในส่วนของแผน ว่าโครงการก่อสร้างฟุตบาตมีบรรจุใน
แผนหรือไม่ หรือแผนในหมู่บ้านหรือไม่ ไม่ใช่ว่าจะให้ ดาเนินการโดยเร่งด่วนก็ไม่
สามารถดาเนินการได้ ถึงแม้จะมีการดาเนินการแต่ดาเนินการผิดขั้นตอน การขอ
งบประมาณไปยังกรมส่ งเสริมปกครองท้ องถิ่น หรือทาง อบจ. หากไม่มีโครงการ
บรรจุไว้ในแผนทาง อบจ. ก็จะนาทิ้งขยะไปเลย เพราะโครงการต้องมีการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน ดังนั้นย้อนมาดูในส่วนของโครงการก่อสร้างฟุตบาตของวัด
โป่ งมอญ 1.คือไม่ใช่โครงการเร่งด่วนหรือเป็นโครงการที่จะต้องดาเนินการแก้ไข
ทันที 2.เป็นโครงการที่อยู่ในแผนหรือไม่ ถ้าไม่มีถ้ามีการปรับแผนเพื่อให้มีบรรจุไว้ใน
แผน กระผมขอชี้ แ จงในฐานะผู้ บ ริ ห าร 3.ตอนนี้ พ้ น ในห้ ว งของการท าร่ า ง
งบประมาณ ก่อนที่จะมีการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่
ช่างลงพื้นที่ก็แค่สารวจพื้นที่ ก็ต้องมีการนาเสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผน เพราะจะต้อง
เริ่มต้นใหม่หมด ก็คือต้องบรรจุไว้ในแผนก่อนตรงนี้กระผมได้นาเรียนแล้วว่าถ้ามีการ
ปรับ แผนไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือ พ.ศ. 2565 ความเป็ น ไปได้ คื อ
ปลายปีงบประมาณ ถ้าหากมีงบประมาณเหลือจ่ายและไม่ใช้งบประมาณก่อสร้างสูง
ก็สามารถดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ได้ แต่ถ้าเป็นความเดือดร้อน
ต่ าง ๆ ก็ บ รรจุ ไว้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อ จะจั ด ท าร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อนที่จะมีการประชุมครั้งต่อไป แต่ก็ไม่รู้ว่าทางสภาฯ
ของเราจะรัก ษาการถึงขณะนั้ นหรือไม่ ว่าจะอยู่ในช่ว งของการจัดท าข้อบั ญ ญั ติ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็คงจะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ แต่กระผมไม่สามารถชี้ชัด
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ว่าจะต้องมีการดาเนินการจัดทาได้เลย ที่ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน ก็ขอนาเรียนเพียงเท่านี้
ประธานสภาฯ

- ทาง ส.อบต.จันทร์ อินธิยศ ก็ถือว่าทางท่านนายกได้นาเรียนชี้แจงให้ท่านเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว สาหรับวาระการประชุมในวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนสาเร็จเป็นที่เรียบร้อย
ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน
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