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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ผู้มาประชุม 1๓ คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ๙ คน 
ผู้ไม่มาประชุม   -   คน 
ล าดับ ชือ่   -    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 นางฐิตาภรณ์  สงค า หัวส านักปลัด ฐิตาภรณ์  สงค า 
๖ นางกาญจนา  ค าต่าย ผู้อ านวยการกองคลัง กาญจนา  ค าต่าย 
๗ นายชัชพงศ์  มหายศนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ชัชพงศ์  มหายศนันท์ 
๘ นายวิชชาวุธ  รักพุทธคุณ นักวิเคราะห์ฯ วิชชาวธุ  รักพุทธคุณ 
๙ นางสาวพยอม  ปัญญาทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป พยอม  ปัญญาทิพย์ 

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจ าที่ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภา อบต.ป่าก่อด า 

 -  เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการ
ประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ  - ขอบคุณทางผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ กระผมนายสานิตย์ ศรีจุมปา ขอท าการเปิด
ประชุมในวันนี้ ก่อนอ่ืนก็ขอสวัสดีทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในวันนี้ได้มีการนัดหมายประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก็จะมีเรื่องที่ให้ทาง
สภาฯ ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีอยู่ 2-3 วาระด้วยกัน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับพ่ีน้องประชาชน ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพ่ือไม่ให้
เป็นการเสียเวลา ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - พอดีได้รับหนังสือจากทางเลขาฯ สภาฯ ท่านปลัดจ านง วรรณราช ซึ่งวันนี้ติด
ภารกิจมีความจ าเป็นที่จะต้องลา ก็เนื่องจากมีหนังสือจากทาง ก.ก.ต. จังหวัด
เชียงรายได้มีการจัดท าหนังสือมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปเป็นวิทยากรการ
เลือกตั้ง น่าจะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง สจ. ใหม่ของอ าเภอแม่ลาว จ านวน 2 
หน่วยเลือกตั้ง  ทางท่านปลัดจึงได้ยื่นหนังสือลาในเมื่อเลขานุการสภาฯ ได้ยื่น
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หนังสือลามา ดังนั้นทางสภาฯ ต้องท าการคัดเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวในวันนี้
ตามระเบียบ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 18 ในการประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ ๑๓ และ
ข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วย
วิธีการยกมือ” ดังนั้นก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนจะมีการด าเนินการในวาระต่อไป
ให้ทางสภาฯ ได้มีการเสนอตามระเบียบที่ได้แจ้งให้กับที่ประชุมทราบ เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ก็จะมีผู้เสนอ 1 ท่าน และผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ถ้า
มีการเสนอก็ตั้งมีการยกมือ ตรงนี้ก็คงจะให้ทางสภาฯ ได้มีการน าเสนอ ทาง
ข้าราชการมีข้อแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ในการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ถ้า
เป็นไปตามนี้ก็ขอเชิญน าเสนอรายชื่อผู้ที่จะท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ต่อไป  

ส.อบต.หมู่ที่ 4.    - กระผมนายจ ารอง โนปัน ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอเสนอนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว  
ส.อบต.หมู่ที่ 6.        - กระผมนายสมบัติ รัดเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 1.        - ดิฉันนางอรนงค์ แสนใส ส.อบต. หมู่ที่ 1 ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ         - มีทางท่าน ส.อบต.จ ารอง โนปัน เป็นผู้ เสนอท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว เป็น

เลขานุการ สภาฯ ชั่วคราว โดยมีผู้รับรอง จ านวน 2  ท่าน คือ  
1. นายสมบัติ รัดเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ 6 
2. นางอรนงค์ แสนใส ส.อบต.หมู่ที่ 1  
มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ก็ถือว่ามีผู้น าเสนอเพียงท่านเดียว ก็จะให้ทาง
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว คือ ท่าน ส.อบต. บุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้ด าเนินการเป็น
เลขานุการสภาฯ ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1.1 

1.1 แนะน าพนักงานใหม ่

ประธานสภาฯ      - ทาง อบต.ป่าก่อด าได้มีการย้ายเข้ามารับต าหน่งใหม่ขอเชิญได้แนะน าตัว 
หัวหน้าส านักปลัด  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ดิฉันนางฐิตาพร สงค า ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ย้ายมาจาก อบต.หนอง
ป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง ย้ายมาเมื่อสันที่ 9 ตุลาคม 2563  ก็ขอฝากเนื้อฝากตัว
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วย 

ประธานสภาฯ      - ขอเชิญท่านต่อไปได้แนะน าตัว 
ผอ.กองช่าง          - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน กระผมนายชัชพงศ์ มหายศนันท์ ผอ.กองช่าง ย้ายมาจาก อบต.ริมโขง 
อ าเภอเชียงของ ก็ได้มีการร่วมงานมาสักพักหนึ่งแล้ว ได้มีการออกพ้ืนที่และได้เข้ามา
ในช่วงปีใหม่  ส่วนตัวกระผมเองได้มีการท างานในส่วนของกองช่าง และกระผมเอง
ได้ท างานมาหลาย อปท. แล้ว สิ่งที่ดีท่ีสุดคือการท างานร่วมกันเพื่อให้การท างานได้มี
ความก้าวหน้า ก็ต้องมีการด าเนินการเชิงรุก เพราะฉะนั้นหากมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง
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งานมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน เกี่ยวกับงบประมาณในการ
ด าเนินการไม่เพียงพอ เพ่ือน าเสนอกับทางผู้บริหารเป็นไปตามล าดับขั้นตอนต่อไป 
กระผมมีการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นไปตามที่ทางผู้บังคับบัญชาสั่งการ และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบ กระผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย หลังจากที่ได้มีการประชุมแผน
เสร็จก็คงจะมีการลงพ้ืนที่เกี่ยวกับโครงการที่ตกหล่น เพราะต้องด าเนินการจัดท า
แผนอีก 1 ปี ความชัดเจนของแผนที่จะน ามาบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติตอนนี้ก็ได้
ประมาณ 90 - 100 % แล้วก็ต้องได้มีการด าเนินการร่วมกันต่อไป 

ประธานสภาฯ      - ทางหัวหน้าส านักปลัดและทางผู้อ านวยการกองช่างได้ย้ายมาปฏิบัติงาน อบต.ป่า
ก่อด า ในการท างานน่าจะมีความลงตัว ก็คงต้องพ่ึงพาอาศัยกันและทางสภาฯ พี่น้อง
ประชาชนก็คงจะได้พ่ึงพาอาศัยทางข้าราชการด้วย  ทางนักวิเคราะห์ได้มีการ
แนะน าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางข้าราชการก็ได้ย้ายมาจ านวน 2 ท่าน ก็ยินดี
ต้อนรับและยินดีที่ได้ท างานร่วมกัน ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก่อนที่จะมีเรื่องแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ กระผมอยากจะเรียนถามทางท่านประธานสภาฯ ว่าทางสมาชิก
สภาฯ ไม่มาเข้าร่วมประชุมได้ลาหรือว่าขาดประชุม เพราะทางท่านประธานสภาฯ 
ไม่ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     - พอดีว่าไม่มีหนังสือแจ้งการลามาเป็นหนังสือ ดังนั้น หากไม่มีหนังสือลาก็ถือว่าขาด
การประชุมในวันนี้ คือ นายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 ไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือลา
เข้ามาก็ถือว่าขาดการประชุมก็ขอแจ้งให้กับทางที่ประชุมทราบ 

นายก อบต. - เพราะว่าในส่วนของวาระจะต้องมีการขอความเห็นชอบจากทางสมาชิกด้วย 
เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันได้รับหนังสือจากทางจังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงรายได้มีการรายงานว่าตอนนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาห้ามเผา ซึ่งมีการ
ก าหนดโทษทั้งจ าทั้งปรับ กระผมก็ได้มีการแจ้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แล้วว่าให้มีการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์และร่วมมือไปยังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า เพ่ือจะประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องชาวบ้านในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ป่าก่อด า ให้ทราบ เพราะหากเกิดมีการเผาป่าหรือพ้ืนที่ป่าสงวน หากฝ่าฝืนมี
โทษค่อนข้างสูงดังนั้นในเขตพ้ืนที่ของ อบต.ป่าก่อด า จะไม่เกิดปัญหา ถ้าหากมีการ
เผาในเขตพ้ืนที่ ไหน คนแรกที่จะต้องรับผิดชอบคือ ทางนายก ปลัด ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ  ต้องไปชี้แจงให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
เพราะถือว่ามีหนังสือสั่งการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ท าไมไม่มีการประชาสัมพันธ์
ให้กับทางพ่ีน้องประชาชนทราบและปฏิบัติ และหากมีผู้เผาก็ต้องโทษ เพราะในปีที่่
ผ่านมามีหลายพ้ืนที่ไม่ปฏิบัติตาม แต่ในเขตพ้ืนที่ของเราไม่เกิดเหตุการณ์แบบพ้ืนที่
อ่ืน ก็อยากให้ทางสมาชิกสภาฯ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องชาวบ้านได้รับทราบ 
เกี่ยวกับโครงการตอนนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็ได้มีการเริ่มด าเนินการแล้วแต่
จะมีปัญหาในส่วนของทางด้านงบประมาณ เกี่ยวกับงบประมาณจากส่วนกลางไม่ได้
ท าการโอนงบประมาณ จะได้งบประมาณในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าซึ่ง
ตอนนี้ก าชับให้ในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับรายจ่ายใดที่ไม่จ าเป็นก็ขอให้
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ชะลอไว้ก่อน เพราะจะเข้าสู่ฤดูแล้งอาจจะมีในส่วนของพายุก็ต้องมีการเตรียมการไว้ 
และในส่วนของโครงการก็ทยอยด าเนินการหากมีในส่วนของงบประมาณ กระผมก็
จะดูในส่วนของทุกหมู่บ้านเพราะตรงนี้ถือว่าเกื้อหนุนกัน เกี่ยวกับมุมมองของทาง
หมู่บ้านด้วยตอนนี้ก็พยายามกระจายให้ลงครบทุกหมู่บ้านก่อน ในส่วนของหมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 6 ก็คงจะต้องรอดู่ในส่วนของการเจาะน้ าที่เราใช้งบทุนส ารองสะสม ใน
ส่วนของการด าเนินการจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูอีกครั้ง ก็คงจะต้องรอทั้งสองหมู่บ้าน
เพราะทั้งสองหมู่บ้านมีการด าเนินการในลักษณะเดียวกัน ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต
และต้องดูในห้วงของการปฏิบัติหน้าที่ถ้าพอมีงบประมาณก็จะด าเนินการ ในส่วน
ของเมื่อวานได้มีการประชุมกับทาง ผอ. คนใหม่ ของโรงเรียนผู้สูงอายุและได้รอง
ประธานมา 2 คน มีพ่อมงคล ปิดทะเหล็ก และทางพ่อสาวิต แสนใส ที่ได้มาเป็นรอง
ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้อ านวยการจะเป็นเจ้าอาวาสวันทรายมูล มาเป็ น
ผู้อ านวยการแทนเจ้าคณะต าบลป่าก่อด า ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการแต่งตั้งประธาน
และจะมีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถ้าทางผู้สูงอายุ
หรือนักเรียนผู้สูงอายุได้มีการสอบถามยังสมาชิกสภาฯ ก็ขอให้แจ้งหรือท าการ
ประชาสัมพันธ์ว่าจะเปิดเรียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ก็อยากจะฝาก
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด เราก็ยังไม่สามารถไว้วางใจให้ได้เพราะหนังสือสั่งการทาง
จังหวัดและทางอ าเภอ ในส่วนของการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในตอนนี้ใน
เขตพ้ืนที่ของเราทางพ่ีน้อง อสม. ก็ยังคงตั้งจุดบริการคัดกรองตั้งตรวจวัดอุณหภูมิ 
เมื่อ 2 วันก่อนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้น าท้องที่ ท าความ
สะอาดในเขตพ้ืนที่ อบต. มีอยู่ 3 จุด คือ ตลาดบ้านหนองบัว ตลาดบ้านท่าขี้เหล็ก 
และตลาดบ้านแม่ผง ก็ได้มีการด าเนินการตามหนังสือสั่งการ ก็อยากจะฝาก
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะสถานการณ์
โรคมือเท้าปาก ตอนนี้ก็ไม่มีเด็กป่วยเพ่ิมแล้ว เพราะได้มีการประกาศหยุดเรียนไป
ทั้งหมด 3 วัน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้มีการท าความสะอาดทั้งของเล่นและ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ก็คงมีเรื่องที่แจ้งให้ที่
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอขอบคุณท่านนายก มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเรียน
เชิญข้าราชการมีเพ่ิมเติมหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถ้าไม่มีก็ขอเข้า
สู่ระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวัน
ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดส่ง
ส าเนา รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมก็ขอให้เป็นไปตาม
ระเบียบ มีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและด าเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีก็ขอ
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อนุญาตขอความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติยก
มือ  

มติทีป่ระชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มติเห็นชอบ 
11 เสียง มติเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  

 3.1 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และสมัยแรกของ
ปีถัดไป 

ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระที่ 3.1 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 
พ.ศ. 2564 และสมัยแรกของปีถัดไป ตรงนี้ก็ถือว่าผ่านมาหลายปีแล้วทุกท่านก็คง
จะเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ทางท่านเลขานุการสภาฯ มีชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ 

เลขานุการฯ         - เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การก าหนดสมัย
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญเพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานของข้าราชการ เพราะทาง
ข้าราชการก็จะได้มีการน าเรียนชี้แจงว่าห้วงระยะเวลาไหนอยู่ในห้วงของการประชุม 
ทางข้าราชการจะได้ท าการแนะน ามา 

ประธานสภาฯ.    - ก็คงจะต้องมีการก าหนดเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับทางข้าราชการ ตามที่ท่าน
เลขานุการสภาฯ ได้มีการน าเรียน จากเดิมที่ได้มีการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 
ตามที่ข้าราชการได้มีการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญในห้วงของเดือน 
กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน โดยมีก าหนดสมัยของทาง
ข้าราชการตามก าหนดเดิม แต่ครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนจากเดือนพฤศจิกายนเป็น
เดือนธันวาคม เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมมีความเหมาะสมหรือไม่ 
ทางข้าราชการมีข้อเสนอแนะให้กับในที่ประชุมหรือไม่  

รองปลัด              - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานคือ ถ้าหากมีการก าหนดสมัยในช่วงของเดือนพฤศจิกายน
ถือว่าเร็วเกินไป มีปัญหาในการท างานบางอย่าง เช่น การรายงานผลการด าเนินงาน 
การรายงานผลการปฏิบัติงานของทางผู้บริหาร ซึ่งในระเบียบได้มีการก าหนดว่า
ภายในเดือนธันวาคม แต่ เราได้มีการก าหนดในห้วงของเดือนพฤศจิกายน 
เพราะฉะนั้นไม่สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารให้ทัน ในการก าหนด
สมัยประชุมในห้วงของวันที่ 16-30 ธันวาคมถือว่ามีความเหมาะสม 

ประธานสภาฯ     - เปลี่ยนจากเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนธันวาคม ในที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้มีการน าเสนอ สามารถน าเสนอได้ จะมี
การน าเสนอกี่สมัยก็ได้ไม่น้อยกว่า 2 สมัย แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย ถ้ามีการเสนอก็ต้อง
มีผู้รับรอง 2 ท่าน ขอเชิญเสนอ 

ส.อบต.หมู่ที่ 1.    - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางอรนงค์ แสนใส ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอเสนอ 4 สมัย  

สมัยที่ 2 วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2564 
สมัยที่ 3 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 
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 สมัยที่ 4 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2564 
สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ประธานสภาฯ.       - ขอผู้รับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 1   - นายจันทร์ อินธิยศ  ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 11  - นางพรศรี ค าฟู  ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ทางท่าน ส.อบต. อรนงค์ แสนใสน าเสนอ 4 

สมัย 
สมัยที่ 2 วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2564 
สมัยที่ 3 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 
สมัยที่ 4 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2564 
สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ตามท่ีได้มีการน าเนอมาถ้ามีมติเห็นชอบ ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
2564 และสมัยแรกของปีถัดไป(มติเห็นชอบ 11 เสียง  มติเอกฉันท์) 

3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7/2564 

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ 3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7/2564 ขอเชิญทางท่านนายกได้ท าการ
ชี้แจง 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ระเบียบวาระท่ี 3.2 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่  7/2564 สืบเนื่องจากในแผนปี  พ.ศ. 2564 บางหมู่บ้านได้
ด าเนินการในส่วนของโครงการในแผน แต่ไม่มีในแผนรองรับโดยเฉพาะในส่วนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งมีภารกิจเร่งด่วนในแผนด้วยว่าควรจะมีการบรรจุ
ไว้ในแผน ดังนั้นก็ได้มอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ได้ออกประชาคมแต่ละหมู่บ้าน 
เพ่ือที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบถามความต้องการและน าเสนอโครงการในระดับ
หมู่บ้าน ซึ่งก็ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กระผมก็คงจะมี
การมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุมต่อไป ว่าแต่
ละโครงการที่มีเพ่ิมเติมขึ้นมาว่ามีโครงการใดบ้าง ในส่วนของการด าเนินการก็ต้อง
ขึ้นอยู่ที่งบประมาณของเราด้วย ซึ่งที่ผ่านมาทุกท่านก็คงจะทราบโดยหลักในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทาง อบต.ป่าก่อด า ได้มีการตั้งรับงบประมาณไว้ 30 
ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกี่ยวกบัการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโดยส่วน
ใหญ่จะมีการก าหนดไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ ตามที่ตั้งไว้ในส่วนของการพัฒนาอยู่ที่
ประมาณ 3 ล้านกว่าบาท บางส่วนโดยเฉพาะได้มีการจัดเก็บภาษีตามรัฐบาลมีการ
ลดหย่อนหลาย  ๆ อย่าง จากเดิมที่จะต้องมีการเสียภาษี 100 เปอร์เซ็นต์ ปรับลด
ภาษีเหลือ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีการจัดเก็บจริง 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในส่วนของ



๘ 

รายได้หรือการจัดเก็บภาษีหายไป 90 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ก็ไม่ทราบว่าโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละหมู่บ้านจะได้มีการด าเนินการตามที่ได้
ให้ความเห็นชอบตามข้อบัญญัติหรือไม่ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่ง อีก
ส่วนหนึ่งก็คงเกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพซึ่งที่ผ่านมากระผมดูแล้วว่าโครงการที่
เกินศักยภาพของ อบต.ป่าก่อด า ในแผนจะเหลืออีกไม่เยอะ ซึ่งเหลือไม่กี่โครงการ
ตอนนั้นมีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าของหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 เขตเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เพราะตอนนี้ถนนยังด าเนินการก่อสร้างยังไม่สุดสาย แต่ก็คงจะมีการ
มอบหมายให้กับทางกองช่างเกี่ยวกับแนวเขตที่เหลือในเขตพ้ืนที่ของ อบต.ป่าก่อด า 
เหลือพ้ืนที่ก่อสร้างอีกกี่เมตร เพราะว่ามีเขตติดต่อกับของทางเทศบาลกับเขต อบต. 
หากเรามีการด าเนินการเกินเขตความรับผิดชอบก็ถือว่าผิดระเบียบ ในการก่อสร้าง
ยังคงเหลือไม่ถึง 50 เมตร แต่ถ้าหากแนวเขตเราถึงตรงไหนเราก็จะสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ แต่ถ้าเกินขอบเขตอ านาจของทาง อบต. หากมีผู้ร้องเรียนก็จะ
เกิดปัญหาทั้งในส่วนของราชการ สมาชิกสภาฯ ในส่วนของผู้บริหาร ดังนั้นคงต้อง
มอบหมายให้ทางกองช่างส ารวจเกี่ยวกับแนวเขตให้เรียบร้อยก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ใน
ส่วนของโครงการอ่ืน ๆ ที่เพ่ิมเติมขึ้นมาก็มีอยู่หลาย ๆ โครงการโดยเฉพาะใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ช่วงประมาณในเดือนสิงหาคมในแต่ละปี และได้มีการด าเนินการปรับแผน
อีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าแผนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นแผนพัฒนา 5 ปี ก็คือตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเหลืออีกเพียงปีเดียว หากมีการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแผนพัฒนาอีก 5 
ปี ต่อไปข้างหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 ก็อยากจะฝากทางสมาชิกสภา
ฯ และทางผู้น าหมู่บ้าน ให้ดูในส่วนของแผนด้วยเพราะแผนพัฒนาจะถึงปี พ.ศ. 
2565 และในปีต่อไปจะมีการด าเนินโครงการไหน หรือโครงการในแผนพัฒนา 5 ปี 
เกี่ยวกับโครงการไหนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่มีการปรับขึ้นมายังไม่ได้ด าเนินการ ก็
ขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ดูในส่วนของโครงการที่ตกหล่น และโครงการที่มี่ความ
จ าเป็นแต่ทางชาวบ้านไม่ได้เรียงเป็นล าดับต้น ๆ ก็เลยไม่ได้ท าการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ก็ต้องดูในส่วนของตรงนี้ด้วย เพราะจะต้องด าเนินการจัดท าแผนอีกครั้ง
หนึ่ง  ในส่วนของรายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้กับทางนักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้น า
เรียนในส่วนของรายละเอียดให้กับในที่ประชุมทราบต่อไป 

นักวิเคราะหฯ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายวิชชาวุช รักพุทธคุณ นักวิ เคราะห์ฯ ขออนุญาตชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่  7/2564  ตาม 
“ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 
3) พ .ศ . 2561ข้อ ๒๒ 18 เพื่ อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่ ม เติ ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา



๙ 

ท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ด้วยเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับ ความเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้”  

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 
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นักวิเคราะห ์ - ต่อไปรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง  

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ อยากให้เป็นข้อสังเกตให้กับทางสมาชิกสภาฯ 
แต่ละหมู่บ้านดูว่าเกี่ยวกับโครงการตามแผนงานต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ในเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีการจัดท าข้อบัญญัติไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนอกจากเงินเหลือจ่าย หรือว่าเป็นโครงการที่เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนถึงจะด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ แต่ด้วยกรอบของงบประมาณ
ก็ถือว่าเป็นไปได้ยากกรณีที่จะมีการเพ่ิมเติม ตั้งแต่กระผมได้เข้ามาบริหารแค่ 1 ปี 
ก่อนที่จะหมดวาระ คือ การก่อสร้างอาคารก่อนที่จะหมดวาระ เพราะมีงบประมาณ
เข้ามาเพ่ิมเกือบ 3 ล้านกว่าบาท จึงได้มีการตัดสินใจขอความเห็นชอบจากทาง  
สภาฯ ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น อาคารด้านหลัง แต่หลังจากนั้นก็ ไม่ เคยได้รับ
งบประมาณที่ตั้งรับไว้เลย ดังนั้นในส่วนของโครงการต่าง ๆ กระผมอยากให้เป็น
ข้อสังเกตโดยเฉพาะของหมู่ที่ 2 แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ โดยงบประมาณหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาท ในส่วนของตรงนี้ด้วย
ความเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นไปได้ยากอยู่แล้ว จะมีการด าเนินการโครงการเป็นจ านวน
หลักล้าน โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลหรือ อบต. แม้แต่การประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่นด้านงบประมาณในการพัฒนาก าแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน โดยส่วนใหญ่กรอบงบประมาณจะอยู่ที่ 
10 เปอร์เซ็นต์ แม้แต่การประเมินโบนัสว่าท้องถิ่นใดที่จะมีการพัฒนาต่ ากว่า 10 
เปอร์เซ็นต์ ก็จะไม่ได้รับการประเมิน ก็ถือว่าไม่ได้รับเงินโบนัส แต่ในส่วนของ อบต. 
ถ้าโดยพื้นฐานถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ถ้างบประมาณ 30 ล้านบาท เงินส าหรับพัฒนา
ก็จะอยู่ที่ 3 ล้านกว่าบาท บริหารทั้งหมด 7 หมู่บ้าน น ามาเฉลี่ยเป็น 8 ส่วน ในส่วน
ของ อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 - 9 ส่วน และยึด 7 หมู่บ้านเป็นหลัก น ามา
หารเฉลี่ยจะเหลือในส่วนของการพัฒนาหมู่บ้าน 3 แสนกว่าบาทถึงสี่แสนกว่าบาท 
และบางโครงการใช้งบประมาณเกือบหนึ่งล้านบาท ซึ่งมีความเป็นไปได้ยากดังนั้น
อยากจะฝากเกี่ยวกับกรณีเป็นอาคารที่ได้มีการวางแผนไว้ แต่อาจจะบรรจุไว้ในแผน
ส่วนหนึ่ง ยกตัวอย่างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 ถ้าจะด าเนินการก่อสร้างเต็ม
รูปแบบใช้งบประมาณในการด าเนินการหนึ่งล้านกว่าบาท แต่หากปีงบประมาณใน 
1 ปี ไม่สามารถด าเนินการได้โดยความเป็นจริง แต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- พ .ศ. 2570 อีก 5 ปีข้างหน้า เพราะจะต้องท าต่ออาคารหลังเดิม แต่จะ
ด าเนินการก่อสร้างเต็มรูปแบบไม่สามารถท าได้ กระผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย เพราะ
หมู่บ้านอ่ืนก็ต้องการพัฒนาก็ฝากเรื่องนี้ด้วย หมู่บ้านอ่ืนก็ต้องการพัฒนาหมู่บ้าน
เหมือนกัน แม้แต่หมู่อ่ืนที่ใช้งบประมาณในการด าเนินการเกินศักยภาพหรือทาง 
อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้ เหมือนโครงการของหมู่ที่ 4 การก่อสร้างเมรุเผาศพ 
แต่ท าไมต้องบรรจุไว้ในแผนด้วยแต่งบประมาณในส่วนนี้สามารถของบประมาณใน
ส่วนอ่ืนได้อีก เพราะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการเกินศักยภาพ ซึ่งตรงนี้สามารถขอ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนได้แต่จะได้งบประมาณในการสนับสนุนก็ถือว่าเป็นอีก
เรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.ป่าก่อด า เกือบจะทั้งหมดทาง 
อบจ.เชียงราย อ้างในส่วนของการของบประมาณจะต้องมีเขตติดต่ออย่างน้อย 2 
ท้องถิ่น กรณีถนนที่เกินศักยภาพต้องเป็นถนนที่ท าการเชื่อมกับต าบลอ่ืน หรือ
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ท้องถิ่นอ่ืนถึงจะของบประมาณไปยัง อบจ.เชียงราย  ได้ แต่ถ้ามีการของบประมาณ
จากหน่วยงานอ่ืนไม่ต้องมีเขตติดต่อหรือเชื่อมต่อ อยากจะท าความเข้าใจกับทาง
สมาชิกสภาฯ กระผมลองค านวณคร่าว ๆ ในปี งบประมาณ  พ.ศ . 2564 
งบประมาณของทาง อบต.ป่าก่อด า มีเพียง 30 กว่าล้าน แต่ในแผนมีการตั้ง
งบประมาณไว้ 100 กว่าล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากทาง อบต. 
จะมีการด าเนินการทั้งหมดเกือบ 10 ปี ก็ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องชาวบ้านทั้งหมดได้ แต่ตามที่กระผมได้มีการน าเรียนส่วนไหนที่จะสามารถหา
งบประมาณจากส่วนอ่ืนได้ก็ควรจะบรรจุไว้ในแผนก่อน  ก็ต้องน าเรียนว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ละหมู่บ้านมีไม่น้อยกว่า 18 โครงการ แต่ตอนนี้ก็
ใกล้จะต้องจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ก็อยากจะให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้ท าการศึกษาหรือดูว่าโครงการ 10 กว่าโครงการที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะให้ทาง อบต.ป่าก่อด าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก็ต้องดู
ในส่วนของตรงนี้ด้วยเพ่ือที่จะน ามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ขอฝากตรงนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ  - ก็ดูในส่วนของโครงการเพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผน โครงการบ่อน้ าดิบได้มีการบรรจุ
ไว้ในแผนหรือไม่ ถังเก็บน้ าดิบ 

นายก อบต. - ตรงนี้อยากจะท าความเข้าใจกับทางสมาชิกสภาฯ ด้วย ตรงนี้คือแผนเพ่ิมเติมแต่
แผนหลักก็มีโครงการเดิมอยู่แล้ว ไม่เพียงแต่เฉพาะโครงการของหมู่ที่  2 หรือ
โครงการของหมู่อ่ืนมีเพียงเท่านี้ ซึ่งมีโครงการอยู่แผนเดิมกว่า 100 โครงการ ขนาด
เพ่ิมเติมในแต่ละหมู่บ้านไม่ต่ ากว่า 10 กว่าล้านบาท ที่มีการเพ่ิมเติมเข้ามา แต่แผน
หลักฉบับแก้ไข 1 - 6 ที่มีการเพ่ิมเติมแก้ไข 6 ครั้งที่ผ่านมา ก็อยากให้ทางสมาชิก
สภาฯ ดูในส่วนของโครงการด้วย เพราะบางครั้งอาจจะมีโครงการที่ตกหล่น เพราะ
จะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
เพราะตรงนี้จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่านั้น ก็อยาก
ฝากไว้อีกส่วนหนึ่ง 

นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้เป็นโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านใช่หรือไม่ครับ โครงการนี้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ครับ  

ประธานสภาฯ  - ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในวาระนี้ แต่ละหมู่บ้าน เพราะถ้าหากถึงเวลา
จริง ๆ ไม่มีบรรจุไว้ในแผนก็จะท าให้เสียโอกาสตรงนี้  ทางสมาชิกสภาฯ สามารถ
สอบถามได้ 

นายก อบต. - ขออนุญาตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการของทาง อบต.ป่าก่อด า ว่าท าไมไม่มีในแผน
เพราะทางนักวิเคราะห์ฯ คนเก่า จะมีข้อหนึ่งว่าในการประเมินองค์กรการบรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาคือน าโครงการในแผนพัฒนาไปแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการจริง โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนามีอยู่ประมาณ 100 โครงการ แต่ที่จะ
สามารถด าเนินการได้จริงปีงบประมาณหมู่บ้านละ 1 โครงการ หากมีการประเมิน
ในส่วนของการบริหารจัดการจะท าให้ได้คะแนนต่ า และทางนักวิเคราะห์ฯ คนเก่า
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บอกว่าให้มีการด าเนินการหมู่บ้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 โครงการ แต่ในแผนพัฒนา
ของเราไม่ค่อยมี เลยท าการตัดโครงการออกทั้งหมด เพราะบางทีเราออก เวที
ประชาคมหมู่บ้านโดยแต่ละหมู่บ้านได้มีการตั้งโครงการกว่า 10 โครงการ แต่กลับ
กลายกลัวว่าประเมินในส่วนของตรงนี้คะแนนน้อย ตอนนี้ก็เป็นเหมือนกันก็เลยบอก
ให้นักวิเคราะห์ฯ น าบรรจุไว้เลยในส่วนของคะแนนกับการเสียโอกาสในการพัฒนา
ของพ่ีน้องชาวบ้าน เพราะบางครั้งจะมีงบจากหน่วยงานภายนอก แต่กลับมาดูใน
แผนปรากฏว่าไม่มีโครงการจึงท าให้เสียโอกาส เพราะตอนนี้การปรับปรังแผน 
เปลี่ยนแปลงแผน การแก้ไขแผนจะท าได้ยาก กระบวนการไม่เหมือนสมัยก่อนแค่เข้า
ในส่วนของที่ประชุมคณะกรรมการแผนแล้วให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก็จบแล้ว แต่ตอนนี้กระบวนขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก ในส่วนของปีนี้ที่มีการปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมในส่วนของแผน ก็ถือว่าเป็นการเพ่ิมเติมแผนครั้งใหญ่ กระผมก็ได้แจ้ง
ให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ลงพ้ืนที่เพ่ือท าประชาคมแต่ส่วนกระผมไม่ได้ลงพ้ืนที่ด้วย 
เพราะกระผมอยากให้การแก้ไขปัญหาเกิดจากพ่ีน้องชาวบ้านจริง ๆ กระผมก็ให้
โอกาสพ่ีน้องชาวบ้านได้น าเสนอความต้องการมาเต็มที่ เพ่ือให้เป็นไปตามความ
ต้องการของพี่น้องชาวบ้าน น าบรรจุไว้ในแผนเพ่ือที่จะสามารถด าเนินการได้ เพราะ
ถ้าไม่มีในแผนก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ก็ถือว่าที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เพราะเป็น
ห่วงตอนที่มีการประเมินองค์การมากเกินไป กลัวที่จะได้คะแนนประเมินน้อย ก็ถือ
ว่าคิดใหม่ท าใหม่ตรงนี้ก็ขอน าเรียนในสวนที่ทางประธานสภาสอบถามมาด้วย 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เกี่ยวกับซอย 9 และ ซอย 10 ก็อยากให้ช่วย
ประสานงานด้วย  เพราะที่ผ่านมาถามทาง อบต. ก็บอกว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ทางกรมชลประทาน ถามทางชลประทานก็ตอบมาว่ามอบหมายให้กับทาง อบต. 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอความร่วมมือในการประสานงานกับทางกรมชลประทาน
ด้วย เป็นถนนลูกรังแต่ก็มีคนใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรเยอะอยู่ ก็ขอฝากทางท่าน
นายกและทางเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานด้วย  

นายก อบต.        - ก็ขอฝากทาง ผอ.กองช่างประสานงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เพราะทาง อบต. มี
โครงการที่จะจัดท าถนนคอนกรีตจากซอย 9 ถนนข้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 6  
ไปถึงฌาปณสถานหนองกวาง และได้ประสานงานไปยังกรมชลประทานแล้วแต่ทาง
กรมชลประทานบอกไม่ให้ด าเนินการ ทุกครั้งที่มีการมอบหมายมีการมอบหมายเพียง
ดูแลพ้ืนผิวจราจร จึงไม่สามารถน างบประมาณของทางท้องถิ่นไปด าเนินการได้ ให้
ดูแลแต่ไม่สามารถด าเนินการอย่างอ่ืนได้และล่าสุดทาง อบต.จอมหมอกแก้วได้ไปเท
ถนน คสล. น่าจะเป็นสายคันคลองเพราะเมื่อก่อนไม่ได้ก าหนดความกว้างของถนน
และการก าให้มีไหล่ทาง แต่ปรากฏว่าของ อบต.จอมหมอกแก้ว น างบประมาณไป
ด าเนินการปรากฏว่าถนนกว้างแค่ 3 เมตร คือแค่ให้ทางชาวบ้านสามารถเดินทาง  
ไป - มาได้ เพราะว่ามีบรรจุไว้ในแผนและทางพ่ีน้องชาวบ้านมีความต้องการ  และมี
การตราเป็นข้อบัญญัติปรากฏว่าทางกรมชลประทานน ามาตรฐานถนนเกี่ยวกับความ
กว้างของถนนว่าไม่น้อยกว่ากี่เมตร และไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ตรงนี้ก็เลยเป็น
ปัญหาถ้าเกิดทางกรมชลประทานบอกว่ามีการด าเนินการผิดรูปแบบจะเป็นอย่างไร 
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ก็ขอฝากทางกองช่างดูในส่วนของเรื่องนี้ด้วย ส าหรับถนนซอย 9 คือข้างอาคารหมู่ที่ 
6 แต่ซอย 10 จะไปทางหลังวัดโป่งมอญ กระผมก็อยากให้ในส่วนของทางกองช่าง
ไปประสานงานกับทางกรมชลประทานดูว่าถ้าทางท้องถิ่น แม้แต่มีการขอ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณจากทาง อบจ.เชียงราย ทางกรม
ชลประทานจะให้ด าเนินการอย่างไร ทางกรมชลประทานมีแผนในการด าเนินการ
หรือไม่ ถ้าทางท้องถิ่นจะด าเนินการเองจะต้องจัดท าเป็นหนังสือประสานอย่างไร 
ตรงนี้ต้องประกอบกับต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือที่จะขอในส่วน
ของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอยู่แล้ว ในส่วนของจะของบประมาณจากทาง 
อบจ. ถนนมาตรฐานต้องมีความกว้าง 6 เมตร รวมไหล่ทาง แต่ถนนซอย 9 และ
ซอย 10 ความกว้างของถนนน่าจะไม่เกิน 4 เมตร  ถ้าหากเข้าไปด าเนินการก็จะเกิด
ปัญหา เพราะความเข้าใจของพ่ีน้องชาวบ้านไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานตามที่
กระผมได้มีการน าเรียนเบื้องต้นแล้ว หากมีการด าเนินการแต่ทางเจ้าของพ้ืนที่ยังไม่
อนุญาต ทาง อบต. ขอสนับสนุนงบประมาณมาได้อย่างไร ก็จะโยนความรับผิดชอบ
ให้กับทางผู้บริหาร เพราะทางผู้บริหารเป็นผู้เซ็นเอกสาร ตรงนี้ก็อยากจะน าเรียน
และท าความเข้าใจด้วย แต่ถนนสายนี้หากมีการปรับปรุงได้ก็ถือว่าสามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านได้ เพราะซอย 9 สามารถเชื่อมไปเขตเทศบาลก็
สามารถน างบประมาณมาปรับปรุงได้ แต่แนวทางปฏิบัติของทางกรมชลประทานจะ
สามารถให้ทาง อบต.ด าเนินการได้ขนาดไหนอย่างไร ถนนก็มีความสูงหากมีการใช้
ดินถมก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงตรงนี้ก็ต้องดูในส่วนของความเป็นไปได้ด้วย ก็
ขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ด้วย เพราะบางทีทางชาวบ้านไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
ในการด าเนินการหากเราได้มีการด าเนินการน าดินลูกรังไปถมความจริงแล้วก็ถือว่ามี
ความผิด กระผมก็อยากจะด าเนินการด้วยความถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่
จะมีการด าเนินการแต่ละโครงการ ก็อยากจะฝากทางสมาชิกสภาฯ ท าความเข้าใจ
กับทางพ่ีน้องชาวบ้านด้วย 

ประธานสภาฯ  - ตรงนี้ก็ให้ทางข้าราชการได้ท าการประสานงาน ตรงไหนที่มีปัญหาก็ขอให้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับวาระนี้มีท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ก่อนที่จะให้ความเหน็ชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ 

นักวิเคราะห์ฯ - ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมจะมีบางหมู่บ้านที่เสนอติดตั้งกล้อง CCTV เดิมในแผนของ
ทาง อบต. ของเรามีอยู่แล้วโดยงบประมาณในการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 - 
พ.ศ. 2565 อยู่แล้ว แต่ในส่วนของหมู่บ้านหากมีการด าเนินการก็ได้มีการประชุมกับ
ทางคณะกรรมการเกี่ยวกับปัญหาเพราะกลัวว่าถ้าทางหมู่บ้านจะติดตั้งกล้อง CCTV 
จะติดตั้ง ณ จุดไหน การที่จะท าการติดตั้ง สถานที่ในการติดตั้งมีความปลอดภัย
ขนาดไหน มีผู้ที่มีความรู้ที่จะคอยควบคุมระบบหรือดูแลรักษาหรือไม่ ตรงนี้ก็ถือว่า
เป็นปัญหาในเรื่องของการติดตั้ งว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่  ทาง
คณะกรรมการเลยมีความเห็นว่ารอให้ทาง อบต. มีงบประมาณก่อนแล้วค่อย
ด าเนินการให้เพราะถ้าทางหมู่บ้านด าเนินการเองก็จะไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถใน
การติดตั้งจะดูแลและรักษาได้ ตรงนี้ก็ขอน าเรียนต่อท่ีประชุม 
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นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับกล้อง CCTV โดยทั่วไปถ้าเป็นทาง
เอกชนติดตั้งและกล้อง CCTV มีราคาถูกแต่ถ้าในส่วนของทางราชการหรือทาง
ท้องถิ่นจะด าเนินการจะมีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะดูจากวัสดุอุปกรณ์ซึ่งจะใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งกระผมได้ท าการของบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตั้งแต่อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ถึงแยกสวนชาสุวิรุฬชาไทยแต่ก็
ไม่ ได้ งบประมาณสนับสนุนทาง อบต.จอมหมอกแก้ว และ อบต.บัวสลี  ได้
งบประมาณในส่วนนี้ ไป กระผมก็ไม่ทราบว่าจริง ๆ แล้ว อบต.ป่าก่อด า เป็น
หน่วยงานราชการอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพราะได้มีการ
ของบประมาณไปพร้อมกัน งบประมาณเกือบ 2 ล้านบาท ที่จะน ามาด าเนินการ แต่
ในกรณีของหมู่ที่ 11 ตั้งไว้ในแผนเป็นล าดับที่ 1 ก็ขอน าเรียนในส่วนของตรงนี้ใน
ส่วนของระบบกล้อง CCTV ค่อนข้างมีความจ าเป็นแต่ อบต.ป่าก่อด า เป็นองค์กร
ค่อนข้างเล็กถ้าหากมีการด าเนินการคงใช้งบประมาณสูงพอสมควร แผนใน
ข้อบัญญัติประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่จริงของ อบต.ป่าก่อด าต้องติดตั้งกล้อง CCTV ใน
พ้ืนที่ของทาง อบต.ป่าก่อด า แต่ปรากฏว่าดูจากโครงการอ่ืนน่าจะมีความจ าเป็น
มากกว่า เพราะทาง อบต.ป่าก่อด า มีการจัดเวรยามและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
แล้ว และบริเวณอาคารสถานที่ก็ได้มีการติดเหล็กดัดไว้รองรับอยู่แล้ว ก็มีหนังสือสั่ง
การมาค่อนข้างบ่อยว่าในส่วนของท้องถิ่นควรค านึงถึงความปลอดภัย เพราะในหลาย 
ๆ สถานที่เกิดอาชญากรรมขึ้น โดยเฉพาะสถานที่ราชการแจ้งมายังในส่วนของ
ท้องถิ่นที่ยังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ด าเนินการในเรื่องนี้ ในส่วนของหมู่บ้าน
กระผมก็มีความคิดว่าถ้ามีโอกาสในช่วงที่ท าการของงบประมาณ เพราะกระผมอยาก
ให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ตามถนนสายหลักก่อน โดยเฉพาะแยกโรงเรียนบ้านโป่ง
มอญ ทั้งในส่วนของราชการ ในส่วนของทางต ารวจ ถนนสายนี้ถือเป็นทางเลี่ยงน่าจะ
มีการติดตั้งกล้อง CCTV ตรงนี้ แต่ก็ติดในส่วนของทางด้านงบประมาณ เฉพาะ
ห้องควบคุมจะต้องมีจุดรองรับและต้องมีผู้ดูแลในส่วนของเรื่องนี้ ในอนาคตหาก
โครงสร้างพ้ืนฐานมีการก่อสร้างเต็มพ้ืนที่แล้ว ก็ต้องมามองในส่วนของเรื่องนี้เพราะก็
จะต้องมองถึงความปลอดภัยของเรื่องนี้ด้วย ขอฝากทางข้าราชการถ้าหากกระผม
หมดวาระในส่วนของตรงนี้ก่อนที่จะมีการจัดท าข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ก็ต้องมีการจัดส่งโครงการของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือที่จะ
สามารถของบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ กระผมก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย 

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าท าการอภิปรายมาพอสมควรแล้ว ขอมติความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที ่7/2564 ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 7/2564 (มติเห็นชอบ 1๐ เสียง 
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  

ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน มีเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การขยายก าหนดเวลา
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2564 ตามมติ ครม. ขยายไปอีก 2 เดือน คือ 
ปกติแล้วทาง อบต.ป่าก่อด า ท าการแจ้งประเมินผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
จะมีการก าหนดให้เสียภาษีในเดือนเมษายน ซึ่งตอนนี้ได้มีการแจ้งให้ขยายออกไป 
อบต. จะแจ้งการประเมินภาษีในเดือนเมษายน การเสียภาษีก็จะให้เสียภาษีในเดือน
มิถุนายน  และการแจ้งการประเมินทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้มีการประกาศติด
บอร์ดหน้า อบต. ในส่วนที่จะท าการแจ้งว่าจะต้องมีการเสียภาษีเท่าไหร่ก็จะมีการ
แจ้ง เพราะตอนนี้ก าลังด าเนินการจัดท าเอกสารก็จะแจ้งให้ผู้เสียภาษีอีกครั้งหนึ่ง 
ตามที่ท่านนายกได้มีการน าเรียนในปีนี้จะมีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีก 90 
เปอร์เซ็นต์ คือ  

1. ที่ดินที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม  
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย   
3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้นอกจาก (1) และ (2) 
4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควรแต่สภาพ 

ในส่วนของเอกสารประชาสัมพันธ์ทางเจ้าหน้าที่ก็จะจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้
หมู่บ้านอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทาง ผอ.กองคลัง  การประชุมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็
ขอขอบคุณทางผู้บริหาร และทางข้าราชการ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอปิด
การประชุม 
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ประธานกล่าวปิดประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

                      (ลงชื่อ)                         ผู้บันทึกประชุม 
                                 (นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว) 
                                  เลขานุการสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือก อบต.ป่าก่อด า 
           
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี  2564                    คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ได้มีการรับรองในการประชุม    การประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า                 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑                                                     เห็นว่า  ถูกต้องทุกประการ                                     
                                               
 
(ลงชื่อ)  สานิต   ศรีจุมปา  ผู้รับรอง                         (ลงชื่อ)  สถิตย์   เสียงแขก  ตรวจแล้วถูกต้อง 
          (นายสานิต   ศรีจุมปา)                                              (นายสถิตย์   เสียงแขก) 
       ประธานสภา อบต.ป่าก่อด า                                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ) อรนงค์ แสนใส  ตรวจแล้วถูกต้อง                                              
(นางอรนงค์ แสนใส)  

               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

       

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

                                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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