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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ในวันจันทร์ที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ผู้มาประชุม 1๓ คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ๙ คน 
ผู้ไม่มาประชุม   -   คน 
ล าดับ ชื่อ   -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 ผู้มาประชุม   

1 นายสานิต      ศรีจุมปา ประธานสภา     อบต.ป่าก่อด า สานิต      ศรีจุมปา 
2 นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว รองประธานสภา อบต.ป่าก่อด า บุญโรจน์  หน่อแก้ว 
3 นายจ านง     วรรณราช เลขานุการสภา อบต. ป่าก่อด า จ านง     วรรณราช 
4 นายจันทร์     อินธิยศ สมาชิกสภา อบต. ป่าก่อด า หมู่ที่ 1 จันทร์     อินธิยศ 
5 นางอรนงค์    แสนใส สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 1 อรนงค์    แสนใส 
6 นางเสาวนีย์   ยี่ภิญโญ สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 2 เสาวนีย์   ยี่ภิญโญ 
7 นายชัชวาลย์   แสงค ามา    สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 3 ชัชวาลย์   แสงค ามา    
8 นางติ๋ม          ธรรมขันทา สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 3 ติ๋ม          ธรรมขันทา 
9 นายสถิตย์      เสียงแขก สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 4 สถิตย์  เสียงแขก 

10 นายจ ารอง     โนปัน สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 4 จ ารอง     โนปัน 
11 นายบุญทรง   บุญค าปัน สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 6 บุญทรง   บุญค าปัน 
12 นายสมบัติ     รัดเร็ว สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 6 สมบัติ     รัดเร็ว 
13 นางพรศรี      ค าฟู สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 11 พรศรี      ค าฟู 
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ล าดับ ชื่อ   -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ นายก อบต.ป่าก่อด า สุทัศน์  ศรีจันทร์ 

2 นายนันทวัฒน์  ทิศหนองแวง รองนายก อบต.ป่าก่อด า นันทวัฒน์  ทิศหนองแวง 
๓ นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์ รองนายก อบต.ป่าก่อด า อินจันทร์ สมสวัสดิ์ 
๔ นางสุคนธ์ทิพย์  พงศ์ชนานันท์ รองปลัด อบต.ป่าก่อด า สุคนธ์ทิพย์  พงศ์ชนานันท์ 
๕ 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 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภาฯ อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจ าที่ 

เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อด า 

 -  เข้าสู่การประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม 
ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาฯได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาฯต่อไป  

 - เรียนเชิญประธานสภาฯ อบต.ป่าก่อด า จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภาฯ อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ     - ก็ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาฯ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ขออนุญาตท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
สภาฯ ก็ขอสวัสดีทางคณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 บ้านสันหนองล้อม ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางประชาชนได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ 
เพ่ือรับฟังการประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เพ่ือที่จะได้รับรู้ถึง
ปัญหาตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ก็ขอเปิดประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก็จะได้ให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณา
ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯในวันนี้ ซึ่งได้ส่งเกี่ยวกับเอกสารให้ทุกท่านเป็นที่
เรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ระเบียบวาระที่
หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ.    - ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-
19 ในการประชุมก็จะมีมาตรการให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย เพ่ือเป็น
การป้องกันโรคโควิด-19 อนุญาตให้เปิดหน้ากากอนามัยได้ในขณะอภิปราย หรือมี
การสอบถามหารือ เพราะต้องมีการบันทึกภาพเพ่ือรายงานต่าง ๆ ก็ขอให้ทุกท่าน
สวมหน้ากากอนามัยขณะประชุมสภาฯ กิจกรรมในพ้ืนที่ที่จะมีการจัดงานก็ถูกงด
การจัดงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประเพณีสรงน้ าพระธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้มีการจัดงาน 
ซึ่งสถานการณ์โควิดครั้งนี้ถือว่าเป็นระลอกที่ 3 แล้ว ที่เข้ามาในประเทศแต่ในเขต
พ้ืนที่ของเราถือว่ายังมีความปลอดภัย ตรงนี้ก็ถือว่าปฏิบัติตามประกาศและค าสั่ง
ทางกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับประธานมีเรื่องแจ้งให้ในที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 
ต่อไปก็ขอเชิญทางท่านนายกฯ 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
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2-3 เรื่อง เรื่องแรกสืบเนื่องจากปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางท่านรองนายกทั้ง
สองท่านได้ท าหนังสือลาออกกระผมได้มีการอนุมัติการลาออก 1 ท่าน  แต่ก็ยังคง
แต่งตั้งท่านรองอินจันทร์ สมสวัสดิ์ ในต าแหน่งรองนายก อบต. ตามเดิมสืบเนื่องจาก
การปฏิบัติภารกิจตลอดจนบางทีมีงานซ้อนหรือมีการประชุมซ้อน กระผมก็คงจะมี
การมอบหมายให้ทางรองนายกร่วมกิจกรรมแทน แต่ก็คงจะไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่ง
รองนายก และเลขานุการฯ  ซึ่งกระผมคิดว่าเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ
รายจ่าย เพราะหากรวมเงินเดือนของรองนายก และเลขานุการฯ รวม ๆ เดือนละ 
20,000.-บาท อีกประการก็ใกล้ในช่วงของการเลือกตั้งก็ไม่ทราบว่าจะมีการสั่งการ
จากส่วนกลางให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อไหร่ แต่ถ้าหากไม่มีสถานการณ์โควิดที่
มีการแพร่ระบาดในขณะทางคณะผู้บริหาร และทางสมาชิกสภาฯ ก็คงต้องหยุดการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีการเลือกตั้งในช่วงของเดือนนี้ก็คงจะมีการรับสมัครผู้ลงสมัครแล้ว 
ดังนั้นในส่วนของโครงการหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 เกรงว่าจะมีการเลือกตั้งตรงนี้ก็กลัว
จะเสียประโยชน์ในการพัฒนา ตามที่กระผมได้ท าการชี้แจงไปหลาย ๆ เรื่อง และ
ทางตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มาสอบถามความคืบหน้า หรือมีการ
แสดงเจตนารมณ์ก็อยู่ในดุลพินิจของทางท่านประธานสภาฯ จะเข้าสู่ในส่วนของการ
พิจารณาหรือว่าสอบถามในวาระอ่ืน ๆ  ก็คงจะได้มีการพิจารณาตามวาระที่ได้มีการ
น าเสนอในที่ประชุม ส่วนเรื่องที่สองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ตอนนี้ทาง 
สบค. และทางค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังให้ในส่วนของท้องถิ่นหรือทางก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้อง อสม. ทางโรงพยาบาลศูนย์และทางโรงพยาบาลระดับอ าเภอยังคง
จะต้องดูแลในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมที่มีการยกเว้นคือ งาน
ศพ  ตรงนี้ยังไม่ได้ควบคุมแต่ก็จะต้องมีการคัดกรองตามข้อกฎหมายหรือตามค าสั่ง
ของทางผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการโดยเคร่งครัดตามที่ทางท่านประธานสภาฯ ได้
มีการน าเรียนไปเมื่อสักครู่เบื้องต้นแล้ว ตามที่จะมีการจัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ า
พระธาตุของวัดหมู่ที่ 4 และวัดหมู่ที่ 11 ก็คงจะต้องงดจัดกิจกรรมไปก่อนก็ต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เรื่องที3่ ตอนนี้ทาง อบต.ป่าก่อด า 
ได้มีการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระหว่างด าเนินการตามโครงการตามที่มีการตาไว้
ในข้อบัญญัติ ตอนนี้ด าเนินการอยู่มีคู่สัญญาและผู้รับจ้างได้เข้ามาด าเนินการมี
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 และอาคารฌาปณสถานบ้าน
สันหนองบัว หมู่ที่  11 มีการซ่อมแซมปูกระเบื้องตรงอาคารอาคารส านักงาน
ด้านหน้า ตอนแรกกระผมก็ได้มีการชะลอในส่วนของการซ่อมแซมไว้ก่อน เพ่ือที่จะ
น างบประมาณไปบริหารกับทางหมู่บ้ านเป็นล าดับแรกก่อน แต่ตอนนี้ ก็มี
งบประมาณจึงหาผู้รับจ้างเพ่ือมาด าเนินการในส่วนของตรงนี้ เพ่ือที่จะเป็นหน้าเป็น
ตาของทาง อบต.ป่าก่อด า และสามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพราะในส่วนของพ่ีน้อง
ประชาชนที่มาติดต่อราชการก็มีการสอบถามมาว่าพ้ืนกระเบื้องอาคาร และห้อง
ประชุมว่าท าไมไม่ท าการซ่อมแซม  แต่ตอนนี้ก็ได้มีการด าเนินการแล้วก็คงจะมีการ
ตรวจรับภายในเร็ววันนี้ แต่ในวันนี้ยังด าเนินการไม่เสร็จจึงไม่สามารถใช้ห้องประชุม
ด้านล่างได้ แต่ใช้ห้องประชุมด้านบนถือว่ามีความเหมาะสม เพราะว่าอยู่ในช่วงของ
สถานการณ์ โควิด -19 ตรงห้องประชุมนี้มี พ้ืนทีกว้างขวางกว่าห้องประชุม
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ด้านล่าง  ในส่วนของโครงการหมู่บ้านอ่ืน ๆ ก็คงจะมีปัญหาในส่วนของโครงการของ
หมู่ที่ 2 จะต้องไปแก้ไขในส่วนของชื่อโครงการเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ เพราะ
ไม่ใช่เป็นโครงการปรับปรุงการก่อสร้างตรงนี้คงจะน าเข้าสู่การพิจารณาการประชุม
ในครั้งต่อไป การประชุมครั้งนี้ก็ให้ทางสภาฯ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในส่วนของโครงการ
ของหมู่ที่ 3 สืบเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการตามข้อบัญญัติได้ เพราะจะท าให้มี
ความทับซ้อนกับการเทลานซึ่งอยู่ในระยะประกันสัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จึงไม่สามารถด าเนินการได้เพราะยังไม่ครบสัญญา 2 ปี และในส่วนของหมู่ที่ 
6 ก็คงมีอยู่อีกหลาย ๆ เรื่องเพราะในการที่มีพ่ีน้องชาวบ้านหมู่ที่ 6 เข้าร่วมประชุม
ในวันนี้ ก็คงจะให้ในส่วนของข้อซักถามและข้อแนะน าในวาระอ่ืน ๆ เพราะเกรงว่า
จะเสียเวลาและกระทบต่อวาระอ่ืน ๆ กระผมก็คงจะมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับวาระที่ 1 
เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - ทางกองการศึกษาและทางหัวหน้าส่วนมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามี
ก็ขอเชิญ ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวัน
จันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้มีการ
จัดส่งส าเนา รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมก็ขอให้เป็นไป
ตามระเบียบ มีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและด าเนินการแก้ไข ก็ได้มีการ
จัดส่งเอกสารเพ่ือให้ทุกท่านได้มีการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในที่ประชุมมีการแก้ไขเพ่ิม
หรือไม่ในที่ประชุม ส าหรับประธานสภาฯ มีการแก้ไขหน้า 3 ชื่อของประธานสภา
ฯ นายสานิตย์ ตรงนี้ชื่อประธานสภาฯ ไม่มีการันต์ ขอให้ทางท่านเลขาได้แก้ไข 
เป็นนายสานิต ให้ด้วย ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอความเห็นชอบการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ  

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2564  (มติเห็นชอบ 12 เสียง มติเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  

 3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564 

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ 3.1 จะเกี่ยวกับการการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประชาชนบ้านหมู่ที่ 6 เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้ด้วย และทางตัวแทนหมู่ที่ 3 ติดประชุมอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว จึง
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจึงไม่ได้ร่วมรับฟังในวันนี้ ทางประธานสภาฯ ขออนุญาตน า
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เรียนชี้แจงถ้าหากทางท่านนายกได้ท าการอภิปราย หากมีความสนใจหรือมีข้อ
ซักถาม ในนามประธานสภาฯ ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามก่อนที่จะมีการขอ
มติความเห็นชอบจากที่ประชุม  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
8/2564  ขอเชิญท่านนายก 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ระเบียบวาระท่ี 3.1 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564  ในส่วนของรายละเอียด
กระผมก็น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ตรงนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของทางท่านปลัด อบต. ใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณว่าที่ไปที่มาของแผน ส่วนของกระบวนการตลอดจน
ขั้นตอนการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ปัจจุบันต้องใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  จากฉบับเดิมเป็นแผน 3 ปี เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ .ศ. 2561 – 2565)  ซึ่ งหลังจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก็ต้องมีการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) แต่กรณีที่มีโครงการเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ชาวบ้าน ถ้ากรณีไม่มีบรรจุไว้ในแผนและทางผู้บริหารไม่สามารถหยิบยกมาจัดสรร
งบประมาณหรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน แต่ถ้ามีบรรจุไว้
ในแผนแต่ไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถด าเนินการ ดังนั้นก็ถือว่ามีความปลอดภัย
และความโปร่งใส ส่วนของโครงการที่จะมีการน าเรียนและขอความเห็นชอบจากทาง
สมาชิกสภาฯ ในวันนี้สืบเนื่องจากปัญหาที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการของ
บ้านหมู่ที่ 3 ตามที่มีการตราข้อบัญญัติไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของบ้านหมู่
ที่ 3 คือ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ซึ่งเป็นการก่อสร้าง
อาคารอีกหลังหนึ่งในส่วนของกระบวนการที่มีการตราไว้ในข้อบัญญัติมีการอนุมัติ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาตรงระเบียบที่จะมีการด าเนินการตามโครงการตาม
ข้อบัญญัติได้ การที่จะด าเนินการตามข้อบัญญัติได้นั้นจะต้องดูในส่วนของโครงการ
อ่ืน ๆ ที่มีการบรรจุไว้ในแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่าไม่มีโครงการอื่น 
ๆ แล้ว กระบวนการขั้นตอนแล้วหากไม่มีโครงการอ่ืน ๆ ถ้าหากไม่ได้มีการเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงแผนก็ไม่สามารถด าเนินการโครงการของบ้านหมู่ที่  3 ได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็ได้มีการน าเรียนทางก านัน และทาง ส.อบต. หมู่ที่ 3 
และทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่ากรณีที่ไม่มีโครงการในแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จะมีการด าเนินการอย่างไร เพราะโครงการเดิมคงไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ได้ ปีงบประมาณจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2564 
ทางก านันก็ได้มีการน าเสนอโครงการอื่น ๆ ถ้าไม่มีบรรจุไว้ในแผนก็ไม่สามารถน ามา
ไว้ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ถ้าเป็นโครงการอ่ืน ๆ ในการเริ่มก็จะเป็นในส่วน
ของทางหมู่บ้ านหมู่ที่  3  จะต้องมีการจัดท าประชาคมและน าเข้าประชุม
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น กระผมก็คงจะมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์และ
ทางท่านปลัด อบต. ได้มีการแนะน าว่ามีคณะกรรมการอะไรบ้าง ที่จะมาสู่ขั้นตอน 
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ณ ปัจจุบันนี้ ในส่วนของหมู่ที่ 6 กระผมก็ทราบเกี่ยวกับปัญหามาตลอดในฐานะ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก็เล็งเห็นปัญหาเหมือนกันไม่ได้นิ่ง
เฉยในส่วนของปัญหาของหมู่ที่ 6 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระผมก็ได้ขอ
ทางสภาฯ จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือที่จะด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพราะ
ตรงนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค เพราะประปาถังเดิมที่
ใช้ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบซึ่งปัญหามีหลายอย่าง เกี่ยวกับแหล่งน้ าและ
เกี่ ยวกับระบบประปาที่ ใช้มานานไหลายปีและในส่วนของการดูแล ด้ าน
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านดูแลระบบประปา หลาย ๆ พ้ืนที่ก็ใช้ระบบประปา
เหมือนกับทางหมู่ที่ 6 เหมือนกัน แต่หลาย ๆ พ้ืนที่ก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติ
และมีประสิทธิภาพ แต่กรณีของหมู่ที่  6 ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะได้มีการ
มอบหมายให้กับทางกองช่างได้มีการส ารวจและตรวจสอบอยู่หลายครั้ง ก็เกิดปัญหา
จากระบบกรองน้ าซึ่งอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเหมือนตอนแรก ซึ่งตรงนี้ก็ต้องท า
การแก้ไขกระผมก็ได้มีการน าเสนอเกี่ยวกับด้านงบประมาณในการด าเนินการต้องใช้
งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า กระผมได้มีการน าเรียนและมีการน าเสนอทางผู้น า
หมู่บ้าน ทางสมาชิกสภาฯ หรือทางพ่ีน้องชาวบ้าน แม้แต่ในที่ประชุมสภาฯ ก็ได้มี
การน าเสนอให้มีการปรับปรุงระบบประปาเดิมให้ดีขึ้น เพราะหลักความคุ้มค่า
หน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบหรือในส่วนของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
หน่วยงานอ่ืนเข้ามาตรวจสอบ หมู่ที่ 6 ว่ามีระบบประปาเดิมอยู่แล้วใช่หรือไม่ ตรงนี้
เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะตรงนี้ระบบประปาผิวดินของหมู่ที่ 6 เป็นขนาด
กลางเกี่ยวกับครัวเรือนใช้ได้ในกี่ครั้งและใช้ได้กี่ครัวเรือน ตรงนี้ใช้ได้ 100.150 
ครัวเรือน แต่ก็คงจะไม่ถึง 150 ครัวเรือน ส าหรับระบบประปามีพ่ีน้องชาวบ้านบาง
คนเก่ียวกับผู้บริหารที่เคยมาบริหาร อบต.ป่าก่อด า ก็ได้มีการน าเรียนว่าน้ าไม่สะอาด
น่าจะเป็นการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือที่จะมาทดแทนหรือในส่วนของน้ าดื่มเพ่ืออุปโภค
และบริโภคของบ้านหมู่ที่ 6 เพ่ือตอบสนองความต้องการให้กับทางหมู่บ้านบรรจุไว้
ในแผนเพราะเป็นความต้องการของหมู่บ้านมา พอทางหมู่บ้านมีความต้องการขุด
เจาะบ่อบาดาลหรือท าระบบประปาเพ่ิมเติม ซึ่งก็ได้มีการน าเสนอต่อสภาฯ  ก็ได้มี
มติเห็นชอบให้ด าเนินการแต่งบประมาณของทาง อบต. ไม่เพียงพอ แต่ก็ยังมีส่วน
ของเงินทุนส ารองเงินสะสมรองรับอยู่  ก็ได้มีการขอให้ทางสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติในส่วนของงประมาณในการขุดเจาะบ่บาดาลให้กับทางหมู่ที่ 6 
ปรากฏว่าได้มีการขุดเจาะแล้วตรงพ้ืนที่อาคารอเนกประสงค์ของหมู่ที่ 6 แต่ปรากฏ
ว่าตรงนี้ไม่ได้รับน้ า และไม่ได้ความลึกตามแบบแปลนตามที่ทางกองช่างได้ให้ทาง
วิศวกรได้มีการก าหนด และทางผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้ ตรงนี้มีอุปสรรค
หลายอย่างที่ได้มีการน าเรียนมาเพ่ือทราบ ดังนั้นการขุดเจาะบ่อบาดาลจึงชะงักอยู่
ตอนนี้ เพราะว่าในพ้ืนที่ไม่กว่าและมีการสุ่มเจาะพ้ืนที่ทั้ง 4 จุดแล้วไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ดังนั้นในส่วนของเงินทุนส ารองเงินสะสมสามารถใช้ได้ไปถึงเดือน
กันยายน ถ้านับจากเดือนนี้ไปก็เหลืออยู่ประมาณ 4 เดือน ซึ่งถ้ามีพ้ืนที่ใหม่หรือว่า
ตรงจุดอ่ืน และได้ให้ค าแนะน าตั้งแต่แรกว่าถ้ามีชาวบ้านในหมู่บ้านอุทิศที่ดิน ก็
สามารถด าเนินการต่อได้แต่การด าเนินแต่ละขั้นตอนก็ต้องมีระยะเวลาในการ
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ด าเนินการ ซึ่งก็มีผู้ใจบุญในส่วนของพ่ีน้องชาวบ้านในหมู่ที่ 6 ได้มีการอุทิศที่ดินโดย
ได้ขึ้นมายัง อบต. โดยแกนน าของทางผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการหมู่ที่ 
6 ข้อเท็จจริงคือจะมอบที่ดินส่วนหนึ่งเพ่ือท าการขุดเจาะบ่อบาดาล กระผมก็ได้ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอน แต่เจ้าของที่ดินได้มีการสอบถามว่ามีโฉนดที่ดินจริง แต่
ปรากฏว่าได้น าที่ดินไปจ านองจะน าเงินมาซื้อที่ดินแปลงนั้น แต่ได้น าที่ดินบางส่วนที่
จะท าการอุทิศท่ีดินไปจ านองให้กับทางสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย สาขาบัวสลี 
และพ้ืนที่ที่ติดจ านองผู้รับจ านองมีสิทธิ์กว่าผู้จ านอง ในส่วนของผู้จ านองมีสิทธิ์ใน
การไถ่ถอนที่ดิน แต่กรรมสิทธิ์มีการโอนให้กับทางผู้รับจ านองคือทางสหกรณ์
การเกษตรเมืองเชียงราย สาขาบัวสลี จะมีการแบ่งพ้ืนที่ไม่สามารถท าได้เพราะต้อง
มีการติดต่อไปยังสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นผู้รับจ านองแต่ระบบของทางสหกรณ์
ผู้จัดการไม่สามารถอนุญาตหรืออนุญาต ตรงนี้จะต้องน าเข้าสู่กระบวนการ
คณะกรรมการของทางสหกรณ์  แต่วันนั้นก็ได้มีการน าเรียนว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร
บ้าง ก็ได้มีการแนะน าไปกับทางผู้ใหญ่บ้านและทางสมาชิกว่าในกรณีที่จะท าการ
แยกโฉนดที่ดินก็สามารถด าเนินการได้อยู่ แต่ก็ต้องมีการประเมินที่ดินว่าที่ดินที่จะมี
การอุทิศให้กับที่หลวง หรือทางหมู่บ้านและทาง อบต. จะต้องให้ทางที่ดินท าการ
ประเมินว่าที่ดินที่มีการแฉโฉนดออกไปมีพ้ืนที่เท่าไหร่ และคิดเป็นจ านวยเงินเท่าไหร่
ก็จะต้องไปหักล้างว่ามีจ านวนราคาต่ าหรือสูง ตามที่เจ้าของที่ดินได้จ านองไว้ถ้ากรณี
ที่มีความสุ่มเสียงหรือมีมูลค่าน้อยกว่าไม่มากกว่าจ านวนเงินที่ได้มีการกู้มา ทาง
คณะกรรมการในการบริหารอาจจะไม่ยินยอมก็ได้เพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของทาง
คณะกรรมการ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทาง ผอ.กองช่าง ได้มีการน าเสนอในส่วนของ
วาจาแล้วว่าทางผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และทางคณะกรรมการหมู่ที่ 6 จะให้ทาง
กองช่างและให้ยืนยันว่าจะให้ทาง อบต.ป่าก่อด า ด าเนินการติดตั้งหอถังสูงระบบ
ประปาเหมือนเดิม เพราะว่าตอนแรกจะเอาโครงการอ่ืนมารองรับในส่วนของตรงนี้ 
ก็ได้ให้ทางกองช่างประสานไปยังทาง อบจ.เชียงราย เพ่ือที่จะมาตรวจธรณีฟิสิกส์
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จะมีอยู่ 3 จุด จุดเดิมอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน เพราะตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาและถือโอกาสชี้แจงเกี่ยวกับระบบประปา
ของบ้านหมู่ที่ 6 และได้ท าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์กับทางเจ้าหน้าที่ เพ่ือที่
เตรียมพร้อมในส่วนของอุปกรณ์เพ่ือท าการตรวจวัดธรณีฟิสิกส์ทั้ง 3 จุด ป่าชุมชน
ที่ดิน นสล. หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ร่วมกันดูแล และอีกจุดคือจุดประปาเดิม ในส่วน
ของการด าเนินการว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ซึ่งได้มีการจัดส่งหนังสือไป
เรียบร้อยแล้วแต่ทาง อบจ.เชียงราย ยังไม่ได้ตอบกลับเป็นหนังสือว่าจะมาตรวจสอบ
เมื่อไหร่ ถึงแม้ทาง อบจ.เชียงราย ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบระดับน้ าใต้
ดินเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ อาจจะมีการขุดเจาะ
ความลึกเท่าเดิมหรือจะมีการขุดเจาะลึกกว่าเดิม ล าดับต่อไปถ้าทราบเกี่ยวกับระดับ
น้ าใต้ดินเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปคือจะต้องขออนุญาตทางผู้ ว่าราชการจังหวัด 
เพราะจะต้องด าเนินการขอทางผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุญาตในการใช้ที่ดิน นสล. เพราะถือว่าเป็นจ านวน 2 แปลง ตรงนี้ก็จะต้อง
ด าเนินการขออนุญาตจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายใหม่อีกครั้ง เพราะถือว่า
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เปลี่ยนพ้ืนที่เจาะใหม่ ของหมู่ที่ 6 ตามที่ได้มีการขุดเจาะที่ผ่านมาในช่วงของเดือน
เมษายน ได้มีการขออนุญาตกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 3 -4 เดือน ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุญาตใช้พ้ืนที่มา ก็จะได้
ด าเนินการในช่วงของเดือนกรกฎาคม กระผมก็น าเรียนชี้แจงอย่างละเอียดเพ่ือที่ทุก
ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนในการขออนุญาตจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด ทาง
ผู้ว่าจังหวัดเชียงรายได้ท าการอนุญาต ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและใน
ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถ้าได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว ในการเจาะบ่อดาลก็
ได้ให้ทางผู้รับจ้างไปขอกับทางกรมทรัพยากรน้ าเพ่ือที่จะมาเจาะบ่อบาดาล โดยกรม
ทรัพยากรน้ าก็จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งระยะเวลาในการด าเนินการตรงนี้
ก็ เพ่ิมขึ้นมาอีก 1 เดือน และด าเนินการเจาะบ่อบาดาลอีก 45 วัน ดังนั้น
กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการถือว่าใช้เวลาหลายเดือน ตอนนี้โครงการ
งบประมาณเดิมยังคงอยู่ เงินทุนส ารองเงินสะสมสามารถใช้ได้ถึงเดือนกันยายนที่
สามารถด าเนินการตามระยะเวลาได้ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนพ้ืนที่ในการเจาะและพ้ืนที่
หรือที่ดินเป็นที่ดิน นสล. ก็ต้องผ่านขั้นตอนขออนุญาตทางผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ตรงนี้ต้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้การอนุญาตถึงจะด าเนินการได้ ถ้ามี
การด าเนินการต่อก็ให้ผู้รับจ้างด าเนินการขอทางกรมทรัพยากรน้ าเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้าง เงินทุนส ารองเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ถึงเดือนกันยายน  
ถ้าหากหาคู่สัญญาไม่ได้การกันเงินงบประมาณเงินทุนส ารองเงินสะสมไม่สามารถ
ต่อไปได้ เพราะด้วยในส่วนของเรื่องกฎหมาย ถ้าหากไม่สามารถด าเนินการได้สิ้น
เดือนกันยายนโครงการตรงนี้อาจจะตกไป ถ้าระเบียบมีการก าหนดไว้ว่าสามารถ
ต่อไปได้อีก 2 เดือน การต่อสัญญาหรือการต่อทางด้านงบประมาณตรงนี้ก็ต้องให้
ทางสภาฯ เป็นผู้กันเงิน เพราะตรงนี้เป็นอ านาจของทางสภาฯ ในส่วนของขั้นตอน
และกระบวนการในส่วนของการขุดเจาะบ่อบาดาลว่ามีขั้นตอนขนาดไหน ถ้ากระผม
พูดผิดในส่วนของทางปลัด รองปลัด ผอ.กอง แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่นั่งฟังอยู่ในที่ประชุม
แห่งนี้ ก็สามารถเพ่ิมเติมมาได้เพราะกระผมไม่ได้เป็นข้าราชการ กระผมก็มาจาก
ชาวบ้านเหมือนกัน กระผมก็อยากน าเรียนในส่วนที่ทุกท่านรับทราบพร้อมกันว่า
กระผมมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับทางพ่ีน้องชาวบ้านขนาดไหน เพราะถ้ามี
ปัญหาทางกระผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามตั้งใจเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้านมาตลอด แต่
ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการด าเนินการเจาะบ่อบาดาล เพราะไม่มีน้ าที่จะมาท าใน
ส่วนของระบบประปา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การขยายระบบประปาก็
เหมือนระบบประปาของบ้านหมู่ที่ 2 เพราะเป็นการก่อสร้างหอถังสูงแต่ก็ต้องดูด้วย
ว่า ณ ปัจจุบัน ไม่มีบ่อบาดาลเพ่ือท าระบบประปาตรงนี้ในส่วนของงบประมาณก็ถือ
ว่าเป็นงบประมาณปกติก็คือ 30 กันยายน 2564 ถ้าหากหาคู่สัญญาไม่ได้ในส่วน
ของระเบียบก็ต้องมีการกันเงินงบประมาณไว้อีก 1 ปี ต้องให้ทางสภาฯ เป็นผู้อนุมัติ 

แต่ถ้าหากคู่สัญญาได้ก็เป็นหน้าที่ของทางผู้บริหารตามระเบียบถ้าไม่มีบ่อบาดาลเพ่ือ
จะท าระบบประปา จะด าเนินการท าระบบประปาหอถังสูงไม่ได้ ดังนั้นตราบใดที่ยัง
ไม่มีบ่อบาดาล ก็ยังไม่สามารถด าเนินการระบบประปาได้ ด้วยห่วงระยะเวลาที่เหลือ
อีกสี่เดือน ซึ่งก็เป็นไปได้ยาก แค่การหาพ้ืนที่และหาบ่อบาดาลเจาะบ่อเพ่ือหาระบบ
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น้ าเพ่ือให้ได้ตามที่ต้องการ ตรงนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าจะด าเนินการทันหรือไม่ กระผม
บอกแล้วว่าคงเป็นไปได้ยาก ประกอบกับส่วนของวาระในการด ารงต าแหน่ง ทุกคน
ในห้องนี้มีใครสามารถยืนยันได้บ้างว่าจะไม่มีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ ท่านสามารถยก
มือได้ จริง ๆ แล้ว ตามระยะเวลาที่ทาง อบต. ได้เคยมีการก าหนดการเลือกตั้งของ
ทาง อบต. ถ้าหากไม่มีสถานการณ์ โควิด-19 อบต. ทั่วประเทศก็คงจะมีการจัดการ
เลือกตั้งในวันนี้ก็คงไม่มีการประชุมท าการชี้แจง ดังนั้นกระผมกลัวในส่วนของการ
พัฒนาของหมู่ที่ 6 ว่าหมู่บ้านอ่ืนได้รับโครงการพัฒนาหมู่บ้านแต่บ้านหมู่ที่  6 ไม่ได้
โครงการส าหรับหมู่บ้านเลย ทุกท่านก็ต้องทราบว่างบประมาณของหมู่ที่  6 
ด าเนินการไม่ทันโครงการนี้ก็จะตกไป ด้วยระยะเวลาและด้วยระเบียบ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันห้วงระยะเวลาอยู่แล้วในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 กระผมก็กลัวจะ
เป็นปัญหา ทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ครับขอความกรุณารักษามารยาทด้วย 
เพราะมีเสียงรบกวนในการอภิปราย กระผมก็เกรงว่าในส่วนของบ้านหมู่ที่ 6 ถ้า
กระผมไม่ได้มาน าเรียนในที่ประชุม ให้ทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 หรือทางผู้น าหมู่ที่ 
6 ก็จะมีการตราหน้าว่าโครงการหมู่ที่ 6 ท าไมถึงไม่ได้ด าเนินการ โดยที่กระผมไม่ได้
มีการน าเรียนหรือชี้แจง กระผมได้มองเห็นว่าถือเป็นโอกาสที่ดี ในวันนี้กระผมได้น า
เรียน ใน ส่วนของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจน ต่อหน้าทางท่านปลัด รองปลัด 
นี้ และทางราชการ ทุกส่วนที่มาร่วมประชุมในวัน  แม้แต่ทางผู้น าหมู่ที่  6 ทาง
ผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่ที่ 6 และกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ด้วยในส่วนที่กระผมได้มา
บริหารงานในส่วนนี้ กระผมมองแล้วว่าโครงการของหมู่ที่ 6 ไม่สามารถด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แน่นอน 100% แต่ผมก็ได้มีการประสานงานกับทาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่ที่ 6 ว่าไปหารือกับทางผู้ใหญ่บ้าน 
และพ่ีน้องประชาชนหมู่ที่ 6 ถ้ามีโครงการอ่ืนหรือไม่ ที่จะสามารถโยกมาไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพราะโครงการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ด้วยห้วงของระยะเวลาและด้วยระเบียบข้อกฎหมาย กระผมก็กลัวเสีย
โอกาสแต่ก็ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมพร้อมกัน ทางสมาชิกก็ได้มีการน าเรียนกับทาง
ผู้ใหญ่บ้านว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะ
เหมือนกับลักษณะของหมู่ที่ 3 ก็ได้มีการประชุมระดับหมู่บ้านว่าจะด าเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/1 และ 7/2 ตรงนี้เป็นถนนเชื่อมซอย กระผมก็
ได้มีการน าเรียนในส่วนของหมู่บ้าน และได้มีการแนบในส่วนของค าร้องและแนบ
วาระการประชุมของหมู่บ้าน มาให้กับทาง อบต. ก็เข้าสู่การน าเข้าบรรจุไว้ในแผน 
ซึ่งผ่านทางคณะกรรมการแผนมาแล้วจนกระทั่งมาเป็น (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565 ) ฉบับที่ 8 / 2564 ในฐานะที่กระผมเป็นผู้บริหารได้รับ
ความไว้วางใจทั้งในเขตพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า กระผมก็ต้องดูแลทุกหมู่บ้านไปพร้อม
พร้อมกัน เพ่ือที่จะไม่ ให้หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งขาดการพัฒนา ไม่ใช่มองผมว่า
กระผมอยากด าเนินการก่อสร้างถนนอย่างเดียว กระผมก็ได้มีการน าเรียนแล้วว่าใน
เมื่อโครงการเดิม ด้วยห้วงระยะเวลาและด้วยระเบียบไม่สามารถด าเนินการได้ 
กระผมก็อยากจะน าเรียนในส่วนของ ทางบ้านหมู่ที่ 6 และมีความเข้าใจ ตรงนี้ก็ถือ
ว่าแล้วแต่พ่ีน้องชาวบ้าน ในเมื่อกระผมก็ได้มีการน าเรียนไปเรียบร้อยแล้ว และได้
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ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระผมเรียบร้อยแล้ว และผมก็อยากให้ทาง
ตัวแทนของหมู่บ้าน ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ ก่อนที่จะเข้าสู่การ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรงนี้ก็จะได้น าเรียนชี้แจงต่อหน้าข้าราชการ และ
ในส่วนของสมาชิกสภาฯ ก็ต้องมีการพิจารณาในการลงมติความเห็นชอบ ซึ่งในส่วน
ของร่างแผนในวันนี้ ไม่ได้จะมีการปรับเปลี่ยนทันที ก็คือแค่บรรจุไว้ในแผนว่า
โครงการก่อสร้างของที่ 6 ที่ได้น าเรียนขึ้นมาและส่วนของหมู่ที่ 3 ที่ได้มีการน าเรียน
ขึ้นมาเหมือนกัน เพ่ือน าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้
หมายความว่าโครงการทั้งสองโครงการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้ด าเนินการ
ในปี 2564  แต่ก็ยังมีการตราไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2564 อยู่ตรงนี้ถือว่า
เป็นคนละเรื่อง ในส่วนของการเจาะบ่อบาดาลก็ถือว่ายังอยู่ในห้วงระยะเวลาในการ
ด าเนินการไอยู่ไม่ได้ตัดโครงการนี้ออก ไม่ใช่มีความเข้าใจว่าโครงการนี้จะไม่ได้
ด าเนินการแล้ว แต่โครงการนี้ถ้าไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผน ในปี 2564 ของหมู่ที่ 6 
แต่ถ้ามีการบรรจุไว้ในปีพ.ศ. 2564 ด้วยห้วงระยะเวลาไม่สามารถด าเนินการส่วน
ของการก่อสร้างขยายระบบประปาหอถังสูงตัวใหม่ได้ ก็จะให้ท าเสนอไปยังสภาฯ
เพ่ือให้ทางสภาฯ อนุมัติเผื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการเดิม แต่หากไม่มีโครงการ
บรรจุไว้ในแผนก็ไม่มีโครงการรองรับ พอสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ 6 ก็
ไม่ได้รับโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ที่กระผมและมีการน าเรียนเกี่ยวกับห้วงระยะเวลา
เกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินการตามโครงการ หรือกลัวกระผมจะโกหก ทาง
ข้าราชการแม้แต่ทางท่านปลัด รองปลัด แม้แต่ข้าราชการท่านใดท่านหนึ่งยืนยันว่า 
สามารถด าเนินการได้และกระผมก็อยากจะให้บอกตรงนี้เลยว่าที่กระผมได้มีการน า
เรียนมาทั้งหมด ไม่มีในส่วนของระเบียบและกฎหมายรองรับ สามารถด าเนินการได้
แน่นอน แต่ก็อยากให้ยืนยันตรงนี้ เหมือนกัน  กระผมขอขอบคุณทางท่าน
ประธานสภาฯ ที่ให้โอกาสกระผมได้มีการน าเรียนและชี้แจงมาโดยตลอด ถือว่าเป็น
การไขข้อข้องใจผู้น าหมู่บ้านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 กระผมอยากให้ผู้ที่ให้ค าแนะน า 
ในส่วนที่ไม่เข้าใจที่มานั่งรับฟัง ในส่วนที่กระผมได้น าเรียนในวันนี้ เพ่ือที่จะหายข้อ
สงสัย เพราะว่าเกี่ยวกับระเบียบต้องมีการติดตามอยู่ตลอดเวลากฎหมายได้ไม่ได้มี
การย้อนหลังไป 10 ปี เพราะเราจะต้องใช้กฎหมาย ณ ปัจจุบัน เพราะต้องอ้างอิง
กฎหมายปัจจุบันเป็นหลัก เพ่ือประกอบกับกฎหมายอ่ืนที่ผ่านมา 10 กว่าปีอยู่ตรง
นั้นคือกฎหมายรอง ตรงนี้กฎหมายปัจจุบันถึงเป็นฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม โดยเฉพาะ
ข้าราชการทุกท่านกระผมได้มีการน าเรียนทุกท่านมาตลอด ตรงนี้กระผมก็มีการ
แถลงและอภิปราย หากใครที่ไม่เข้าใจหากท่านใดไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้
กระผมก็น าเรียนไว้เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ       -ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกท่ีได้น าการแถลง ผอ.กองช่าง มีเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ผอ.กองช่าง.             - กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่องข้อมูลในการที่จะเพ่ือการประกอบการพิจารณาและได้

ความรู้ไปพร้อมเพรียงกัน ตรงนี้ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและทางด้านงบประมาณใน
ส่วนของหมู่ที่ 6 ได้มีเจตนารมณ์ได้มีการขอเพ่ิมโครงการ เพราะอยากได้น้ าใช้ แล้ว
ตรงนี้กระผมไม่ได้นิ่งดูดาย ก็ได้มีการประสานงานไปยังสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ไม่ได้มี
การแจ้งให้น าเอกสารสิทธิ์ที่ดิน แต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโฉนดปัญหาตามที่ทางท่าน
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นายกได้น าเรียนไปเบื้องต้น  เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบประปาได้มีการระบุเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ ที่สามารถด าเนินการได้ คือ มีอยู่ 3. ข้อ ในการจะด าเนินการก่อสร้างโครงการ
ประปาคือ 1. ที่ดิน นสล. มีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่แล้วหรือยัง 2. ไฟฟ้า 3. แหล่งน้ า
มีหรือเปล่าตรงนี้เป็นข้อมูลหลักเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องของโครงการประปา
ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์เป็น ล าดับแรก มีทั้งคุณและโทษ ถ้าการพิจารณาผิดจาก
ทั้ง 3 กรณี พิจารณาในความ 157 การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไม่ได้รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาว่าสามารถก่อสร้างได้เข้าตามหลักเกณฑ์ทั้งล าดับ 3 ล าดับนี้หรือไม่ ก็
ได้มีการส ารวจที่ดิน นสล. แล้ว มีการตกหล่นในเรื่องของเฟสไฟฟ้า แต่ปรากฏว่ามีซิง
เกิ้ลเดียว ไม่สามารถรองรับแรงด้านการผลิตประปา ในการสูบน้ าของซัมเมอร์สได้ 
ตรงนี้ต้องใช้ก าลังไฟฟ้าในการผลิตที่มีความสม่ าเสมอ เพราะฉะนั้นต้องมีการดึงไฟ
สองเฟส ที่ดินสาธารณะ เข้าข่ายสามารถด าเนินการได้ แหล่งน้ าถ้าอยู่ในงบประมาณ
ก็สามารถด าเนินการขุดเจาะได้อยู่  หากแผนเดิมที่มีการประสานงาน กับทาง
เจ้าหน้าที่และใช้งบประมาณเดิม มีวงเงินไม่เพียงพอตามแผนเดิม ปรากฏว่ามีการ
ก าหนดงบประมาณอยู่ที่ 260,000 บาท เพราะฉะนั้นการขยายเขตไฟฟ้าต้องใช้
จ านวนเงินที่สูง จากจุดบริเวณปากซอยเข้าถึงบริเวณขุดเจาะบ่อบาดาลประมาณ 
450 เมตร ตามที่ได้มีการส ารวจและกระผมได้มีการสอบถามจากการไฟฟ้ามา
ประมาณ 450 เมตร กระผมได้เข้าไปถามทางไฟฟ้าสาขาแม่ลาวในกรณีมี ไฟฟ้า
เพียงเฟสเดียวแต่ยังคงมีเสาไฟฟ้า ตรงนี้งบประมาณก็ยังประมาณการไม่ได้เพราะ
ต้องเข้าไปประสานงานกับทางไฟฟ้าอีกครั้ง เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณต้องตั้ง
งบประมาณไว้กับไฟฟ้าจ านวน 2 เฟส ในส่วนของการเจาะบาดาลงบประมาณเดิม
จากไฟฟ้าที่มีการอุดหนุนให้กับทางไฟฟ้าเพ่ือที่จะขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมอีกหนึ่งเฟส 
ตรงนี้ก็ไม่ทราบเกี่ยวกับงบประมาณตรงนี้ต้องมีการปรับแผนเพราะตัวนี้ความยาวที่
ท าการขยายประมาณ 450 เมตร ตรงนี้เกี่ยวกับด้านเทคนิคทางด้านวิศวกรรมความ
ลึกที่ทาง อบจ.เชียงราย ได้มีการบันทึกไว้ซึ่งได้มีการแจกเอกสารเพ่ือให้ทุกท่านได้
ศึกษาร่วมกันแล้วในส่วนของทางธรณีฟิสิกส์การผลิตกระแสไฟฟ้าในการหากดูระดับ
น้ าความลึกอยู่ที่เท่าไหร่ปริมาณน้ ามีจ านวนเท่าไหร่ตรงนี้สามารถดูข้อมูลได้ข้อมูล
ธรณีฟิสิกส์  

 
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 
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คือต้องอยู่ที่ระดับ 140 เมตรถึงจะมีน้ าใช้อย่างคงที่และสม่ าเสมอในการตั้ ง
งบประมาณไว้ 260,000 บาทตรงนี้เห็นว่ายังไม่เพียงพอ ก็จะมีปัญหาตรงนั้นเพ่ิม
เข้ามาเป็นตั้งงบประมาณตรงนี้ต้องมีการอนุมัติเพ่ิมงบประมาณขึ้นมา ตรงนี้ก็อยู่ที่
ทางสภาฯ จะเห็นความส าคัญ แต่กระผมได้มีการส ารวจในส่วนของประปาเดิมถ้าใน
กรณีท่ีว่าน างบแล้วข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กระผมก็ได้มีโอกาสหารือ
กับทางคณะกรรมการทั้งหมดและมีการหารือกับทาง ส.อบต.สมบัติ รัดเร็ว ถ้าใน
กรณีของหมู่ที่ 6 ก็ต้องน ามารวมกันเพราะว่าประปาตัวเดิมของหมู่ที่ 6เป็นประปา
เก่าประปาของหมู่ที่ 6 ใช้ตัวของระบบกรองที่ผิดเพราะจะต้องเพ่ิมระบบกรองอีก
หนึ่งตัว คือเป็นระบบกรองที่มาจากชั้นสารกรอง ตามมาตรฐานงบประมาณที่ต้องใช้
อยู่ประมาณ 300,000 บาทในส่วนของการเจาะบ่อบาดาล พ่ีต้องเจาะความลึก 
140 เมตรเป็นต้นไปงบประมาณก็อยู่ที่เกือบ 400,000 บาทตรงนี้ถือว่าเป็นการ
แนะน าจากการที่ได้มีการออกแบบจากต าบลอ่ืนมาก่อนที่จะย้ายมาด ารงต าแหน่งที่นี่
ก็ได้มีการปรับปรุงระบบประปาอยู่หลายต าบลเพราะถือว่าเป็นปัญหาส าหรับทุก
พ้ืนที่หากมีการปรับปรุงจะสามารถใช้ได้สองระบบซึ่งความลึกจะมีความลึกมากกว่า
เดิมหากน้ าประปาจะให้มีน้ าผลิตภัณฑ์ได้ต้องใช้แรง 5 คิว ด้านความลึกได้มี
ข้อก าหนดไว้ตามจ านวนคิว ฉะนั้นกระผมก็จะมีการเพ่ิมเติมในเรื่องของงบประมาณ 
และเรื่องสถานที่ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ค่าใช้จ่ายก็ย่อมสูงขึ้นเพราะฉะนั้น
ก็อยากจะให้ทางสภาฯ รับทราบข้อมูลในตรงนี้เพ่ือร่วมพิจารณาร่วมกันในด้านความ
คุ้มค่าของโครงการที่สามารถเป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การพิจารณาว่าหากจะ
ด าเนินการโครงการซักโครงการต้องพร้อมอยู่ 3 เรื่อง ไฟ น้ า ที่ดินเป็นที่สาธารณะใช่
หรือไม่ ขอเพ่ิมเติมข้อมูลจากทาง อบจ.เชียงราย ที่ได้มีการท าธรณีฟิสิกส์โดยใช้
เครื่องมือของทาง อบจ. ถ้าอยากจะได้ข้อมูลที่ต้องท าการจ้างค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 
20,000 บาท ซึ่งมาจากล าปางเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่ของทาง อบจ. ก็ได้ทราบ
เกี่ยวกับการออกแบบเบื้องต้นว่าจะมีการออกแบบด้านความลึกเท่าไหร่  เพราะเดิม
ได้มีการออกแบบความลึกตื้นท าให้ไม่สามารถใช้น้ าได้อย่างสม่ าเสมอการจะท าระบบ
ประปาน้ าต้องมีความลึกมากกว่านี้สถิติทรัพย์บาดาลเกี่ยวกับความลึกของน้ าจากมี
ความร้อนเพ่ิมขึ้นประปาแบบน้ าตื้นใช้ได้ไม่นานผมก็อยากจะฝากข้อมูลเพ่ือการ
ประกอบการพิจารณาจากทางสภาฯ ด้วย 

ประธานสภาฯ        - ก็ขอขอบคุณทาง ผอ.กองช่าง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะน ามาประกอบพิจารณาการ
พิจารณาในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นในวันนี้ตามที่ทางท่านผู้บริหารได้มีการ
น าเสนอทางนักวิเคราะห์ฯ มีข้อมูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับทางสภาฯได้
พิจารณาร่วมกัน  

นายก อบต.              - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมอยากจะให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้น าเรียนใน
ที่ประชุมว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 ว่ามี
กระบวนการขั้นตอน 1 2 3 จนกระทั่งให้ทางผู้บริหารได้น าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบว่ามีก่ีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้าง 

ประธานสภาฯ           - ขอเชิญทางนักวิเคราะห์ฯ  



๑๖ 

นักวิเคราะห์ฯ.           - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายวิชชาวุ ช รักพุทธคุณ  กระผมขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการของแผนฉบับนี้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมครั้งที่ 8/2564 เป็นการ
เพ่ิมเติมโครงการจ านวนหนึ่งโครงการและเป็นโครงการเปลี่ยนแปลงโครงการจ านวน
หนึ่งโครงการเพิ่มเติมในส่วนของโครงการของหมู่ที่ 3 และมีการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของหมู่ที่  6 ซึ่ งเดิมของบ้านหมู่ที่  6 ข้อความก็คือถนน ค.ส.ล. ซอย 1 / 2
เปลี่ยนเป็นถนน ค.ส.ล. ซอย 1 / 2 และ 7 / 2 เพ่ิมงบประมาณในในส่วนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 นี่คือในส่วนของรายละเอียดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งกระบวนการก็คือมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่าง
ก็คือในช่วงปลายเดือนเมษายนได้รับค าร้องจากทางหมู่ที่  3 และหมู่ที่ 6 ในการขอ
การเปลี่ยนแปลงโครงการและทางคณะกรรมการแผนและทางท่านนายกก็ได้ให้
ด าเนินการในส่วนของคณะกรรมการแผนทางด้านคณะกรรมการแผน จึงได้มีการ
ประชุมทางคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาประชุม
กันเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2564 และได้มีการน าเรียนร่างฉบับนั้นสู่คณะกรรมการ
พัฒนาทางคณะกรรมการพัฒนาก็ได้ท าการพิจารณาเห็นชอบในวันที่ 7 พฤษภาคม 
2564 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาแล้วก็ได้มีการน า
เรียนท่านนายกท่านนายกก็ได้มีการยื่นญัตติกับทางสภาฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 
2564 ก็เลยเข้าสู่กระบวนการนี้ในการขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก็จะ
เป็นเกี่ยวกับระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และในส่วนของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเพียงเท่านี้ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนฉบับนี้เป็นเพียงการ
เพ่ิมเติมโครงการหมู่ที่  3 และมีการเปลี่ยนแปลงของบ้านหมู่ที่  6 เกี่ยวกับ
รายละเอียดของหมู่ที่  6 ไม่ได้ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในข้อบัญญัติก็คงจะต้องเป็นครั้งต่อไป ในครั้ง
นี้เป็นในส่วนของการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 8 เพียงอย่างเดียว 
กระผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ          - ก็ขอขอบคุณทางนักวิเคราะห์ฯ ในการพิจารณาก็คงจะมีการพิจารณาอย่างละเอียด
ทางพ่ีน้องชาวบ้านหมู่ที่ 6 อยากจะรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหมู่บ้านว่า
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ ตรงนี้จะมีการพิจารณาในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นก็
เลยให้ทางผู้บริหาร และทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ท าการอธิบายให้ทุกท่านได้รับทราบมี
ทางหมู่ที่ 6 ได้มีการสอบถามว่าท าไมต้องมาหารือเกี่ยวกับแผน ตรงนี้เป็นหน้าที่ของ
ทางคณะกรรมการแผน ได้มาประชุมในเรื่องของแผนมีข้อสงสัยท าไมต้องมีการ
เพ่ิมเติมในส่วนของแผนว่ามาจากทางคณะกรรมการแผน เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมี
การพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการพิจารณาก็คงจะใจเย็น และร่วมพิจารณา
ร่วมกัน กระผมอยากจะให้ทางเลขาฯ ของทางคณะกรรมการแผนซึ่งสมาชิกสภาฯ 
ได้หลายท่านไม่ได้เป็นคณะกรรมการก็มีข้อสงสัยในการประชุมเรื่องของแผนแม้แต่
กระผมก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการแผนก็เลยไม่รับทราบในเรื่องของการบันทึกประชุม
ตรงนั้นเพ่ือเป็นการ ประกอบการพิจารณาเดี๋ยวจะให้ทางเลขาคณะกรรมการแผน



๑๗ 

แนะน าการบันทึกประชุมของคณะกรรมการแผนได้มาอ่านให้กับในที่ประชุมได้รับ
ทราบ 

ปลัด อบต.         - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านตรงนี้ถือว่ามีหลายหลายเรื่องรั้งและฉุดตรงนี้อยู่ จริง ๆ แล้วถ้าได้น้ าตั้งแต่แรก
จากที่ได้มีการเจาะก็คงจะมีการด าเนินการตามขั้นตอนพอได้น้ ามาแล้วและท าระบบ
หอถังว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนของระบบประปาซึ่งทางชาวบ้านหรือถ้าสมาชิก
สภาฯ ทางผู้บริหาร ก็ได้มีการวางแผนกันหมดแล้วแต่ตรงนี้จะไปสะดุดในเรื่องของ
น้ าเพราะไปขุดเจาะในบริเวณที่ไม่มีน้ า พอเป็นเหตุในเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องของสถานที่ 
ซึ่งก็ได้รู้ว่าบริเวณพ้ืนที่เดิมไม่สามารถขุดเจาะ ก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการเดิม 
หาสถานที่ด าเนินการใหม่ ทางผู้บริหารก็ต้องดูถ้าหากไม่ได้ด าเนินการจะมีวิธีการ
จัดการอย่างไรซึ่งทางชาวบ้านเองเข้าใจว่าห้วงระยะเวลาคงเหลือเท่าไหร่และ
งบประมาณในการด าเนินการ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการ
แผนซึ่ งกระผมเป็นเลขาฯ ตั้ งแต่คณะกรรมการสนับสนุนแผนแล้วที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากทางคณะกรรมการที่จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงแผนได้เองก็ต้องมีการจัดประชุมหารือตั้งแต่ผู้น าและมีการสอบถามไป
ยังชาวบ้านก็ได้มีการหารือกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้ เป็นความตั้ งใจที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการตรงนี้ แต่มาถึงตรงนี้ก็รู้มีความคิดที่หลากหลายแล้วก็ไม่ว่ากัน
ซึ่งเรายังมีโอกาสที่จะได้ท าการหารือความคิดที่แตกต่างความที่มีความหลากหลาย
หากผ่านจากวันนี้ไปก็คือหลุดกับการท างานจากสภาฯ จะพิจารณาไปทิศทางใด ก็จะ
ได้ท าความเข้าใจร่วมกันและไม่ว่าจะทั้งชาวบ้านทั้งผู้น าและฐานะสมาชิกสภาฯ เพ่ือ
ด าเนินการไปทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับการบันทึกประชุมคณะกรรมการแผนจากการ
หารือและให้คณะกรรมการสนับสนุนแผน ด าเนินการเพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ซึ่งกระผมเป็นเลขาพิจารณาหารือในที่ประชุมว่ามีโครงการไหนบ้างของบ้านหมู่ที่ 3 
และหมู่ที่ 6 ก็มีการหารือว่าองค์การที่มีอยู่ในข้อบัญญัติไม่สามารถด าเนินการได้แล้ว
จะน าโครงการไหนมาด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ต่อไป ตอนนี้ทาง
หมู่บ้านได้ท าการหารือกันก่อนที่จะน ามาสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการแผนก็ตอนมา
ดูในส่วนของแผนถ้าหากไม่มีอยู่ในแผนก็ต้องท าการเปลี่ยนแปลงแผนจะมีการปรับ
แผนเพ่ือให้มีโครงการอยู่ในแผนความต้องการในแผนถ้าหมู่บ้านมีความต้องการ
ตรงกันหรือไม่ตอนนี้ของหมู่ที่ 3 ในส่วนของหมู่ที่ 6 เกี่ยวกับเรื่องที่คาใจระหว่างที่
ส่งโครงการเค้าบรรจุในแผนจะได้มีการหารือว่าจะมีการด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยไหน ทางหมู่บ้านก็ได้มีก าหนดว่าจะด าเนินการซอยนี้  คสล. ซอย 1 / 2 
และ 7 / 2 และได้มีการเผื่อแผนไว้ในปีหน้าในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตอนนี้ก็มี
เสียงสะท้อนว่ายังคงมีเวลาตอนนี้ยังไม่สิ้นปีงบประมาณเพราะว่ายังสามารถ
ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลได้แต่ตอนนี้เป็นหอถังซึ่งอยู่ในคนละข้อกัน ซึ่งเป็น
งบประมาณคนละตัวแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งสองเรื่องมีความแตกต่างกันประเด็นหลักที่สุด
คือถ้าไม่ได้น้ าหอถังก็จะไม่เกิดตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนไม่สามารถด าเนินการได้
ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและย้อนกลับมาในเรื่องของสถานที่จะด าเนินการเจาะระหว่าง
ความต้องการของทางพ่ีน้องชาวบ้านและทางผู้บริหารขัดตรงนี้เพราะทางผู้บริหารก็
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ได้มีการเสนอหาแนวทางออกและเกี่ยวกับห้วงระยะเวลา ว่าจะสามารถด าเนินการ
ได้ทันหรือไม่ เพราะด าเนินการหลายขั้นตอนและในห้วงระยะเวลาที่ เหลือ
งบประมาณในการเจาะบ่อบาดาล งบประมาณจะอยู่ได้ถึง 30 กันยายน 2564 จะ
ทันห้วงระยะเวลาหรือไม่ถ้าหากไม่ทันตัวถังตรงนี้แหละก็ได้มีการน าถนนเพ่ือมา
รองรับถ้าหากระยะเวลาในการด าเนินการขุดเจาะไม่ทันตามที่ทางช่างได้มีการน า
เรียนที่ส าคัญ 3 ข้อคือ น้ า ไฟ ที่ดิน สูบน้ าสามารถสูบขึ้นมาได้หรือไม่เรื่องของที่ดิน
อยู่ในห้วงระยะเวลาจะสามารถด าเนินการได้ทันหรือท าการขุดเจาะถ้าเจอน้ าก็
สามารถด าเนินการได้หมดแต่ผมก็ได้มีการหารือกับทางช่างในกรณีถ้ามีไฟพอ มีน้ า
หอถังสามารถใช้ประโยชน์ได้พ้ืนที่มีความไกลกันหรือไม่ สามารถจัดเก็บน้ าดีไว้ได้
และน าไปติดตั้งใช้กับหอถัง ก็หารือกันเป็นอีกแนวทางตรงนี้ก็ต้องมีการหารือร่วมกัน
และ มีความเข้าใจตรงกันว่าจะมีการด าเนินการไปทิศทางเดียวกันเพ่ือที่จะให้ทาง
สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือที่ทางผู้บริหารจะได้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อจ ากัดใน
การขุดเจาะก็คือบริเวณที่ดินเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีน้ าปริมาณมากพอแค่ไหนหาก
มีน้ าก็สามารถขับเคลื่อนได้ด าเนิน การได้  และก็ด าเนินการตามแผนต่อไป
เพราะฉะนั้นถ้าหากทางผู้น าหมู่บ้านสมาชิกสภาฯหรือพ่ีน้องชาวบ้านไม่เข้าใจ
ตรงไหนก็สามารถซักถามหารือในที่ประชุมได้แล้วผมก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ         - ถือว่าคลุมเครือในส่วนของโครงการของหมู่ที่ 6 ก่อนที่จะให้ทางสมาชิกได้มีการ
สอบถามและมีการอภิปราย กระผมขออนุญาตให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 เนื่องจาก
เป็นทางผู้น าหมู่บ้านและตามที่ทางผู้บริหารในทางเจ้าหน้าที่ได้น าแถลงให้กับทางที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่  3 และหมู่ที่ 6 
ให้ทางสภาฯพิจารณาเกี่ยวกับโครงการที่มาบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ผู้ใหญ่บ้านมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่และจะให้ทางคณะกรรมการของหมู่บ้านและ
ให้ทางสมาชิกสภาฯได้ท าการอภิปราย ก่อนที่จะให้ทางสภาฯได้พิจารณาขอเชิญทาง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6.    - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกสมาชิกสภาฯ ทุกท่านดิฉันได้มาในวันนี้ก็จะมา
รับฟังในเรื่องของแผนในเรื่องของการเจาะบ่อบันดาล เพราะเป็นความต้องการของ
ทางพ่ีน้องชาวบ้านหมู่ที่6เพราะตอนแรกคิดว่าจะมีการด าเนินการไม่ทันจึงได้มีการ
น าเสนอเกี่ยวกับการท าถนนปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการหมู่บ้านทาง
คณะกรรมการหมู่บ้านยืนยันว่าจะเอาโครงการเดิมด าเนินการเจาะบ่อบาดาลและหอ
ถังสูงเปลี่ยนแปลงโครงการก็ขอน าเรียนไว้เพียงเท่านี้  

ประธานสภาฯ.       - ทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิหมู่ที่ 6      - ขออนุญาต ประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ทุก

ท่าน  ที่กระผมมาร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้มีความต้องการใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค
มากที่สุดอยากได้โครงการนี้เป็นโครงการแรกแต่ในเรื่องของถนนกระผมไม่มีความ
ต้องการเพราะถนนสามารถเดินทางได้ตลอดแต่ด้วยความต้องการน้ าเพราะว่ามี
งบประมาณในการด าเนินการอยู่แล้วที่ต้องการใช้น้ าถึงนานเท่าไหร่ก็จะรอเพราะมี
ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดปิดน้ าประปาของหมู่บ้านเพราะมีช่วงเวลาของการเปิดปิด
และน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งานกระผมมาในวันนี้ เพ่ือที่อยากจะบอกถึงความ
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ต้องการว่าอยากได้โครงการประปา เกี่ยวกับถนนครับผมไม่มีความต้องการ กระผม
น าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ       - ขอขอบคุณทางผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ก่อนที่
จะมีการพิจารณาให้ทางสมาชิกสภาฯ ไดม้ีการอธิบายข้อซักถามในเรื่องของแผนก็ขอ
เชิญทางสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ในฐานะเป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้านหมู่ที่ 6 เพราะ
หมู่ที่ 3 ไม่มีเรื่อง ขอเชิญ ทาง ส.อบต. ทั้งสองท่านก็สามารถท าการอภิปรายได ้

ส.อบต.หมู่ที่ 6.      - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายท่าน
สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปัญหาของบ้านหมู่ที่ 6 คือทางนายก
ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบบ้านหมู่ที่ 6 มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าและมีการ
หารือกับทางคณะกรรมการหมู่บ้าน การเจาะบ่อบาลครั้งแรกได้ท าการเจาะแต่ไม่มี
น้ า ก็กลัวว่าจะด าเนินการในงบประมาณนี้ไม่ทัน เพราะกลัวว่าจะหมดปีงบประมาณ
ไปซะก่อนทางคณะกรรมการหมู่บ้านและมีการสอบถามว่าถ้าหากมีการเจาะน้ าจะมี
หอถังสูงหรือไม่ ก็มีการหารือกันว่าหอถังสูง ก็ต้องมีอยู่แต่เมื่อไปเจาะแล้วไม่มีน้ าและ
ได้มีการหารือเกี่ยวกับประปาหอถังสูงของบ้านหมู่ที่  6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ก็ถือว่าจะตกไปก็เลยมีการเปลี่ยนแผนน าถนน และน าโครงการหอถังสูง
ระบบประปาไปปรับเปลี่ยนเป็นถนนแต่ตอนนี้บ้านหมู่ที่  6 ก็ขอยืนยันว่าจะ
ด าเนินการตามโครงการเดิม และด าเนินการจัดหาสถานที่เจาะใหม่ถ้าหากได้น้ า
กระผมได้ท าหนังสือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือที่จะ
น าระบบประปาถังหอสูงได้มา ประกอบกับการเจาะบ่อบาดาลเกี่ยวกับสถานที่ใน
การเจาะบ่อบันดาล ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะและป่าชุมชนที่
ใช้ร่วมกันคือบ้านหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ ๑ จะด าเนินการใช้สถานที่เป็นที่เจาะบ่อบาดาล
ในวันนั้นทาง ผอ.กองช่าง ได้ท าการหารือก็ได้มีการแนะน าว่าจะหามีการด าเนินการ
เจาะสถานที่ใหม่หรือสถานที่สาธารณะและ ผอ.กองช่าง ก็ได้มีการน าเรียนว่าไฟฟ้า
จ านวน ๒ เฟส จึงจะสามารถใช้งานได้ แต่ไฟเพียงเฟสเดียวไม่สามารถใช้งานได้และ
กระผมก็ได้มีการสอบถามทางคณะกรรมการประปาของหมู่บ้านหมู่ที่  ๔ ไม่ทราบว่า
จะใช้ไฟหนึ่งเฟสหรือสองเฟส ก็ได้มีการน าเรียนว่าจะมีการเจาะบ่อบาดาลในสถานที่
แห่งนี้เมื่อได้เข้ามาสอบถามกับทางสภาฯ ก็เลยยกเลิกโครงการระบบประปาหอถังสูง 
มาเป็นถนนคสล. แต่ก็จะขอคงไว้ดังเดิมและเพราะฉะนั้นถ้าทางท่านนายกได้แถลง
กระผมก็ขอระงับไว้ก่อนได้หรือไม ่

ประธานสภาฯ.     - ทางท่าน ส.อบต.สมบัติ รัดเร็ว อภิปรายเสร็จแล้วใช่หรือไม่อภิปรายให้แล้วเสร็จ
ก่อนเพราะทางท่านนายกก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะอยู่ที่ทางสภาฯพิจารณา 
อภิปรายจบแล้วใช่หรือไม่ ต่อไปก็ขอเชิญท่าน ส.อบต.บุญทรง บุญค าปัน 

ส.อบต.หมู่ที่ 6.      - เรียนท่านประธานสภาฯคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ตรงนี้กระผมอยากจะเรียน
ถามว่าตรงที่สามารถขยายระยะเวลาการขุดเจาะบ่อบาดาลออกไปได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ.          - ทางท่านนายกได้ท าการอภิปรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับระยะเวลาจะสิ้นสุดใน
วันที่ 30 กันยายน 2564 เกี่ยวกับเงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้ท าการตั้งไว้ท่านมี
เรื่องสอบถามเรื่องอ่ืนหรือไม่ เกี่ยวกับกรณีของหมู่ที่ 6 ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทน
ของหมู่ที่  6 คือชาวบ้านหมู่ที่  6 มีความต้องการใช้น้ าซึ่งน้ าภายในหมู่บ้านไม่
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เพียงพอต่อการใช้งาน เวลามีการใช้น้ าระยะเวลาที่พร้อมกันบางหลังคา น้ าไหลน้อย
มากส าหรับบ้านที่อยู่ใกล้กับประปาก็จะมีน้ าใช้เพียงพอส าหรับบ้านที่อยู่ไกลจาก
ประปาน้ าก็จะไหลน้อย ตรงนี้ก็ถือว่าหมู่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค
ที่ไม่เพียงพอก็อยากจะขอโครงการนี้ไว้ในแผนไว้ก่อน 

 - ก็ขอขอบคุณท่าน ส.อบต.บุญทรง บุญค าปัน ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาทั้งทางสมาชิกสภาฯ ได้ทางผู้บริหารไม่อยากจะให้มองว่าตรงนี้เป็น
หน้าที่ของทางผู้บริหาร และตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางสมาชิกสภาฯ ที่เราที่เข้ามา ถ้า
ทุกท่านอาศัยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน ท่านใดมีข้อ
อภิปรายซักถามมีความเห็นต่างก่อนที่จะมีมติความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น
จ านวนสองโครงการในที่ประชุมมีท่านไหนจะอภิปรายเพิ่มเติมก็ขอเชิญ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4.      - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ส.
อบต.สถิตย์  เสียงแขก อยากจะอภิปรายเกี่ยวกับแผนบ้านหมู่ที่ 6 ส าหรับบ้านหมู่ที่ 
3 ก็คงไม่มีปัญหาแต่ตรงนี้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของบ้านหมู่ที่ 6 ถือว่า
มีความส าคัญกับพ่ีน้องชาวบ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีความเข้าใจกันในเรื่องของแผน
กระผมอยากให้ทางคณะกรรมการแผน ก็ได้มีการชี้แจงคร่าว ๆ อยากจะให้ทาง
เจ้าหน้าที่น าบันทึกการประชุม ของคณะกรรมการแผนมาอ่านให้ที่ประชุมรับทราบ
ว่ามีความติดขัดตรงไหนว่าอยากจะให้อ่านทุกตัวอักษรเลยตรงนี้เป็นประเด็นที่หนึ่ง
ในประเด็นที่สองการจัดท าแผนของบ้านหมู่ที่ 6 ตรงนี้ถือว่าเป็นการขัดผลประโยชน์
ของทางบ้านหมู่ที่ 6 ทั้งทั้งหมู่บ้านมีอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับน้ าที่ใช้อุปโภคบริโภค
ซึ่ง ทางผู้บริหารมีแนวทางและชี้แนะให้กับทางสมาชิกสภาฯ และทางผู้น าหมู่บ้าน
อยากจะเปลี่ยนแปลงและหากด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่ทันก็อยากจะมีการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้แต่ด้วยกรอบระยะเวลาการจะ
บ่อบาดาลถ้าสิ้นสุดตามที่ทางท่านนายกและมีการน าเรียนในที่ประชุมและผมมี
ความคิดว่าแนวทางการปฏิบัติก็คงจะสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีก
เพราะฉะนั้นก็อยากจะพึ่งทางท่านปลัดชี้แจงในเรื่องของการขยายระยะเวลาของการ
เจาะบ่อบาดาล เพราะตรงนี้เป็นเงินทุนส ารองเงินสะสมในการจ่ายตรงนี้สามารถ
ขยายระยะเวลาได้จริงหรือไม่ ถ้าหากว่าสิ้นสุดในระยะเวลา ๔ เดือน และหากยังมี
การด าเนินการอยู่ และมีพ้ืนที่ที่สามารถด าเนินการได้ก็ไม่ได้นิ่งเฉย แต่ทางท่าน
นายกก็ได้นิ่งเฉยด้วยกรอบระยะเวลา และขยายระยะเวลาได้ก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคให้กับทางบ้านหมู่ที่  6 ได้เพราะทางบ้านหมู่ที่  6 และมีความ
เดอืดร้อนเกี่ยวกับน้ าอุปโภคบริโภคจริง ๆ ตรงนี้ก็ทราบเกี่ยวกับปัญหาของบ้านหมู่ที่ 
6พอสมควรทั้งนั้นทั้งนี้ทางสมาชิกทุกท่านด้วยความคิด และการวินิจฉัยว่าเราจะมี
การแก้ไขปัญหาร่วมกับทางผู้บริหารให้พ้นวิกฤตนี้ได้อย่างไร ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 
ก็ของฝากทางคณะกรรมการแผนได้อ่านบันทึกการประชุมแผนครั้งที่ผ่านมาให้ที่
ประชุมทราบ 

นายก อบต.        - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า และผมอยากจะขออนุญาตถามท่านประธานสภาฯ และ
ขออนุญาตทางที่ประชุม ตอนนี้กลับกลายว่าความคิดเลยเถิดกันไปหมดแล้วตอนนี้
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กระผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่ที่  6 แม้แต่โครงการเดียวในวันนี้เรา
มาพิจารณาเรื่องแผนเพ่ือที่จะรองรับไว้ในอนาคตแต่โครงการเดิม ก็ยังคงอยู่ที่เดิม
เพียงแต่ได้มีการน าโครงการเพ่ือที่จะส ารองไว้ เราจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการก็
ได้แต่ถ้าโครงการไม่มีในแผนก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ของบ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6
เหมือนกัน ตรงนี้โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลก็ยังสามารถด าเนินการไปจนถึง 30 
กันยายน 2564 โครงการก่อสร้างถังสูงก็ยังคงอยู่จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 
ตรงนี้โครงการก็ยังคงเดิม ไม่ได้หมายความว่ากระผมมีความนิ่งเฉย ซึ่งตรงนี้ก็ได้มี
การด าเนินการควบคู่กันไป ในส่วนโครงการเจาะบ่อบาดาล ก็เลยให้ทาง ผอ.กองช่าง 
กระผมได้มีการเซ็นหนังสือให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือที่จะขอความอนุเคราะห์ให้
ทาง อบจ.เชียงราย มาส ารวจธรณีฟิสิกส์ ถ้าหากได้น้ าตรงจุดไหนสมมุติว่ากรณีใน
พ้ืนที่ 2 ถึง 3 แปลง กระบวนการตรงนี้คือการเข้าไปขออนุญาตทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพราะเป็นพื้นที่ นสล. ก็จะต้องมีการจัดท าข้ันตอนเหมือนเดิมตามท่ีกระผมได้
น าเรียนเบื้องต้นในกรณีที่ว่า จะต้องมีการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าตรงนี้ถือว่าน่า
เป็นห่วงเพราะถ้าตราบใดยังไม่มีระบบไฟฟ้าไปถึง แม้แต่ทางกระผมและทาง
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องท าโครงการเจาะบ่อบาดาล โดยที่ไม่มีระบบไฟฟ้ารองรับทาง 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ไม่สามารถด าเนินการได้แม้แต่
จะท าระบบหอถังสูงเพราะการขยายเขตไฟฟ้าทางองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
ไม่สามารถด าเนินการเองได้ ต้องมีการโอนงบประมาณอุดหนุนให้กับทางไฟฟ้าและ
ให้ทางไฟฟ้ามาด าเนินการแล้วก็ไม่ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่ทางการไฟฟ้าจะมา
ด าเนินการให้เมื่อไหร่ เพราะทาง อบต.ป่าก่อด า ก็ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ ใน
ส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาในวันนี้ก็คือมีการน าโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือรองรับในส่วนของโครงการตรงนี้ไว้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการการ
เจาะบ่อบาดาลและหอถังสูง ของบ้านหมู่ที่  6 ตรงนี้ถือว่าเป็นวิตกจริตว่ากระผมมี
ความต้องการอยากก่อสร้างถนนคอนกรีต แต่ตรงนี้กระผมขอน าเรียนว่าไม่ได้เป็น
ความต้องการของกระผม ก็คือตรงนี้ เป็นการน าโครงการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือ
ประโยชน์ของหมู่ที่ 6 แต่ตรงนี้กระผมได้มีการน าเรียนตั้งแต่ต้นจนจบว่าเกิดปัญหา
ตามมาค่อนข้างเยอะ ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของบ้านหมู่ที่ 6ถ้าจะตามห้วงระยะเวลา
ปกติก็ไม่ต้องด าเนินการใดใดทั้งสิ้น เพราะโครงการก็ยังมีคงเดิมเพียงแต่น าโครงการ
ที่ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอน วันนี้ก็แค่ให้ทางสภาฯ มีมติให้ความเห็นชอบแผน
เพียงแค่นี้ ที่จริงของทางเทศบาลในส่วนของแผนคือให้ทางสภาฯ ได้รับทราบ ไม่มี
สิทธิ์ที่จะท าการอภิปรายแต่ทาง อบต.  กฎหมายไม่ได้มีการระบุไว้ว่าแค่ให้รับทราบ
แต่ของทาง อบต. จะต้องให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่สามารถที่จะ
อภิปรายได้ซักอย่าง แต่ถ้าจะไม่ให้ความเห็นชอบ ก็ต้องไม่ให้ความเห็นชอบทั้งฉบับ
พร้อมกับเอกสารและเหตุผลเสนอกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 30 วัน ถ้าทาง
ผู้ว่ามีการวินิจฉัยอย่างไรก็ถือว่าเป็นที่สุดในวันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
โครงการของบ้านหมู่ที่  6 แต่เพ่ือตั้งไว้ในแผนเพ่ือรองรับไว้จะไม่ด าเนินการก็ได้
เพราะในโครงการนี้ ในปีงบประมาณ 2565 แค่มีการบรรจุไว้ถ้าทาง อบต. มี
โครงการอุดหนุนหรือแม้แต่โครงการของทาง อบจ.เชียงราย อาจจะมีการหยิบยก



๒๒ 

เรื่องของถนนถนนของบ้านหมู่ที่ 6 ถ้าหากมีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่โครงการของ
บ้านหมู่ที่ 3 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เพ่ือจะน าโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านหมู่ที่ 3 เป็นถนนมาซ่อมแซมถนนตามที่ท าบ้านหมู่ที่ 
3 ต้องการ แต่โครงการของบ้านหมู่ที่  6 เป็นเพียงการตั้งไว้เพ่ือรองรับโดยจะ
ด าเนินการก่อสร้างหรือไม่ด าเนินการ ก็สามารถท าได้แล้วตอนนี้งบประมาณก็ไม่มีอยู่
แล้ว จึงไม่สามารถด าเนินการได้โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลก็ยังคงไว้เหมือนเดิมไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโครงการก่อสร้างถังสูงก็ยังมีไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าตรงนี้กรณี
บ้านหมู่ที่ 6 ตรงนี้กระผมพูดถึงตามระเบียบว่าทางบ้านหมู่ที่6มีความเข้าใจผิดทาง 
อบต.ป่าก่อด า ไม่มีการแก้ไขปัญหาโดยได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า
อุปโภคบริโภคในกับทางบ้านหมู่ที่ 6 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแต่อย่างใด
เพียงแต่มีทางเลือกให้บ้านหมู่ที่ 6 อีกครั้งหนึ่งถ้ากรณีมีการด าเนินการระบบประปา
ไม่ทันห้วงระยะเวลาก็ด าเนินการโครงการนี้ก่อน แล้วพอได้มีการเจาะบ่อบาดาลในปี
นี้  ตรงนี้ถือว่าใช้งบประมาณคนละด้านหากขุดเจาะบ่อบาดาลได้ก็ยกในส่วน
งบประมาณก่อสร้างถังสูงไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยงบประมาณประจ าปี
พ.ศ. 2565 ก็จะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่ถ้าไม่ตัดสินใจในห้องประชุมวันนี้ 
ทุกท่านก็ไม่สามารถชี้ชัดได้เลยว่าจะไม่มีการเลือกตั้งในอนาคตข้างหน้านี้  แต่ถ้ายัง
อยู่ในสภาฯ เหมือนเดิมทุกท่านก็ยังอยู่ในวาระด ารงต าแหน่ง ในระยะเวลาอีกหนึ่งถึง
สองปีก็จะได้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน ว่าถ้าโครงการเจาะบ่อบาดาลและ
โครงการก่อสร้างถังสูง หรือว่าการขยายระบบประปาของหมู่ที่  6 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันห้วงระยะเวลา ทางท่านประธานสภาฯก็สามารถเรียกประชุมและ
สภาฯตามเงื่อนระยะเวลา แต่ที่มีความวิตกกังวลคือสภาฯ ชุดนี้จะมีการเลือกตั้ง
เมื่อไหร่ หรืออาจจะเป็นการประชุมวันนี้ครั้งสุดท้ายด้วยซ้ า ถ้าหากได้มีการประกาศ
หยุดปฏิบัติหน้าที่ สิ้นเดือนหน้าหรือสิ้นเดือนนี้มีการเริ่มรับสมัครหรือเงื่อนระยะเวลา
ในการเลือกตั้งในวันที่ 29 สิงหาคม หรือปลายเดือนสิงหาคมในเดือนกันยายนก็ถือ
ว่าสิ้นปีงบประมาณแล้ว ถึงแม้จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 29 สิงหาจริงก็ไม่สามารถ
ประชุมสภาฯได้ แล้วแต่ทางนายกคนใหม่เอามาด ารงต าแหน่งหรือว่าทางสมาชิกสภา
ฯ ชุดใหม่ทาง กกต. ก็ยังไม่สามารถรับรองได้ ปรากฏว่าระยะเวลาแค่เพียงหนึ่งเดือน
ถึง 2 เดือน  เทศบาลได้มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษายนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มี
การรับรองของทางเทศบาลต าบลป่าก่อด า ก็ได้มีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ผ่านมาก็ยัง
ไม่ได้มีการเปิดประชุมสภาฯ ตรงนี้ก็ผมก็อยากจะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าเป็นทางเลือกแต่
ทางพ่ีน้องชาวบ้านหมู่ที่ 6 ยืนยันว่าจะเอาโครงการเดิมจะด าเนินการได้หรือไม่ได้ก็
แล้วแต่ หากงบประมาณตกไปและทางชาวบ้านไม่ติดใจหรือสงสัยตรงนี้  กระผมก็
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการของบ้านหมู่ที่  6 กระผมเพียงแต่ชี้แนวทางใน
มุมมองของกระผม กระผมมองว่าโอกาสที่จะก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ก็เป็นไปได้ยากถ้าหากมีการกันงบประมาณก็กลัวว่าจะไม่มีทางสภาฯ เพราะตรงนี้
ทางสภาฯ ต้องเป็นผู้กันงบประมาณตรงนี้ก็จะไม่ได้ด าเนินการทั้งสองโครงการก็ถือ
ว่าเป็นไปตามระเบียบไม่ได้มีการกลั่นแกล้ง แต่อย่างใดและกระผมก็อยากจะให้มอง
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กลับมาเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นแค่แผนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง แต่ถ้าวันนี้มี
การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงว่ามีการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่  6 เปลี่ยนเป็นถนนตรง
นี้ก็ถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ เพราะเพ่ิมโอกาสให้กับหมู่ที่  6 ว่าน า
บรรจุไว้ในแผนเพ่ือรองรับไว้ไม่ได้มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงโครงการ แต่ในส่วน
ของการหาแหล่งน้ าก็จะด าเนินตามขั้นตอนตามระเบียบ กระผมก็บอกได้เลยว่าทาน
ข้าราชการท่านใด ที่ด าเนินการโดยผิดระเบียบหลาย อปท. ได้มีการจ าคุก เพราะถือ
ว่าผิดขั้นตอนผิดระเบียบถ้าไปที่สาธารณะทางนายกไม่ได้มีอ านาจถ้าจะให้คู่สัญญา
ด าเนินการเจาะเลยก็ไม่สามารถท าได้ เพราะตรงนี้ถือว่าผิดระเบียบส าหรับขั้นตอน 
ก็คือต้องมีการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายก  และ
นายอ าเภอ ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอนุมัติถ้าหากมีการหาทางผู้รับจ้างและทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติ และไม่ได้รับการอนุญาตจากทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาล อยู่อยู่จะไป
ด าเนินการเจาะไม่สามารถด าเนินการได้ตรงนี้ถือว่าผิดกฎหมายผิดระเบียบ ถ้าหากมี
การตรวจสอบก็ถือว่าไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบ ตรงนี้ถ้าทาง ปปช. มีการ
ตรวจสอบถือว่าผิดระเบียบและข้อกฎหมาย ทางนายกและปลัดและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงท าให้ผิดระเบียบ เพราะไม่เป็นแบบตาม
ระเบียบในส่วนของขั้นตอนและกระบวนการว่าการที่จะด าเนินการโครงการแต่ละ
โครงการของพ่ีน้องชาวบ้านหนึ่งโครงการ ไม่ใช่ว่าจะต้องได้ในเวลานั้นเหมือนกับทาง
เอกชนได้มีการจ้างเจาะบ่อบาดาล เพราะตรงนั้นถือว่าเป็นของทางเอกชนด าเนินการ
ตรงนี้ไม่ได้เหมือนเงินหลวง แต่ถ้าเป็นในส่วนของเงินหลวงกว่าที่จะได้ด าเนินการถ้า
ไม่มีระเบียบรองรับถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือนกระผมก็ได้ติดคุกเพราะตรงนี้ถือว่า
ผิดขั้นตอนผิดระเบียบไม่ต้องพูดถึงการทุจริตแต่โครงการของบ้านหมู่ที่ 6 เหมือนกัน 
มีความที่จะต้องการอยากได้ กระผมขอน าเรียนไว้เลยว่าจู่จู่ทาง ผอ.กองช่าง ได้มีการ
ท าหนังสือมา ว่าทาง อบจ. ได้มีการออกมาส ารวจที่ดินและปรากฏว่าที่ตรงนั้นมีน้ า
จริงแต่ถ้าไม่ไปขออนุญาตจากทางผู้ว่าฯ และทางผู้ว่าฯก็ยังไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่หาก
ได้มีการด าเนินการจะซื้อจะจ้างเพ่ือท าการเจาะบ่อบาดาลถือว่าผิดกระบวนการ
ขั้นตอน ตรงนี้ถือว่ากระผมได้ท าการอธิบายให้ทุกท่านทราบหมดแล้วในวันนี้ไม่ได้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเดิมของบ้านหมู่ที่  6 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่แค่น า
บรรจุไว้ ในแผนตามระเบียบและตามข้ันตอนของว่าด้วยขั้นตอนงบประมาณ กระผม
ได้น าเรียนแล้วว่าถ้ามีไว้ในแผนและในแผนมีโครงการ ถ้าไม่มีงบประมาณแต่ไม่ได้
ด าเนินการก็ถือว่าไม่ผิดระเบียบแต่ถ้าไม่มี ในแผนแต่มีงบประมาณแต่มีการ
ด าเนินการก็ถือว่าผิด ทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิข้อมูลที่6มีความเข้าใจหรือไม่ส าหรับน้ า
ทาง อบต.ป่าก่อด า ก็จะมีการจัดหาให้กับทางหมู่ที่  6 ให้ได้อยู่แล้ว ซึ่งไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงการ แต่กระผมได้มีการน าเรียนแล้วว่าด้วยระยะเวลาด้วย
ทางสภาฯ ทุกท่าน ก็ไม่ทราบได้เลยว่าทางท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทาง
คณะ ครม. จะให้ทางสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่นยึดปฏิบัติหน้าทีเมื่อไหร่ ถ้า
หากมีการประกาศหยุดปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะด าเนินการในเรื่องใดใด
ต่อไป ก็ต้องให้ทางข้าราชการประจ าโดยแกนน าของทางท่านปลัดก็ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่เงินทุนส ารองเงินสะสม เกี่ยวกับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ถ้าเป็น



๒๔ 

โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าไม่มีสภาฯ ก็ไม่สามารถกันงบประมาณไว้ได้ 
เพราะว่าอ านาจของทางปลัดและทาง ผอ.กอง แต่ละท่านก็ไม่สามารถด าเนินการได้
ซึ่งทางระเบียบข้อกฎหมายได้มีการระบุไว้ว่าจะต้องให้การอนุมัติการงบประมาณ
จากสภาฯ ถ้าไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่ถ้ามีการก่อหนี้ผูกพันก็คืออ านาจของทาง
ผู้บริหารก็คือทางนายก และในตอนนั้นไม่มีทั้งคณะผู้บริหารและทางสมาชิกสภาฯ 
ใครที่จะสามารถหางบประมาณให้กับหมู่ที่ 6 ได้โดยกรอบระยะเวลาตามท่ีกระผมได้
มีการน าเรียน เพราะเหลือแค่ระยะเวลาสี่เดือน ถ้าหากด ารงต าแหน่งหรือระยะเวลา
หนึ่งถึงสองปีอยู่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าในเดือนกันยา ถ้าสภาฯ อบต.ป่าก่อด า ก็ยังคง
อยู่ทางผู้บริหารก็ยังอยู่ถ้าหากไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็ขอ
ทางสภาฯ กันในส่วนของงบประมาณแต่ ณ จุดนั้นก็ไม่สามารถได้เลยว่าแม้แต่ทาง
สมาชิกสภาฯ และตัวกระผมจะให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่ เพราะอาจจะมี
ความพร้อมให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ถ้ามีค าสั่งมาตรงนี้ก็ผมก็ขออธิบาย
เพ่ิมเติมในส่วนของตรงนี้เพราะทางท่านประธานก็ต้องมีการน าเรียน เพราะกระผม
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการของบ้านหมู่ที่ 6 แต่ตรงนี้คือมีการพิจารณาแผนแค่
มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนไม่ได้มีผลกระทบกับโครงการเดิมของหมู่ที่  6 กระผม
ขอน าเรียนทางท่านประธานสภาฯ ด้วยตามที่ปลัดและมีการน าเรียนว่าตรงนี้เป็น
ความคิดของทางท่านนายก ตรงนี้กระผมขอตอบเลยว่าไม่ใช่ความคิดของกระผม 
ตรงนี้ต้องเข้าสู่ขั้นตอนและกระบวนการมาจากทางหมู่บ้าน และทางคณะกรรมการ
แผนระดับต าบลแม้แต่ตามที่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก มาอ่านในระเบียบวาระการ
ประชุมของทางคณะกรรมการแผนถือว่าไม่มีสิทธิ์ตรงนั้น ก็ถือว่าเป็นการด าเนินการ
การตามข้ันตอนมาแล้ว ในส่วนของกระบวนการในวันนี้ ก่อนที่จะมีการให้ทางสภาฯ 
พิจารณาตรงนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผิดในส่วนของงบประมาณหรือไม่ตรงนี้คือ
การบรรจุในแผน 

ประธานสภาฯ.     - พอดีทางสมาชิกสภาฯ ได้ท าการอภิปรายได้ขอรับทราบในฐานะประธานสภาฯ 
และมีเลขาคณะกรรมการแผนและมีการขอเข้ามาอยู่ 2 ข้อ คือ ข้อที่ 1 ขอให้อ่าน
บันทึกการประชุม คณะกรรมการแผนตรงนี้ ถ้าอนุญาตให้มีการอ่านบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการแผนแล้วก็ให้อ่านให้ที่ประชุมทราบทางท่านเลขามีบันทึก
ประชุมคณะกรรมการให้หรือไม่ ถ้ามีก็ขออ่านให้ในที่ประชุมได้รับทราบ 

นักวิเคราะห์ฯ.     - กระผมขออนุญาต ท าการชี้แจงเพ่ิมเติมจากตามที่ทางท่านนายกและมีการชี้แจง
ตอนนี้ เรามีการพูดถึงอยู่สองประเด็น ประเด็นแรกก็คือการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนอีกเรื่องก็คือของหมู่ที่ 6 ซึ่งจะมีการด าเนินการในปีประมาณ พ.ศ. 
2564  

ประธานสภาฯ.     - กระผมและมีความเข้าใจตรงนี้แล้ว แต่อยากให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้อ่านบันทึก
ประชุมตามที่ทางคณะกรรมการแผนได้มีการประชุมขอให้อธิบายเพ่ิมเติมอีกครั้ง
ก่อนที่จะมีการขออ่านบันทึกประชุมคณะกรรมการแผน กระผมอนุญาตให้อ่าน
บันทึกในที่ประชุมได้ เรื่องที่สองได้มีการสอบถามเข้ามาจะสามารถขยายระยะเวลา
ได้อีกหรือไม่หลังจากระยะเวลา 4 เดือนแล้วตรงนี้หลังจาก 30 กันยายน 2564 ก็
ต้องไปดูในส่วนของระเบียบอีกครั้ง ตรงนี้ไม่สามารถจะตอบค าถามในที่ประชุมได้
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ตามที่ได้ฟังการอภิปรายในที่ประชุม ตรงนี้ไว้หารือกันทีหลังหรือทางเจ้าหน้าที่มี
ระเบียบพอที่จะทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้หรือไม่ มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และจะสามารถขยายระยะเวลาได้อีกหรือไม่ ตรงนี้ขอทางราชการช่วยดูใน
ส่วนของระเบียบก็มีความกังวล เพราะทางคณะกรรมการก็ได้เรียนว่ามีความต้องการ
เกี่ยวกับเรื่องน้ าอย่างเดียว แต่ทางนายก อบต. ได้มีการน าเสนอโครงการเพ่ือบรรจุ
เข้าในแผนก่อน ถ้าโครงการเจาะบ่อบาดาลไม่ได้จริง ๆ สามารถน าโครงการนี้รองรับ
ไว้ได้ มีท่านอื่นอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่เชิญท่าน ส.อบต.สมบัติ รัดเร็ว 

ส.อบต.หมู่ที่ 6.       - กระผมอยากสอบถามเพ่ิมเติม เพราะกับผมมีความเป็นห่วงโครงการทั้งสอง
โครงการทหารในการผ่านทางสภาฯ ไปเรียบร้อยแล้วถ้ามีการด าเนินการก่อสร้าง
ถนนก่อนที่จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาล เพราะว่าหอถังสูงกระผมเกรงว่าการท าถนน
ก่อนที่จะมีการเจาะน้ าเจอก่อน กระผมก็กลัวในส่วนของตรงนี้ เพราะว่าหอถังสูงยุบ
ไปเป็นโครงการถนน กลัวว่าจะด าเนินการก่อสร้างถนนก่อนที่จะมีการเจาะน้ า 
กระผมก็อยากจะเรียนถามเพราะเป็นห่วงเรื่องนี้ ในส่วนของแผนได้มีการเปลี่ยนไป
แล้ว ความจริงแล้ วถนนอยู่ ในปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 แต่ก็น ามาไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระผมก็มีเรื่องสอบถามเพียงแค่นี ้ 

นายก อบต.   - ขออนุญาตทางท่านประธานอีกครั้ง กระผมได้มีการน าเรียนหลายรอบแล้ว ในวันนี้
ที่มีการประชุมเพราะจะมาพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องของแผน ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงการเลย เพราะตอนนี้โครงการถนนบรรจุไว้ในแผนแต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ เพียงแต่บรรจุไว้ในแผนไว้ก่อน ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการใด
ใดทั้งสิ้น ถ้ากรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการน าเข้าประชุมสภาฯ อีกครั้ง แต่
ตรงนี้น าบรรจุไว้ในแผนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการของบ้านหมู่ที่ 6 ทั้งสิ้น ก็ได้
น าเรียนไว้แล้วว่าถ้าน าโครงการเกี่ยวกับถนนก็ถือว่าผิด เพราะทางสภาฯ ยังไม่ได้ให้
การอนุมัติ กระผมก็ไม่ได้มีน าเสนอสภาฯ เลยว่าจะท าการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
โครงการของหมู่ที่ 6 เลย แต่แค่บรรจุไว้ในแผนก็ได้มีการแจ้ง 2-3 รอบแล้ว ตรงนี้
อย่าหลงประเด็นเพราะไม่ได้น างบประมาณมาท าถนนของหมู่ที่ 6 เลย ที่จะขอความ
เห็นชอบเพราะจะให้ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบแผนเพื่อบรรจุโครงการไว้ในแผนแค่
นั้น แต่กลับกลายว่าผิดประเด็นไปหมด จนกระผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแล้ว ในวันนี้
ไม่ได้มาพิจารณาในเรื่องของการโอนงบประมาณ ไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกใน
ส่วนของโครงการเจาะบ่อบาดาล หรือขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหอถังสูง 
ตรงนี้คือน ามาบรรจุไว้ในแผนแค่นั้น ถึงแม้บรรจุไว้ กระผมก็ไม่มีสิทธิ์ในการ
ด าเนินการ ถ้าจะด าเนินการก็ต้องให้ทางสภาฯ อนุมัติก่อนทั้งโครงการของหมู่ที่ 3 
และโครงการของหมู่ที่ 6 เพราะในส่วนของงบประมาณยังไม่มีส าหรับด าเนินการ 
ตรงนี้ทุกท่านก็คงเข้าใจตรงกันแล้ว 

ประธานสภาฯ.         – ทางผู้ใหญ่บ้านยังคุมเครืออยู่หรือไม่ กระผมก็ขอสอบถามทางท่านนายกตรงนี้ให้
ชัดเจน เพ่ือที่จะเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย ตรงนี้เรื่องของแผนกระผมอยากจะสอบถาม
ทางท่านนายก ให้ทางนายกได้มีการตอบค าถาม  ในเรื่องของโครงการเจาะบ่อ
บาดาลในงบเงินทุนส ารองเงินสะสม และโครงการประปาหมู่บ้าน ซึ่งได้ท าการขยาย
ระยะเวลาการขยายไปอีก 1 ปีงบประมาณ หลังจากสิ้นปีงบประมาณแล้ว แต่ในส่วน
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ของโครงการเจาะบ่อบาดาลให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดูเกี่ยวกับระเบียบอีกครั้ง ว่าถ้าถึง
เดือนกันยายนแล้วสามารถขยายออกไปได้อีกหรือไม่ หรือด าเนินการได้ถึงสิ้น
ปีงบประมาณเท่านั้น หรือทั้ง 2 โครงการยังคงเดิมไว้อยู่หรือไม่ และในเรื่องของแผน
ถ้าในวันนี้ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ทางท่านนายกก็ยังไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการได้ ก่อนที่จะด าเนินการต้องท าการยื่นญัตติเข้ามาขอทางสภาฯ 
เพ่ืออนุมัติก่อน น าบรรจุไว้ในแผนไว้ก่อนแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ จะยังคง
โครงการเดิมไว้หรือไม่ ก็อยากให้ทางหมู่ที่ 6 ได้มีความเข้าใจตรงนี้ ขอเชิญทางท่าน
นายก 

นายก อบต.        - เรียนทางท่านประธานสภาฯ กระผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้ว ตรงนี้ขอน าเรียนอีก
ครั้งว่ากระผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 6 เพราะกระผม
ไม่ได้ไปยุ่งหรือเปลี่ยนแปลงของหมู่ที่ 6 เพราะโครงการนั้นก็จะด าเนินการไปจนถึง
สิ้นสุดเดือนกันยายน เพราะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการเจาะบ่อบาดาล
มาเป็นโครงการก่อสร้างถนน ตรงนี้กระผมสามารถยืนยันได้ เรื่องแรกกระผมไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงของหมู่ที่  6 ตรงนี้ก็ขอน าเรียนกับทางผู้ ใหญ่บ้าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และทางสมาชิกสภาฯ ก็ยังคงโครงการเดิมไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณก็
ถือว่าเข้าใจตรงกัน ในส่วนของโครงการตรงนี้ไม่สามารถเห็นชอบโครงการใด
โครงการหนึ่งได้ตามระเบียบว่าในส่วนของตรงนี้ และถ้าไม่มีการรับรองร่างแผนก็ถือ
ว่าทางสภาฯไม่ได้ให้ความเห็นชอบแผนตรงนี้ถือว่าเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบทั้งฉบับ แต่โครงการของหมู่ที่ 6 ไม่ต้องเป็นห่วงผมว่าตรงนี้แค่บรรจุ
ไว้ในแผนไม่มีผลต่อการด าเนินการและไม่กระทบโครงการจะบ่อบาดาล โครงการ
ก่อสร้างหอประปา หมู่ที่ 6 แต่ถ้าทางสภาฯไม่ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาครั้งที่ 
8/2564 หนึ่งเรื่องกระบวนการขั้นตอนจะต้องมีการส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายใน 30 วันพร้อมเหตุผลว่าท าไมทางสภาฯ ถึงไม่ให้ความเห็นชอบแผน
หลังจากนั้นถ้าทางผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งก็ถือว่าเป็นที่สุดแต่กับผมได้มองแล้วว่า 
ทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าจะมีการหยุดปฏิบัติหน้าทีเมื่อไหร่ ส่วนของโครงการของหมู่
ที่ 3 ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ต้องใช้แผนเดิมเพราะไม่สามารถให้ความเห็นชอบ ใน
ร่างแผนฉบับใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากอาคารอเนกประสงค์มาเป็น
ถนน หรือโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ในแผน กระผมก็จะมีการน าเรียนและชี้แจง
เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ.    - ขอขอบคุณทางท่านนายก ทางนักวิเคราะห์ฯ พร้อมหรือยังในการอ่านบันทึก
ประชุมคณะกรรมการแผน  

นักวิเคราะห์ฯ.         - กระผมขออนุญาตอ่านเฉพาะในส่วนของในส่วนที่เกี่ยวข้องรายงานการประชุมแผน
ท้องถิ่นของ อบต.ป่าก่อด า ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา ก่อนอื่นก็ขอ
ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในส่วนของงบประมาณรซึ่งใน
แผนของ อบต.ป่าก่อด า ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2562 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 / 2 ของหมู่ที่ 6 ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 
120 เมตร งบประมาณ 300,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงก็คือเดิมซอย 1 / 2 หมู่ที่ 6 เปลี่ยนเป็นซอย 1 / 2 และซอย 7 / 2 
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ความยาวของถนน คือ จาก 120 เมตร เปลี่ยนเป็น 176 เมตร งบประมาณเปลี่ยน
จาก 300,000 บาท เปลี่ยนเป็นจ านวน 450,000 บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2565 จ านวน  500,000 บาท  ไม่ ได้
หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนี้ แต่
หมายความว่าเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดค าชี้แจงของโครงการ ตรงนี้คือใน
ส่วนของแผนและในส่วนของรายงานการการประชุมก็คือท่านประธานกรรมการ
พัฒนาขออนุญาตอ่านในตรงนี้ “ล าดับต่อไปมีโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวน 
1 โครงการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  
ยุท ธศ าสตร์ที่  1 โค รงสร้ า ง พ้ื น ฐาน ระบ บคมนาคมและระบ บ
สาธารณูปโภค  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 / 2 และซอย 7 / 2 หมู่ที่ 
6 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร จ านวนที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 450,000.-บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 500,000.-
บาท เนื่องจากโครงการพัฒนาที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
บ้านหมู่ที่  6 คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  6 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะไม่สามารถด าเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ได้ส าเร็จ 
ซึ่งเดิมสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้อนุมัติให้ด าเนินการโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 โดยใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม สามารถด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จก็จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 รองรับกับการขุดเจาะบ่อบาดาล
ดังกล่าว แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ส าเร็จ ด้วย
ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการขุดเจาะจึงเป็นเหตุให้ด าเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 6 ตามที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้ท าการหารือกับทาง
หมู่บ้านแล้วและท าการประชาคมบ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลง
โครงการพัฒนาของหมู่ที่ 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จากโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 / 2 และซอย 
7 / 2 หมู่ที่ 6 แทน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด ามีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เพ่ือที่จะเสนอต่อสภาฯองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด าเพ่ือด าเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากท่านใดประสงค์จะ
เพ่ิมเติมขอเชิญครับ” 

 ต่อไปทางคณะกรรมการท่านสถิตย์  เสียงแขก ได้มีการขอ “เรียนท่าน
ประธานที่เคารพกระผมขอปรึกษาว่ากรณีที่ไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดได้จะสามารถด าเนินการย้ายจุดในการขุดเจาะที่เป็นบ่อเดิม
แต่ขุดให้ลึกขึ้นจะสามารถเพ่ิมปริมาณน้ าได้หรือไม่ 
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 ท่านประธานก็ได้ตอบว่า “การจะย้ายผลด าเนินการนั้นสามารถที่จะกระท า
ได้แต่เกรงว่าจะไม่ทันห้วงระยะเวลาเนื่องจากข้อจ ากัดของห้วงเวลาในการ
ขออนุญาต และเพ่ือไม่ให้หมู่บ้านหมู่ที่ 6 เสียประโยชน์ในการด้านพัฒนา
ถ้าหมู่บ้านจึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของหมู่บ้านไว้
ซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ส ารวจ หาพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ทันบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ท่านใดจะ
ประสงค์แก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญครับ” 

 ต่อไปในที่ประชุมได้ท าการพิจารณาและไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมทางท่าน
ประธานได้ขอมติจากทางที่ประชุมทางที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผน ซึ่ง
ก่อนที่จะมีข้อความดังกล่าวเข้ามาถึงกระบวนการนี้ทางหมู่บ้านและมีการ
เขี ยน ค าร้ อ งใน วั นที่  23 เมษ ายน ว่ าจะขอ เป ลี่ ยนแป ลงใน ท าง
คณะกรรมการพัฒนาโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนก็ได้จะ
ท าร่างฉบับนี้ขึ้นมา และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาชุดที่กระผมได้อ่าน
เมื่อสักครู่นี้และทางคณะกรรมการพัฒนาก็ได้เห็นชอบร่างเพ่ือเสนอต่อทาง
สภาฯแล้วในวันที่ 7 พฤษภาคมและในวันที่ 14 พฤษภาคมทางหมู่บ้านได้
มีการจัดส่ งหนั งสือลงวันที่  12 พฤษภาคม ๒๕64 ขอยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลงโครงการนี้แต่เกี่ยวกับสาระส าคัญของการเพ่ิมเติมและ
เปลี่ ยนแปลงโครงการแผนในฉบับที่  8 เพ่ือที่ จะเพ่ิมเติมแผนและ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดไว้ เพ่ือถ้าหากวันหนึ่ งงบประมาณในการ
ด าเนินการก็จะสามารถด าเนินการได้ทันที ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ใช้
งบประมาณในการด าเนินการโครงการนี้อย่างแน่นอน คณะกรรมการ
พัฒนาในส่วนนี้ถือว่าเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผน ไม่ใช่ทาง
สภาฯที่จะให้ความเห็นด าเนินการโครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งถ้าสมมุติว่า
ในวันนี้ทางสภาฯ จะเห็นชอบร่างแผนหรือไม่ตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ที่ทางสภาฯ 
จะพิจารณา กระผมก็ขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่าตรงนี้เป็นขั้นตอนการ
เห็นชอบแผน แต่ไม่ได้เปลี่ยนขั้นตอนจะมีการจัดท าแผนงบประมาณนี้ 
กระผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4.            - ตรงนี้หน้า 3 ทางและวิเคราะห์ไม่ได้อ่านตรงนี้ก็ถือว่าชัดเจนว่าไม่สามารถด าเนิน 

 การได้ ถ้าทางท่านนายกให้มีการรองรับตรงนี้ก็คงจะไม่มีปัญหา แต่ตรงนี้มีการ
รองรับอย่างชัดเจนเพราะมีการระบุว่าเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้ตรงนี้ก็อยู่ที่
ดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทีจ่ะร่วมกันพิจารณา 

ประธานสภาฯ             - ในการบันทึกก็ยังมีความคลุมเครือทางท่านที่มีการสอบถาม 
นายก อบต.                 - กระผมขออนุญาตอีกครั้ง 
ประธานสภาฯ         - แต่ผมขออนุญาตเพราะตรงนี้ถือว่ามีความ คุมเครือกระผมขอพักเป็นเวลา 30 

นาที 

***พักการประชุม 30 นาที*** 



๒๙ 

ประธานสภาฯ - ในวาระที่ 3 ตรงนี้ก็ให้ทางคณะกรรมการแผนได้อ่านบันทึกการประชุมจากทาง
คณะกรรมการแผน หลังจากที่ได้มีการเช็ครายงานการประชุมคณะกรรมการแผนไป
ที่เรียบร้อยแล้ว จะได้ให้ทางสภาฯ ได้สอบถามข้อสงสัยก่อนที่จะท าการอ่านให้กับ
ทางที่ประชุมทราบ แต่ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรสามารถอภิปรายก็ขอด าเนินการต่อ
ส าหรับวาระที่ 3 หลังจากที่คณะกรรมการแผนได้อ่านบันทึกประชุม ไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้วตามที่ท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ได้มีการของทางคณะกรรมการ
แผน บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแผนให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีคน
ติดใจหรือข้อสงสัยสามารถอภิปรายหรือสอบถามได้ในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ความ
จริงในวันนี้มีการหารือเพียงเรื่องเดียว ในเรื่องของการเพ่ิมแผนข้อสงสัยเพ่ิมเติมก็
สามารถอภิปรายได้พ่ีน้องประชาชนหมู่ที่ ๖ ก็สามารถหารือได้  ขอเชิญประชาชน
หมู่ที่ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ.     - เรียนท่านนายก ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับที่มีการบรรจุโครงการไว้ในแผน
กระผมไม่เห็นด้วย ตรงนี้ยังไม่ยกเลิกโครงการได้หรือไม่  

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้แต่ไม่มีสิทธิ์
ยกมือให้ความเห็นชอบ มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ สมาชิก มีการอภิปราย
ในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีการสอบถาม
และการอภิปรายจะขอมติในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ทางท่าน
นายกมีเพ่ิมเติมใช่หรือไม่ 

นายก อบต.  - ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องแผนยังไม่ได้น าเสนอต่อทางสภา เพราะช่วงแรกมีการหารือกัน
เกี่ยวกับที่ไปที่มา เพราะว่ายังไม่ได้เสนอในส่วนของแผนจากท่านประธานไม่สามารถ
ที่จะให้ทางสมาชิกให้ความเห็นชอบ นักวิเคราะห์ฯ ได้น าเรียนให้กับในที่ประชุม 
เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
8 / 2564 

นักวิเคราะห์ฯ  - เรียนท่านประธานสภา  สภาสมาชิกสภา ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนายวิชาวุช รักพุทธคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขอญาติชี้แจง
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 8 / 2564 

  
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***หน้า 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 

นักวิเคราะห์ฯ   - ในส่วนของการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนหนึ่งโครงการ 
นายก อบต.  - เกี่ยวกับตรงนี้ต้องเพ่ิมค าว่าเพ่ิมเติมไม่ใช่เปลี่ยนแปลงโครงการนี้ก็เหมือนกับ

โครงการบ้านหมู่ที่ 3  
นักวิเคราะห์ฯ  - ในส่วนของโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงเดิมคือมีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน

ฉบับทบทวนซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ไปแล้วเปลี่ยนแปลง 
เกี่ยวกับความยาวของถนน และทางด้านงบประมาณเพราะงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น
เกี่ยวกับปริมาณของงานมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรายละเอียด
โครงการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***หน้า 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

นักวิเคราะห์ฯ   - ที่มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงก็มีเพียงเท่านี้ 
ประธานสภาฯ  - จากการน าแถลงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนทั้งสองโครงการขออนุญาตให้ทาง

สภาฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นพิจารณาเป็นรายโครงการและจะมีการขอมติทีละ
รายการ 

นายก อบต.  - ขออนุญาตถามทางประธานสภาฯ ให้ทางท่านปลัดในฐานะข้าราชการชี้แจงได้น า
เรียนในที่ประชุม เพราะตรงนี้กระผมได้มีการน าเรียนตั้งแต่แรก เพราะตรงนี้เป็นร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นถ้าให้ความเห็นชอบก็ต้องมีการให้ความเห็นชอบทั้งฉบับรถตรงนี้
ไม่ได้มีการขอมติเห็นชอบเป็นรายโครงการตรงนี้เหมือนกับ การน าโครงการมาสาคร
ประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็ขอให้ทางฉันปรับได้น าเรียนในส่วนของระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณครับ 

ปลัด อบต  - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตรงนี้
เป็นการพัฒนาแผนทั้งฉบับแต่ที่ว่าเราสามารถอธิบายได้ให้ความเห็นทีละรายการได้
เกี่ยวกับหัวข้อนี้เหมือนกับการที่เราให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่ได้ท าการอ่านผ่านเพราะตรงนี้เป็นในส่วนของแผน แต่ตรงนี้แต่ละข้อแต่
ละโครงการ ก็สามารถอภิปรายทีละโครงการได้ 

ประธานสภาฯ  - ตรงนี้ขอใช้อ านาจของประธานสภาฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้อ านาจในข้อ 79 ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาได้อ่าน
ระเบียบในข้อ 79 เพ่ือให้ที่ประชุมทราบ 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 
79 ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอาจแยกเป็นประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอน ๆ ไปก็ได้” 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ขอให้ทางท่านปลัด 
และทางข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เกี่ยวข้อง น าเรียนเกี่ยวกับระเบียบว่า
ทางท่านประธานสภาฯ สามารถท าได้ อยากจะให้ทางท่านปลัด และทางรองปลัด 
ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง หัวหน้าส านักปลัด นักวิเคราะห์ ได้มีการน าเรียนในที่
ประชุมด้วย เพราะว่าในส่วนของการรับร่างข้อบัญญัติหรือร่างแผน ถ้าเห็นชอบก็
ต้องมีการเห็นชอบทั้งฉบับ ถ้าไม่ เห็นชอบก็ต้องไม่ เห็นชอบทั้งฉบับด้วยทาง
แผนพัฒนาถ้าทางสภาไม่ให้ความเห็นชอบ ก็ต้องท าเรื่องไปทางจังหวัดคือให้ทางผู้ว่า
ฯ เป็นผู้วินิจฉัยว่าในส่วนของทางสภาฯ หากทางสภาฯ ไม่ให้ความเห็นชอบ ต้องมี
เหตุผลในการประกอบ และทางผู้ว่าฯ จะเป็นผู้วินิจฉัยถือเป็นที่สุด ตรงนี้ทางท่าน
ประธานสภาฯ ไม่สามารถแยกการพิจารณาหรือว่าให้ความเห็นชอบเป็นราย
โครงการได้  

ประธานสภาฯ   - ในข้อ 79 ก็ถือว่ามีความชัดเจนแล้ว 
นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมอยากขอความยืนยันจากข้าราชการที่

เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ว่าสมารถท าได้หรือไม่ได้ 



๓๒ 

ประธานสภาฯ  - ก็ถือว่าข้อ 79 มีความชัดเจนแล้ว ทางข้าราชการมีเพ่ิมเติมหรือไม่ กระผมก็ได้ให้
ทางเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายละเอียด ข้อ 79 ให้ที่ประชุมทราบแล้วตรงนี้ถือว่า
เข้าใจง่าย มีท่านอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่าน ส.อบต. สถิตย์ เสียงแขก 

ส.อบต. หมูที่ 4  - ในส่วนของทางราชการถ้าหากได้อ่านตามที่ทางท่านเลขาได้มีการน าเรียนให้ที่
ประชุม 

ประธานสภาฯ  - ก็ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นตามที่ผู้บริหารตลอดจนผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับร่าง
แผนก็จะได้ให้แสดงความคิดเห็นของบ้านหมู่ที่ 3 ที่ได้มีการน าเสนอและแถลงต่อที่
ประชุม มีท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนสามารถอภิปรายและซักถามได้ ถ้าไม่มี
ซักถามก็จะขอมติความเห็นชอบในหัวข้อที่ 1  

นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมขอยืนยันในส่วนของทางท่านปลัดใน
ฐานะเป็นข้าราชการสูงสุดใน อบต.ป่าก่อด า ว่าทางท่านท่านประธานใช้อ านาจใน
การวินิจฉัยตรงนี้ในการขอความเห็นชอบเป็นรายประเด็นตรงนี้สามารถด าเนินการ
ได้หรือไม ่

ปลัด อบต.  - ถ้าตามข้อ 79 ก็สามารถด าเนินการได้เพราะถ้ามีความซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก 
อาจจะแยกเป็นประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอน ๆ ถ้าให้ความเห็นชอบร่างความ
คิดเห็นของกระผมต้องมีการให้ความเห็นชอบทั้งแผน แต่ถ้ามีการอภิปรายสามารถ
อภิปรายเป็นรายข้อได้ แต่การให้ ความเห็นชอบร่างต้องเห็นชอบทั้งฉบับ 

นายก อบต.   - ขออนุญาตทางท่านประธานตรงนี้อยากทราบเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมาย 
ปลัด อบต   - “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 79 ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่
เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจแยกเป็นประเด็นออก
ให้ลงมติเป็นตอน ๆ ไปก็ได้” 

ประธานสภาฯ  - ในส่วนของตรงนี้ผมขอรับผิดชอบตามข้อ 79 ของทางประธานสภา อยู่แล้วมี
เพ่ิมเติมหรือไม่ก่อนที่จะมีการขอมติประชุม ถ้าไม่มีขอมติโครงการที่ 1 โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ถ้าในที่ประชุมเห็นชอบการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ที่ 
3 ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (มติเห็นชอบ 
11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาฯ  - ในหัวข้อที่ 2 ตามที่ทางท่านนายกหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการน าแถลงใน
โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 1 / 2 และ ซอย 7 / 2 หมู่ที่ 6 ในที่
ประชุมมีความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ ถ้าไม่มีก็ขอ
อนุญาตขอมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 1 / 2 และ 
ซอย 7 / 2 หมู่ที่ 6 ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบมติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 (มติเห็นชอบ 4 เสียง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง งดออก
เสียง 2 เสียง) 

 



๓๓ 

นายก อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภากระผมนายสุทัศน์ ศรีจันทร์นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า กระผมขอทักท้วงแล้วก็ได้น าเรียนต่อที่ประชุมการขอมติในร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
8/2564 ตรงนี้ทางท่านประธานไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายตรงนี้กระผมยังยืนยันว่า
การขอมติร่างไม่ว่าร่างประมาณหรือว่าร่างแผนต้องมีการขอมติทั้งฉบับ ไม่สามารถ
เรียงเป็นโครงการได้ตรงนี้กระผมขอยืนยันว่าขอทักท้วงในที่ประชุมในตรงนี้และคง
จะมีการบันทึกไว้ในส่วนของทางสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ความเห็นชอบก็ถือว่าไม่เป็นไร
เพราะถือว่ากระผมได้มีการทักท้วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนของข้าราชการที่เข้า
ร่วมประชุมวันนี้ด้วย เพราะในฐานะกระผมเป็นผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุมแล้ว 
ตรงนี้ถือว่าในส่วนของการขอมติเห็นชอบร่างแผน เป็นการไม่ให้ความเห็นชอบตาม
ระเบียบ ดังนั้นก็คงไม่สามารถที่จะประกาศใช้ร่างแผนเพ่ือจะให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับทราบและการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของทาง อบต.ป่าก่อด าต่อไป 

ประธานสภาฯ - หลังจากที่มีการผ่านสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นหน้าที่ของทางผู้บริหารว่าจะ
ประกาศหรือไม่ประกาศตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางผู้บริหาร 

ปลัด อบต.  - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ถ้าท่านให้ความเห็นชอบเป็นรายโครงการ
แล้ว  แต่จะต้องให้ความเห็นชอบร่างแผนทั้งฉบับอีกครั้ง  

ประธานสภาฯ  - รายละเอียดแต่ละข้อก็ได้มีการขอมติความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทางท่าน
สถิตย์ เสียงแขก  

ส.อบต. หมู่ที่ 4  - กระผมขออนุญาตพักการประชุมเพ่ือปรับปรุงความเข้าใจ เพราะฉะนั้นกระผมขอ
พักการประชุมก่อน ก็อยากให้ทางท่านประธานสภาได้พิจารณา 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีทางท่านสถิตย์ เสียงแขก ขอพักการประชุมผมขอพักการประชุม 
 

**พักประชุม 20 นาที*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564 ถ้ามีมติ
เห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564 (มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – 
งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายสถิตย์  เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก เกี่ยวกับโครงการ
ประปาบ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็กที่ผ่านมา ก็รู้สึกว่าทางบ้านหมู่ที่ 4 ได้ซัมเมิร์ส
ใหม่ทางคณะกรรมการประปาได้ขอความอนุเคราะห์จากทาง อบต.ป่าก่อด า ได้มี
การสนับสนุนเกี่ยวกับซัมเมิร์สและการเป่าบ่อ แต่ตอนนี้การเป่าบ่อตอนที่มีการถอด
จากท่อมีอยู่ 17 เส้น แต่ปรากฏว่าสามารถเอาลงได้เพียง 12 เส้น จะมีปัญหาอีก 5 
เส้น น าลงไม่ได้ ท าให้ระยะหายไป 20 เมตร ซึ่งในขณะนี้น้ ายังคงไหลไม่เพียงพอ 
อยากจะแจ้งในระเบียบวาระอ่ืน  ๆ เพ่ือที่ในอนาคตจะมีการขอสนับสนุนการเจาะ
บ่อบาดาลของบ้านหมู่ที่ 4 คาดว่าคงอาจจะยุบหรือพังไป ที่ผ่านมาลงได้ 17 เส้น 
แต่ลงได้แค่ 12 เส้น ตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ในวาระอ่ืน ๆ นี้  

ประธานสภาฯ  - ก็คงจะหมดแล้วส าหรับทางท่าน ส.อบต. สถิตย์  เสียงแขก  

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมก็ขอฝากบอกทางท่านสถิต เสียงแขก ในฐานะ   
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ท่านก็ต้องไปดูแผนของหมู่บ้านของท่านด้วย ไม่ใช่อยากจะเจาะบ่อ
บาดาลแต่ปรากฏว่าในแผนไม่มีโครงการ ก็จะไม่สามารถด าเนินการได้เหมือน
หมู่บ้านอื่น ๆ เพราะไม่มีอยู่ในแผน ก็อยากให้พิจารณาในส่วนของตรงนี้ด้วย กระผม
ขอน าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ในส่วนของท้องถิ่นการขออนุญาตติดตั้งป้าย ซึ่งป้ายมี
อยู่หลายประเภทถ้าหากเกี่ยวกับกรณีที่มีการประกาศตามพระราชกฤษฎีกาการ
เลือกตั้ง จะเป็นประเภทป้ายโฆษณาหาเสียง โดย กกต. ของ อบต.ป่าก่อด า เป็นผู้
ก าหนดจุดว่าจะสามารถติดตั้งจุดไหนได้บ้าง มีการประกาศในกรณีที่มีการเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ทาง อบต.ป่าก่อด า จะต้องเป็นผู้ก ากับดูแลหรือว่าผู้ที่จะติดตั้ง
ป้ายเพ่ือการค้าหรือการโฆษณาอย่างอ่ืน ก็ต้องมาของอนุญาตจากทางเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยต้องขออนุญาตจากทางนายก โดยมีการยื่นแบบฟอร์มพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งระบุว่าจะต้องมี
การขออนุญาต ภายใน 7 วัน ก่อนที่จะท าการติดตั้งป้ายไม่ใช่ว่าติดตั้งป้ายแล้วเข้า
มาขอรับอนุญาตทีหลัง ตรงนี้ถือว่าผิดระเบียบดังนั้นในส่วนของการติดตั้งก่อน 
จะต้องมีการยื่นค าร้องขออนุญาตติดตั้งป้าย ต้องมีตัวอย่างป้ายและจ านวนป้ายที่จะ
ท าการติดตั้ง และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมโดยจะระบุไว้ในส่วนของกฎกระทรวงที่
ท าการแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 แต่ละป้ายจะมีการ ก าหนดไว้ภายในกี่วัน ในส่วน



๓๕ 

ของการขออนุญาตต้องรอเจ้าหน้าที่อนุญาตก่อนจึงจะสามารถติดตั้งป้ายได้ และ
ต้องท าการช าระค่าธรรมเนียมก่อน และทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทาง
นายก อบต. และทาง ปลัด อบต. จะเป็นผู้อนุญาตให้ติดตั้งป้ายได้นี่ก็คือขั้นตอนใน
ส่วนของการขออนุญาตติดตั้งป้าย กระผมก็อยากจะฝากไว้ เพราะในส่วนของพ้ืนที่ 
อบต.ป่าก่อด า กระผมได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้มีการส ารวจเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม ที่ผ่านมา บางป้ายจะมีที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อของเจ้าของป้ายและได้มี
การด าเนินการจัดส่งไปรษณีย์ เพ่ือจะแจ้งให้มาด าเนินการและป้ายที่ไม่ได้รับการ
อนุญาตก็จะต้องท าการรื้อถอนป้ายออก เพราะเจ้าของป้ายบางรายได้มีการโทรแจ้ง
ทางเจ้าของป้ายก็ได้มีการด าเนินการปลดป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากมีความ
ประสงค์ที่จะติดตั้งป้ายก็ต้องท าการขออนุญาตติดตั้งป้ายก่อน และมีการเสีย
ค่าธรรมเนียมเสร็จเรียบร้อยจึงจะเสร็จตามขั้นตอนการอนุญาตก็สามารถติดตั้งป้าย
ได้ ถ้าหากป้ายที่ไม่ได้มีการระบุที่อยู่หรือเบอร์โทรไว้ที่ป้ายกระผมได้ท าการแจ้งให้
ทางเจ้าหน้าที่รื้อถอนป้ายออกทั้งหมด เพราะจะต้องมีการด าเนินการตามระเบียบ 
หากไม่มีการด าเนินการถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของ
ฤดูฝนด้วย และมีการติดตั้งป้ายริมถนนเพราะกลัวในส่วนของเรื่องของลม อาจจะท า
ให้เกิดอันตรายได้  

ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ มีที่อ่ืนหรือไม่ที่ท าการขออนุญาต 

นายก อบต.  - ตามระเบียบจริง ๆ แล้ว ในส่วนของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต ก็ได้มีการขอ
อนุญาตในการติดตั้งป้าย หรือบริษัทต่าง ๆ ก็ได้มีการช าระภาษีป้าย ก็จะมีการออก
ส ารวจและแจ้งจ านงการเสียภาษีตามที่ทางงานจัดเก็บรายได้ได้ท าการประกาศไว้ 
ว่าจะต้องมีการช าระภาษีป้ายก็จะมีบางราย เช่น ไอ้ไข่ ซึ่งได้มีการติดตั้งป้ายก็ได้มี
การแจ้งกับทางเจ้าของป้ายเรียบร้อยแล้ว ถ้ายังมีความประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์ก็
มาขออนุญาตให้ถูกต้อง แต่เจ้าของป้ายจะขึ้นป้ายตอนที่ท าการประชาสัมพันธ์
ในช่วงที่จะท าพิธีเท่านั้น และไม่ได้ใช้ป้ายแล้วก็ได้เอาป้ายออกแล้ว พวกป้ายโฆษณา
ขายสายเคมีทางการเกษตรติดตามต้นไม้ ถ้าหากไม่มีที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ท าการ
รื้อถอนป้ายเรียบร้อยแล้ว ก็คงจะต้องมีการด าเนินการเพราะว่าส่วนใหญ่ป้ายที่
ติดตามผนัง ก าแพง รั้วต่าง ๆ การด าเนินการค่อนข้างยาก เพราะว่าแต่ละบริษัท 
และในช่วงนี้ก็ใกล้ในช่วงของการเลือกตั้งแล้ว บางป้ายก็จะเป็นป้ายขนาดใหญ่ก็คง
ต้องมีความเข้มงวด ตัวอย่างล่าสุดในเขตพ้ืนที่ของ อบต.บัวสลี มีการติดตั้งป้าย
ขนาดใหญ่แล้วมีการฟ้องร้องด าเนินคดีด้วย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 
2510 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องด าเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว กระผมขอน า
เรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - มีทา่นใดซักถามเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปขอเชิญทางนักวิเคราะห์ฯ 

นักวิเคราะห์ฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน สืบเนื่องจากโครงการของบ้านหมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม การด าเนินการขุด



๓๖ 

เจาะบ่อบาดาลมีงบประมาณอยู่ 300,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณละ 300,000.-บาท รวมทั้ง 5 ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีละ 
300,000.-บาท แต่ทาง ผอ.กองช่าง ได้มีการน าเรียนว่างบประมาณ 300,000.-
บาท ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการอยากจะน าเรียนว่าหากจะมีการด าเนินการจัดท า 
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 9/2564 เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเพ่ิมขึ้นมา
อีก หากมีการด าเนินการจะต้องมีการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา 
เพ่ือที่จะให้ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบการประชุมสภาฯ  

นายก อบต.  -  ตรงนี้เดิมได้มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมอยู่แล้ว กระผมมองว่าไม่
เห็นด้วยกับการปรับแผน เพราะโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของบ้านสันหนองล้อม 
หมู่ที่ 6 แต่กรณีมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของความลึกซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องทางเทคนิค 
เพราะโครงการมีความใกล้เคียงและใช้ชื่อเดิม ถ้ามีการเปลี่ยนเป็นขุดสระเพ่ือผลิต
แหล่งน้ าดิบผลิตประปา ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะไม่สามารถจะรับรู้ได้
เกี่ยวกับเรื่องในอนาคต เพราะเกี่ยวกับงบประมาณไม่สามารถคาดการณ์ได้ไม่
เหมือนโครงการถนน ตรงนี้เป็นน้ าจากใต้ดินเพราะจะเกี่ยวกับความลึกในการเจาะ 
ไม่สามารถชี้ได้ว่าขุดเจาะระดับกี่เมตร จึงไม่จ าเป็นต้องปรับแผน ตรงนี้มีโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาลอยู่แล้ว แต่งบประมาณไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติเพราะเราไม่
ทราบเกี่ยวกับความลึกของการขุดเจาะขนาดไหน และทางช่างต้องส ารวจระดับน้ า
ใต้ดินอยู่แล้ว ถ้าหากมีงบประมาณเพียงพอทางช่างจะมีการน าเสนอ หรือแจ้งและ
ตอบค าถามกับทางหน่วยงานที่มาตรวจสอบได้ แต่ถ้าไม่มีโครงการนี้อยู่ในแผนเลยก็
สมควรที่จะมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตรงนี้ก็อยากจะ
ให้ศึกษาด้วย 

นักวิเคราะห์ฯ  - เหตุผลที่จะท าการเพ่ิมในส่วนของงบประมาณจะมีขั้นตอนในระบบ e-laas และ
ระบบ e-plan ซึ่งในปีที่ผ่านมาเพ่ิงจะมีขึ้นมาและมีความสอดคล้องกัน เราจะต้องมี
การสร้างโครงการในระบบ e-laas และใน e-plan ระบบ e-laas ก็คือระบบการ
บริหารเงิน ถ้ามีการตั้งโครงการไว้และงบประมาณไม่เพียงพอ ในแผนระบบ e-
plan ตั้งไว้ 300,000.-บาท แต่ถ้าปรากฏว่าเป็น 500,000.-บาท ในระบบ e-
laas จะมีการดึงโครงการงบประมาณในระบบจะมีแค่ 300,000.- บาท จากระบบ
อิเลคทรอนิกส์จะมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  

นายก อบต.  - ตรงนี้ต้องปรึกษาทางราชการเพราะว่าจะมาชี้ชัดว่า ต้องเพ่ิมงบประมาณ 
400,000 – 500,000  บาท ถ้าหากต้องใช้งบประมาณมากกว่านั้นคุณจะทราบ
ได้อย่างไร แต่ถนนคุณทราบอยู่แล้วว่ามีความกว้างความยาวเท่าไหร่ งบประมาณที่
จะต้องใช้จ านวนเท่าไหร่ กระผมก็ได้มีการน าเรียนไปแล้วว่าการขุดเจาะบ่อทุกบ่อจะ
ไม่เหมือนกันเกี่ยวกับระดับน้ าใต้ดิน คุณจะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องใช้งบประมาณ
เท่าไหร่ การส ารวจน้ าใต้ดินไว้เท่าไหร่ ตรงนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องมีการหารือกัน
ในส่วนของสายงานปฏิบัติ แต่กระผมขอน าเรียนไว้ตรงนี้ว่าสิ่งส าคัญถ้ามีโครงการอยู่
ในตัว แม้แต่อาคารสถานที่มีความกว้างคูณยาวคูณสูงสามารถตีราคาได้ แต่ความลึก



๓๗ 

ในการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ แต่
มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วเกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินการ
น่าจะเพียงพอ และไม่สามารถชี้ชัดได้ตรงนี้ก็หารือในส่วนของทางข้าราชการอีกครั้ง 
เพราะกลัวว่าจะเป็นประเด็นตรงนี้ 

ประธานสภาฯ  - ทางท่าน ส.อบต.สถิตย์  เสียงแขก มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  - กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก อยากสอบถามเกี่ยวกับบ่อบาดาล ซึ่งบ้านหมู่ที่ 6 ได้
เปลี่ยนสถานที่ต้องมีการเจาะบ่อบาดาล กระผมก็อยากจะเรียนถาม 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทางท่านนาย อบต. 

นายก อบต.  - ตอนนี้อยู่ในระหว่างส ารวจทางน้ าตรงนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเจาะตรง
บริเวณไหน และในส่วนของพ้ืนที่ถ้าหากเป็นพ้ืนที่ นสล. ตรงนี้อ านาจอยู่กับทางผู้ว่า
ราชการจังหวัด ถ้าทางผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตและมีงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการก็สามารถด าเนินการได้ เพราะในข้อบัญญัติไม่ได้มีการระบุว่าจะท าการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลตรงจุดไหน เพราะฉะนั้นกระผมได้มีการน าเรียนแล้วว่าส ารวจ
ระดับน้ าใต้ดินให้ได้ก่อน ก็ขอน าเรียนเพียงแค่นี้เพราะในวันนี้ทุกคนก็อ่อนล้าเพราะ
เหนื่อยมาท้ังวันแล้ว ก็ขอน าเรียนไว้เพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอฝากทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนนี้ เพราะตรงนี้ถือว่าเป็น
โอกาสของทางหมู่ที่ 6 เพราะใกล้หมดห้วงระยะเวลา ทางนักวิเคราะห์ฯ มีเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

นักวิเคราะห์ฯ  - ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะปกติตอนนี้เป็นฉบับ
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8/2564 แล้ว เพราะมีโครงการ 100-200 โครงการ 
ด้านความพร้อมของข้อมูลที่จะจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น อยากจะให้ทาง
หมู่บ้านจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านก่อนที่ทาง อบต. จะออกประชาคมหมู่บ้าน ว่า
หมู่บ้านมีความต้องการด าเนินการโครงการใดบ้าง เรียงตามล าดับความต้องการว่า
ทางหมู่บ้านมีความพร้อมที่จะด าเนินโครงการใดบ้าง เกี่ยวกับด้านเอกสารสิทธิ์ต่าง 
ๆ มีความพร้อมแล้วหรือยัง สถานที่จะด าเนินการเป็นสถานที่ของใคร เพ่ือที่จะมาดู
ในส่วนของโครงการว่าโครงการไหนสามารถด าเนินการได้จริง ก่อนที่จะน ามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก 200 โครงการ ก็อาจจะมีการปรับเหลือ 100 
โครงการ จะมีการคัดกรองโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ออกไป หลังจากนั้น
เมื่อหมู่บ้านมีแผนของหมู่บ้านตัวเองแล้ว ทาง อบต. ออกพ้ืนที่เพ่ือประชาคมแผนก็
น าแผนฉบับนั้นเข้ามา ทาง  อบต. ก็จะได้ท าการขออนุญาตตามเอกสารสิทธิ์นั้น
ต่อไป  ตรงนี้ถ้ามีความพร้อมด้านเอกสารเราจะสามารถด าเนินการได้ง่ายมากขึ้น ก็
ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 



๓๘ 

ประธานสภาฯ  - เกี่ยวกับคณะกรรมการแผนซึ่งทางหมู่บ้านได้ท าการแต่งตั้งขึ้นมา ก็อยากจะให้ทาง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือทาง ส.อบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยเพราะบางหมู่บ้านได้
คัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมา ก็จะเป็นผู้สูงอายุมาเป็นคณะกรรมการ ก็อยากจะให้
ประสานงานไปกับทางผู้ใหญ่บ้านเสนอผู้ที่เป็นคณะกรรมการแผนขอผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  การประชุมวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางสมาชิก
สภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ถือว่าได้มาท า
หน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ ก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ กระผมขอ
ท าการปิดประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 ประธานกล่าวปิดประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

                          (ลงชื่อ)  จ านง  วรรณราช   ผู้บันทึกประชุม 
                                      (นายจ านง  วรรณราช) 
                                             เลขานุการสภาฯ  อบต.ป่าก่อด า 
 
รายงานการประชุมสภาประจ าปี  256๔             คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ได้มีการรับรองในการประชุม    การประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า      องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าแล้ว  
สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๑           สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 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 

 

 

 


