๓

บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ผู้มาประชุม
1๓ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน
ผู้ไม่มาประชุม คน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ผู้มาประชุม
1 นายสานิต ศรีจุมปา
2 นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว
3 นายจานง วรรณราช
4 นายจันทร์ อินธิยศ
5 นางอรนงค์ แสนใส
6 นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
7 นายชัชวาลย์ แสงคามา
8 นางติ๋ม
ธรรมขันทา
9 นายสถิตย์ เสียงแขก
10 นายจารอง โนปัน
11 นายบุญทรง บุญคาปัน
12 นายสมบัติ รัดเร็ว
13 นางพรศรี คาฟู

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

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

๔
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายก อบต.ป่าก่อดา

สุทัศน์ ศรีจันทร์

2
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายนันทวัฒน์ ทิศหนองแวง
นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์
นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
นางฐิตาภรณ์ สงคา
นางกาญจนา คาต่าย
นายชัชพงศ์ มหายศนันท์
นายวิชชาวุธ รักพุทธคุณ
นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์

รองนายก อบต.ป่าก่อดา
รองนายก อบต.ป่าก่อดา
รองปลัด อบต.ป่าก่อดา
หัวสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์ฯ
นักจัดการงานทั่วไป

นันทวัฒน์ ทิศหนองแวง
อินจันทร์ สมสวัสดิ์
สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
ฐิตาภรณ์ สงคา
กาญจนา คาต่าย
ชัชพงศ์ มหายศนันท์
วิชชาวุธ รักพุทธคุณ
พยอม ปัญญาทิพย์

๕
เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.
สมาชิกสภาฯ อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจาที่
เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดา
- เข้าสู่การประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันนี้มีทางท่าน ส.อบต.
จารอง โนปัน ได้ทาการลาในวันนี้ทางท่านประธานสภาฯ ได้อนุญาตแล้ว และอีกท่าน ส.อบต.บุญทรง บุญคา
ปัน ไม่ได้ยื่นใบลาต่อทางท่านประธานสภาฯ ซึ่งถือว่าขาด ในวันนี้มีทางท่านสมาชิกสภาฯ ไม่เข้าร่วมประชุม
จานวน 2 ท่าน ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาฯ ได้มีการ
เปิดสมัยประชุมสภาฯต่อไป
- เรียนเชิญประธานสภาฯ อบต.ป่าก่อดา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
- เรียนเชิญประธานสภาฯ อบต.ป่าก่อดา กล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ขออนุญาตทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
สภาฯ ก็ ข อสวัส ดี ท างคณะท่ านผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ าน เพื่ อ รับ ฟั งการ
ประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงปัญหาตลอดจน
การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ก็ขอเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
2 ประจาปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด า ก็ จ ะได้ ให้ ท างสภาฯ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุม สภาฯ ซึ่งได้ส่งเกี่ยวกับเอกสารให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย
แล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาฯท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554) ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ.

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ทางท่านเลขานุการสภาฯ ได้
แจ้งในวันนี้มีทางสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จานวน 10 ท่าน โดยทาง
ท่าน ส.อบต.จารอง โนปัน ได้ทาการลากิจส่วนตัวซึ่งลาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม
– 2 มิถุนายน 2564 และกระผมได้อนุญาตแล้ว และอีกท่าน ส.อบต.บุญทรง บุญ
คาปั น ไม่ได้ยื่ น ใบลาต่อ ทางท่านประธานสภาฯ ซึ่งถือว่าขาด ในวัน นี้มีท างท่าน
สมาชิกสภาฯ ไม่เข้าร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน สาหรับประธานมีเรื่องแจ้งให้ในที่
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ต่อไปก็ขอเชิญทางท่านนายกฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีเรื่องแจ้งให้ทราบ
เรื่องแรกเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 การแพร่ระบาดตรงนี้ก็น่าจะน่าเป็นห่วงซึ่ง
ทางอาเภอแม่สายพบคัสเตอร์ใหม่โรงงานกระเทียม ซึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อและมีผู้ที่มี

นายก อบต.

๖

ประธานสภาฯ

ความเสี่ยงสูง จานวนเกือบ 40 รายก็คงจะต้องมีการเฝ้าระวัง เพราะตอนนี้มีทั้งสาย
พั น ธุ์ อิ น เดี ย และสายพั น แอฟริ ก าเพราะถื อ ว่ าวั ค ซี น ที่ ป ระเทศไทยมี ต อนนี้ ไม่
สามารถชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 ได้ ตรงนี้ก็ขอฝากทางท่านสมาชิกสภาฯ
ตลอดจนทางเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ และเน้นย้าและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ก็
คงจะมีการจัดกิจกรรมประเพณีสรงน้าพระธาตุวัดหมอกมุงเมืองและสรงน้าพระธาตุ
ไชยสิทธิ์ แต่เพราะคาสั่งจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ให้มีการจัดงานหรือการ
จัดกิจกรรม เรื่องต่อไปเนื่องด้วยปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้ขอความร่วมมือในเขต
พื้นที่ของอาเภอแม่ลาว โดยเฉพาะในเขตของทาง อบต.ป่าก่อดา ซึ่งทุกท่านก็คงจะ
ทราบในส่วนของโคหรือกระบือ มีโรคลัมปี สกิน เมื่อสักครู่ก็ได้มี “โครงการ kick
off เพื่อป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ” โดยการรณรงค์และพ่นยาทาลายเชื้อ
โรคและพ่นสารเคมีกาจัดแมลง โดยได้มีการดาเนินการร่วมกับเกษตรกรที่เลี้ ยงโค
เนื้อร่วมกับทางสหกรณ์โคนมเพราะว่าตรงนั้นเป็นเกี่ยวกับโคเนื้อ ถ้าหากเกิดปัญหา
เกี่ย วกับ โรคระบาด ก็จะต้องมีก ารเฝ้ าระวังและมีการติดตาม ในส่ วนของข้อมู ล
ข่าวสาร และหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องก็คงจะมีการประชาสั มพั น ธ์ และมีเน้น ย้าว่า
ต้องการปฏิบัติอย่างไร ในเรื่องที่สาม ก็อยากจะขอความร่วมมือกับทางสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ทางข้าราชการและลูกจ้างเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นวันต้นไม้ ประจาปี
ของชาติ ทางอาเภอแม่ลาวก็ได้มีการปลูกต้นไม้ บริเวณ ณ พุทธมณฑล แต่กระผมก็
ไม่ ได้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมดั งกล่ า ว เพราะในวัน นี้ ท าง อบต.ป่ าก่ อ ด า ก็ ได้ มี ก ารจั ด
กิจ กรรม ซึ่งก็ได้มีการขอความอนุเคราะห์ เกี่ยวกับ ต้นไม้และดอกไม้ ก็ได้มาเป็ น
จานวนหนึ่งก็คงจะมีการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในช่วงบ่ายต่อไป กระผมก็มีเรื่องแจ้ง
ให้ทางที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้
- มี เรื่ องแจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม เพิ่ ม เติ มหรือ ไม่ ถ้ามีก็ ขอเชิญ ถ้าไม่มี ก็ ขออนุ ญ าตเข้ าสู่
ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2564 ในวัน
จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประธานสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ 4

- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการ
จัดส่งสาเนา รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ขอให้เป็นไป
ตามระเบียบ มีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและดาเนินการแก้ไข
ประธานสภาฯ. - มีท่านใดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ ขอเชิญท่าน ส.อบต.
สถิตย์ เสียงแขก
- เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายงานการบันทึก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ** แก้ไขหน้า 26
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๗
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ประธานสภาฯ.

- อีกหน้าก็คงจะเป็นหน้า 30 มติ **หน้า 30
- ก็คงจะมีการขอมติจากที่ประชุมมีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ มีการแก้ไขอยู่ 2
จุด ในหน้าที่ 26 จะมีการเปลี่ยนแปลงจากคาว่า “พี่” โดยเปลี่ยนเป็นคาว่าที่ ใน
หน้าที่ 26 ในที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีเราจะขอมติ เห็นชอบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรับรองรายงานการประชุมสภา
ฯ หน้า 26 (มติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภาฯ.

- หน้าที่ 30 เปลี่ยนจาก “หมู่ที่ 3 เป็นหมู่ที่ 6” ในที่ประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงถ้าเห็นชอบตามที่ทางท่าน
สถิตย์เสียงแขก ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรับรองรายงานการประชุมสภา
ฯ หน้า 30 (มติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภาฯ.

- มี ท่ านไหนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม หรือ ไม่ ถ้ าไม่ มี ก็ จ ะขอมติ ค วามเห็ น ชอบ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอความ
เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(มติเห็นชอบ 10 เสียง มติเอกฉันท์)
- ต่ อ ไประเบี ย บที่ 3 การพิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบขออนุ มั ติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 3 รายการ ในรายการที่ 1 ขอเชิญ
ท่านนายก

ประธานสภาฯ.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จานวน 3 รายการ
นายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม
นายสุ ทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลป่าก่อดา กระผมก็จะมีการ
แถลงในระเบี ย บวาระที่ 3.1การพิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 3 รายการ ในรายการที่
1

๘
โอนลด

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

รายการที่ 1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบ ลงทุน

งบ ลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท อาคารต่าง ๆ

ประเภท อาคารต่าง ๆ

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 โอนตั้งจ่าย
หมู่ที่ 3
เป็นรายการใหม่ 427,000.00 บาท
งบประมาณตั้งไว้

427,000.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ

427,000.00 บาท

โอนลด

427,000.00 บาท

คงเหลือ

0.00 บาท

ประธานสภาฯ.

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ.
นายก อบต.

- จากการแถลง ของทางท่านนายก ในรายการที่ 1 ตามที่ทางท่านนายกได้มีการ
ชี้แจง ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ รายการนี้เป็นรายการโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่หมู่ที่สามไม่มีข้อซักถามใช่หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติจากที่ประชุม
หลังจากที่ทางท่านนายกต้องการแถลงในรายการที่ 1 ถ้าทางที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ขอมติยกมือ
- มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการที่ 1
(มติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)
- ต่อไปขอเชิญทางท่านนายกแถลงในรายการที่ 2
- ต่อไปรายการที่ 2 เกี่ยวกับ รายละเอียด ก็จะตามแบบแปลนก่อสร้างซึ่ง ปริมาณ
การที่มีการตั้งไว้ ตามเอกสารแนบ รายละเอียดก็ตามเอกสารแนบตามที่กระผมได้มี
การแถลงไว้

๙

โอนลด

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

รายการที่ 2
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบ ลงทุน

งบ ลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

งบประมาณตั้งไว้

450,000.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

งบประมาณคงเหลือ

450,000.00 บาท

โอนลด

450,000.00 บาท

คงเหลือ

0.00 บาท

450,000.00 บาท

ประธานสภาฯ.

- ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในรายการที่
2 ถ้ าไม่ มี ก็จ ะขอมติช อบในรายการที่ ส องตามที่ ท างท่ านนายกได้ มีก ารแถลงใน
รายการที่ 2 ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการที่ 2

ประธานสภาฯ.
นายก อบต.
นักวิเคราะห์ฯ

(มติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)
- ต่อไป รายการที่ 3 ขอเชิญทางท่านนายก
- ในส่วนของรายละเอียดรายการที่ 3 ก็คงจะมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ทา
การแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่ วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายวิชชาวุธ รักพุทธคุณ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ เกี่ยวกับการโอนลดงบประมาณ
ในรายการที่ 3 สืบเนื่องจากการมีการตั้งงบประมาณไว้ แต่ทางกรมบัญชีกลางได้มี
การเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานครุภั ณ ฑ์ ท าให้ ราคาเปลี่ ยนไปและในเมื่ อราคามีการ
เปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถจัดซื้อได้ ก็ต้องดาเนินการขอทางสภาฯ เพื่อที่จะโอนลด
งบประมาณเพิ่มเติมเป็นจานวน 3,400.-บาท

๑๐
โอนลด

โอนเพิ่ม

รายการที่ 3
งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ ลงทุน

งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณคงเหลือ จานวน

ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
50,000.00 บาท แบบติดผนัง ระบบ (Inverter)
36,400.00 บาท
50,000.00 บาท ตั้งไว้

3,400.00 บาท งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จานวน 3,400.00 บาท
39,800.00 บาท
งบประมาณหลังโอนคงเหลือจานวน 46,000.00 บาท รวมเป็น
โอนลด จานวน
ประธานสภาฯ
นักวิเคราะห์ฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- ในรายการที่ 3 มีการโอนงบประมาณเพิ่มในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
เกี่ยวกับตามที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นาแถลง กระผมขอสอบถามทางนักวิเคราะห์ฯ
ว่าจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ จุดไหน
- ตรงนี้จะติดตั้ง ณ สานักปลัด เนื่องจากเครื่องปรับอากาศตัวเดิมมีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน และไม่มีความคุ้มค่าหากจะมีการซ่อมแซม ถ้าหากมีการซ่อมแซมก็ต้องมี
การซ่อมแซมอยู่เรื่อย ๆ และด้วยมีการตั้งงบประมาณไว้แล้วจึงต้องทาการจัดซื้อ
- ตรงนี้ก็ถือว่ามีความจาเป็น มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม ถ้ามีมติเห็นชอบในรายการที่ 3 ขอมติยกมือ
- มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการที่ 3
(มติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภาฯ

- อยากจะหารือกับทางท่านนายกและในที่ประชุมด้วย เนื่องจากได้รับคาถามจาก
ทางพี่น้องชาวบ้านฝากถามทาง อบต. ความจริงแล้วทาง ผอ.กองช่าง ก็ได้มีการจัด
ประชุ ม แล้ ว แต่ ท างพี่ น้ อ งชาวบ้ านก็ ยั งมี ข้ อ สงสั ย ในเรื่ อ งของไฟกิ่ งหรือ ไฟฟ้ า
สาธารณะก็จะมีทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้ฝากข้อซักถาม
มายังทาง อบต. เพื่อทาการหารือหาทางออกเกี่ยวกับงบประมาณในการซ่อมไฟกิ่ง
ความจริ งเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ตรงนี้ ท าง ผอ.กองช่ าง ก็ ได้ มี ก ารแจ้ งในที่ ป ระชุ ม เป็ น ที่
เรี ยบร้อยแล้ ว แต่ก็อยากจะหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการหาทางออกให้ กับทาง
หมู่บ้ าน เนื่องจากตอนนี้การซ่อมแซมไฟกิ่งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทาง
ชาวบ้านต้องซื้อเอง ถ้าหากทางหมู่บ้ านไม่มีเงินกองกลางจะมีวิธีการจัดการอย่างไร
ก็ข อฝากไปหารื อ ในที่ ป ระชุม ให้ ด้ ว ยว่ามี ท างออกหรือ ไม่ ถ้ าหากได้ค าตอบก็ ค ง

๑๑

นายก อบต.

ประธานสภาฯ
ผอ.กองช่าง

จะแจ้งให้กับทางหมู่บ้านทราบ ทางผู้บริหารมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ขอเชิญทางท่านนายกได้ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ
อุป กรณ์ ในการซ่อมแซมไฟกิ่งหรือไฟส่องสว่างท้องถนนของทางหมู่บ้าน ก็คงจะ
มอบหมายให้ ทาง ผอ.กองช่าง ได้นาเรียนเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ ในส่ วนของการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ว่าจะสามารถจัดซื้อได้หรือไม่ ตรงนี้ก็ไม่กระผมไม่สามารถชี้ชัดได้
ว่ าตรงนี้ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ างไรบ้ า ง ที่ ผ่ า นมาก็ ได้ มี ก ารร้ อ งขอให้ มี ก าร
ซ่อมแซมมาโดยตลอด เกี่ยวกับที่มีการจัดประชุมชี้แจงกระผมไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ด้วย ความจริงแล้วน่าจะให้ กระผมเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะรับทราบเกี่ยวกั บ
ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตรงนี้กระผมก็คงจะให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบนาเรียนให้กับทางที่ประชุมทราบต่อไป
- เพื่อความสบายใจและเพื่อการปฏิบัติให้ถูกระเบียบ และร่วมหาทางออกร่วมกัน ก็
ขอเชิญทาง ผอ.กองช่าง
- เรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อ
เดือนที่ผ่านมากระผมได้เข้าไปหารือกับทางไฟฟ้า และทางไฟฟ้าก็ได้มีการทัดทานมา
ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการกากับดูแลในเรื่องของงานสาธารณู ปโภค รถกระเช้า ตรงนี้
รวมถึงในเรื่องของไฟฟ้า ในการดูแลของทางกองช่าง เพราะฉะนั้นการดาเนินงาน ไม่
สามารถดาเนินการได้ ด้วยมาตรา 157 การปฏิบัติงานเกินหน้าที่ หรือทาการละ
เว้นก็ไม่สามารถทาได้ เกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าทางด้านหน้า อบต. ได้มีการขยาย
เขตไฟฟ้ามาจานวนสามเฟส มีการขยายแรงไฟฟ้าเข้ามาปรากฏว่าหรือไฟกิ่งที่มีการ
ติดตั้ง แต่ยกเว้นงบประมาณที่ทาง อบต. ได้มีการอุดหนุนซึ่งตรงนี้ถือเป็นอานาจของ
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ที่ถูกกฎหมาย และสาหรับไฟกิ่งที่ต้องมีการ
ปลดออกก็คือไฟกิ่งที่ทางหมู่บ้านได้มีการติดตั้งเอง ก็มีความเข้าใจว่าทางชาวบ้านก็
ได้มีการดาเนินการมาหลายปีแล้ว เป็นการบริหารงานเกี่ยวกับงบประมาณภายใต้
การกากับดูแลตรงนี้กระผมก็มีความเข้าใจ แต่ก็ได้ดูและศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ และ
ได้มีการหารือกับทางท่านปลัด และทางท่านนายกได้มีการมอบหมายให้ทางกองช่าง
ประสานงานกับทางการไฟฟ้า ตรงนี้ ขอโทษทางท่านนายกด้วย ตามที่ทางผู้จัดการ
ไฟฟ้าชี้แจงว่าแต่ละหมู่บ้านจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ไม่เกินจานวน 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้า
หากมีการติดตั้งเองก็จะต้องมีความรับผิดชอบถ้าหากทาง อบต. ไม่ได้ทาการอุดหนุน
ให้ กั บ ทางการไฟฟ้ า กระผมก็ ได้ ท าการหารือ กั บ ทางผู้ จั ด การไฟฟ้ า หากมี ก าร
ด าเนิ น การเองและไม่ มี ก ารอุ ด หนุ น งบประมาณก็ ถื อ ว่ า ทาง อบต. ก็ ส ามารถ
ดาเนินการซ่อมแซมเองได้ เพราะทางผู้จัดการไฟฟ้าจะมีการเกษียณอายุราชการแต่
ถ้าหากทางผู้จัดการท่านใหม่การดาเนินการที่จะซ่อมแซมเองก็คงจะเป็นไปได้ยาก
และตรงนี้ก็ต้องมีการหารืออีกครั้ง เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของทาง อบต. ด้วยอานาจ
หน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ใน มาตรา ๖๘
ภายใต้ บั งคั บ แห่ งกฎหมาย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจจั ด ท ากิ จ การในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๑๒
(๒) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(๔) ให้ มี แ ละบ ารุ งสถานที่ ป ระชุ ม การกี ฬ า การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจและ
สวนสาธารณะ
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒)๗๐ การท่องเทีย่ ว (๑๓)๗๑ การผังเมือง
และกฎหมายว่าด้วยการพัสดุซึ่งเราจะสามารถดูแลได้ ก็ต้องดูที่ระเบียบ การจัดซื้อ
จัดจ้ างและบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะเกี่ยวกับทรัพ ย์ส มบั ติของทาง
อบต. "มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้การจัดซื้อจัดจ้างหมายความว่าการดาเนินการ
เพื่อให้ ได้ม าซึ่งพั ส ดุโดยการซื้อ จ้างเช่า แลกเปลี่ ยน หรือ โดยนิ ติกรรมอื่น ตามที่
กฎหมายในกฎกระทรวง"
“พัสดุ” หมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งรวมทั้ ง การด าเนิ น การตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง" เพราะฉะนั้นก็คือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะของแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้าน
ได้ทาการติดตั้งเองซึ่งไม่ได้ดูมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตรงนี้ก็ถือว่าไม่สามารถดาเนินการได้ถ้าจะมีในส่วน
ของ หมวด 13 การบริ ห ารพั ส ดุ มาตรา 112 ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ จั ด ให้ มี ก าร
ควบคุม และดู แลวัส ดุที่ อยู่ ในความครอบครองให้ มี การใช้ และการบริห ารพั ส ดุ ที่
เหมาะสมและคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด " ตรงนี้หัวหน้า
ให้ มีการรายงานและต้องรายงานจานวนอยู่ที่จะต้อง ซ่อมแซม ตรงนี้ไม่ได้มีการ
รายงานว่ า ต้ อ งมี ก ารซ่ อ มแซมบริ เวณจุ ด ตรงนี้ ต้ อ งท าการรายงานให้ กั บ ทาง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพราะฉะนั้ น ในการดู แ ลค าว่ า พั ส ดุ ก็ คื อ จะมี ก ารก าหนดซึ่ ง เป็ น
ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการเท่ านั้ น เกี่ ย วกั บ การไฟฟ้ า ต้ อ งมี จ่ า ยแยกในส่ ว นของ
งบประมาณของไฟฟ้าโดยตรง ในเมื่ออยากไดได้แสงส่องสว่างและการขยายเขต
ไฟฟ้า เกี่ยวกับไฟกิ่งบางตัวต้องมีการปรึกษาไปยังการไฟฟ้าก่อน ก็ฉันก็จะเข้าสู่เรื่อง
ของระเบี ยบว่าด้วยวิธีงบประมาณ ช่วงนี้ต้องทาการอุดหนุน ให้ กับทางการไฟฟ้า
เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแผนและก็มีการตั้งไว้ในแผนตอนนี้
ต้องมีการสารวจกับเขตไฟฟ้าว่ามีจานวนกี่จุด และให้ทางการไฟฟ้าได้มีการประมาณ
การว่าจะสามารถดาเนินการติดตั้งได้จานวนจุดและนาเข้าสู่สภาฯเพื่อให้ทางสภาฯ
ได้ทาการอนุมัติ ตั้งเป็นรายจ่ายในข้อบัญญัติไว้เกี่ยวกับการอุดหนุนการไฟฟ้าต่อไป
ตรงนี้คือจะตรงกับตามระเบียบ และเข้าสู่ระเบียบข้อที่ 4 เพื่อเข้าในสู่การกาหนดใน

๑๓

ประธานสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ 5

ผอ.กองช่าง

ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 4

ข้อที่ 3 ของการตรวจสอบและบารุงรักษาของทาง อบต. ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือ
ว่าเป็นปัญหาพอสมควรในส่วนของการทางาน และในส่วนของทางข้าราชการเอง
โดยที่การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นการดาเนินการที่ผิดระเบียบแน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้น
กระผมก็พยายาม ได้ทาการหารือกับทางผู้จัดการไฟฟ้าภายในโครงการหาทางออก
ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารข้าราชการ สาหรับข้อแรกหากมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เราจะสามารถป้องกันในเรื่องของเสถียรภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายจะสามารถดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
และทางชาวบ้ านนั้ นเข้าใจและรับ รู้ข้อมูล ที่ ถูกต้อง ถ้าหากเรามีการแจ้งข้อมู ล ที่
ชัดเจนทางเข้าบ้านคงจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ เกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลทางกอง
ช่างท่านใดที่มีข้อ สงสัยสามารถสอบถามได้ กระผมก็ขอเพียงเท่านี้
- จากการที่ทางท่านผอ. กองช่างได้นาเรียนชี้แจงในการดาเนินการที่ผ่านมาก็ถือว่า
เป็นการดาเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและท่านได้ในส่วนของข้อสรุปที่ได้นา
เรียนให้กับทางพี่น้องชาวบ้านที่ได้มีประสบการณ์ ในที่ประชุมมีท่านใดมีข้อสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม่
- เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายบุ ญ โรจน์ หน่อ แก้ว ส.อบต.หมู่ ที่ 5 แต่ ผ มก็อ ยากจะมีเรื่องน าเสนอ
เกี่ยวกับ ไฟกิ่ง พอดีทางไฟฟ้าได้มารื้อสายและเปลี่ยนเสาไฟฟ้า แต่ทางไฟฟ้าก็ไม่ได้
ติดตั้งไฟกิ่งเทียบหรือถอดออกไปให้เหมือนเดิม ซึ่งเป็นไฟกิ่งที่ได้รับการสนับสนุน
จากทาง อบต. ตรงนี้ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าให้ตามเดิม ช่วงนี้สามารถร้องขอทางอบต
ป่าก่อดาดาเนินการซ่อมแซมให้ได้หรือไม่ ก็อยากจะเรียนถาม
- ขออนุญาตตอบคาถามแทนท่านนายก เกี่ยวกับไฟฟ้าตรงนี้ตามที่ทางเราได้มีการ
อุดหนุ น ตัวนี้ สามารถดาเนินการซ่อมแซมได้ตามระเบียบถ้ามีการอุดหนุนให้ กับ
ทางการไฟฟ้ า ตรงนี้ เข้ าข่ ายในอุ ด หนุ น ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ มาตรา 212 ทาง
หมู่บ้านก็เขียนหนังสือคาร้องเข้ามาได้แต่ช่วงนี้ มีเรื่องของรถที่จะต้องซ่อมแซมรถให้
เสร็ จ ก่อ น ช่ ว งนี้ เลยไม่ ได้ให้ ท างเจ้าหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ งานออกพื้ น ที่ ก็ คงจะเป็ น ช่ว ง
อาทิตย์หน้ารอรถกระเช้าซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน และตรงนี้เป็นการตกลงกับทาง
ผู้จัดการไฟฟ้าว่า ถ้าจะซ่อมแซมก็สามารถซ่อมแซมได้เลย ในส่วนที่ทาบ้านได้ทาการ
ติดตั้ งแต่ ในอนาคตก็ ต้องมาทาการหารือ และกระผมได้มี การหารือกั บ ทางท่ าน
ประธานสภาฯ และทางกานันตาบลป่าก่อดา ถ้าต่อไปในเรื่องของไฟกิ่งก็มีการตั้ง
งบประมาณอุดหนุนให้กับทางการไฟฟ้าบรรจุไว้ในแผน และนาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญทาง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ก็ทาหนังสือแจ้งเข้ามายัง อบต. และ
ทาบันทึกและนาเสนอซ่อมแซมต่อไป
- เรียนเชิญทางท่านสถิตย์ เสียงแขก
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 อยากจะเรียนถามทางผู้บริห ารก่อน
หน้านี้ก่อนที่ทาง ผอ.กองช่าง จะย้ายมาดารงตาแหน่ง ณ อบต.ป่าก่อดา และทาง
อบต.ป่าก่อดา ได้มีการปฏิบัติกันมาอย่างไร และเป็นวิถีที่มีการช่วยเหลือชาวบ้านมา
ตั้งแต่ทางท่านนายกได้เข้ามาบริหารรู้สึกว่าหลายปีพอสมควร แต่พอมาตอนนี้มา
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สะดุดในเรื่องของการที่ทาง อบต. จะต้องดูแลประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
ก็อยากจะทราบว่าทางผู้บริหารกรณีก่อนหน้านี้จะมีการปฏิบัติไปในแนวทางไหน ก็
ร่ว มกัน หารื อและแนวทางในการปฏิ บั ติต ามเดิ ม หรือ ได้ห รือไม่ ตรงนี้ ก็อ ยากจะ
ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะได้ให้ท างหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ป่า
ก่อดา ได้รับ ทราบข้อมูล ที่ตรงกันถ้าเป็นแบบนี้ตามที่ทาง ผอ.กองช่าง ได้ทาการ
ชี้แจงก็ถือว่าหมดสิทธิ์เลยสาหรับการที่จะตั้งงบประมาณหลายแสนบาท ก็ต้องรอ
ปี งบประมาณใหม่ ถ้าหากทางสมาชิกได้ทาการอนุ มัติให้ ทางผู้ บริห ารไปซื้อวัส ดุ
อุปกรณ์โดยรวมอยู่ในข้อบัญญัติอยู่ ดังนั้นก็อยากจะเรียนถามทางผู้บริหาร
นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การที่จะ
มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง กระผมก็ได้มีการนาเรียนอยู่หลายครั้งแล้วว่ าในส่วนของ
อานาจหน้าที่ หรือเจ้าของกระแสไฟฟ้าคือทางการไฟฟ้า เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ไฟฟ้า
โดยภารการณ์ซึ่งมีหลายพื้นที่โดนทางการไฟฟ้าดาเนินคดี ล่าสุดที่มีการอุดหนุนให้
ไฟฟ้าติดตั้งไฟส่องสว่าง ก็คือสะพานหน้าโรงเรียนบ้านโป่งมอญถึงหน้าอาเภอแม่ลาว
โดยมีการอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าจานวนสองแสนกว่าบาท ซึ่งผ่านมาหลายปีแล้ ว
และในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดา ก็ได้พยายามถ้าถนนสายไหนมีความมืดก็ทาการเขียนคา
ร้องขอไฟส่องสว่างมายังทาง อบต.ป่าก่อดา รวมทั้งตอนที่ทาง ผอ.กองช่างท่านเดิม
อยู่ แ ละมี ก ารจั ด ซื้ อ โคมไฟ กระผมก็ ได้ มี ก ารแจ้ ง แล้ ว ว่ า ไม่ ส ามารถไปติ ด ตั้ ง ได้
เพราะว่าตรงนี้ทางผู้จัดการไฟฟ้าแม่ล าวได้มีการกาชับมาตลอด แต่ที่ผ่านมาที่มีการ
ติดตั้งทั่วไปทางการไฟฟ้าก็มีความเข้าใจแต่ก็ไม่อยากให้มีการรื้อถอน แต่ก็ไม่อยาก
ให้มีการติดตั้งเพิ่มเติม เพราะจะมีผลในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะเกินตามที่การไฟฟ้า
กาหนด และทางชาวบ้านในพื้นที่มีการบ่นว่าไฟฟ้าไม่เพียงพอทาให้ไฟฟ้าตก บางที
ตามที่กระผมได้มีการนาเรียนว่าอยากจะให้ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย แต่
หลาย ๆ พื้นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับพื้นที่หน้าบ้านของแต่ละบ้าน เพราะใน
ส่วนของผู้จัดการไฟฟ้าแต่ละสาขาแต่ละอาเภอก็ต้องมีการปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่
เหมือนกัน ถ้าไม่ดาเนิ นการถือว่าเป็นการละเว้นเหมือนกัน ตรงนี้ก็เหมือนการขอ
ความร่วมมือเพราะในส่วนของทางด้านงบประมาณก็ถือว่ามีปัญหา และไม่ได้มีการ
ตั้งงบประมาณไว้ และถ้าหากหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งมีการติดตั้งไฟฟ้า แต่อีกหมู่บ้าน
หนึ่ งไม่ได้ทาการติดตั้งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาอีก ดังนั้น ตามที่กระผมได้ทาการแจ้ง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่ควรติดตั้งเพิ่ม เพราะทางผู้จัดการไฟฟ้าคนก่อนว่ามีการแจ้งว่า
ให้ ท าการติ ด ตั้ ง เท่ า จ านวนที่ มี ต่ อ ไม่ ไ ด้ มี ก ารติ ด ตั้ ง เพิ่ ม แต่ บ างจุ ด ที่ ต้ อ งใช้
งบประมาณทาง อบต. ก็ ต้ อ งท าการอุ ด หนุ น ให้ กั บ ทางไฟฟ้ า และให้ ท างไฟฟ้ า
ดาเนินการตรงนี้ถือว่าถ้ามีการอุดหนุนแล้วก็คือทรัพย์สินของทางการไฟฟ้า เราจะ
ดาเนิ น การโดยภารการณ์ ก็ไม่ส ามารถทาได้ ถือว่าผิ ดกฎหมายกระผมก็ไม่ทราบ
เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดเพราะกระผมได้ ใ ห้ ท าง ผอ.กองช่ า งสอบถามเกี่ ยวกั บ
รายละเอียดจากทางผู้จัดการไฟฟ้าอาเภอแม่ลาวพี่จะเกษียณได้มีการแจ้ งว่าไม่ควร
ติดตั้งเพิ่มไม่ได้แจ้งเฉพาะทาง อบต.เท่านั้น ยังแจ้งให้กับทาง อปท.อื่น ถ้าหากมี
ผู้จัดการไฟฟ้าท่านใหม่มาก็ไม่ทราบว่าจะมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติอย่างไร
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ต่อไป อาจจะไม่อนุโลมให้ก็ได้ กระผมก็อยากนาเรียนเพียงเท่านี้เพราะเรื่องนี้ถือว่า
เป็นเรื่องใหญ่อยู่ เหมือนกัน แต่ทางการไฟฟ้าก็ได้มีการแจ้งให้แต่ละท้องถิ่ น ว่าถ้า
เป็นถนนสายหลักก็ต้องมีในส่วนของแผนก็ต้องดูว่าจุดเริ่มต้นจากจุดไหน เพราะแต่
ละจุดค่อนข้างเยอะจะต้องใช้งบประมาณในการอุดหนุนให้กับทางการไฟฟ้าตาม
เรทของทางการไฟฟ้ า เราจะท าการจั ด ซื้ อ โคมไฟในราคาหนึ่ งพั น กว่า บาทและ
ดาเนินการติดโดยพลการก็ไม่สามารถดาเนินการได้ และทางกานันตาบลป่าก่อดาก็
ได้ทาการหารือกับทางกระผมว่าตอนนี้งบของทาง อบจ.เชียงราย ซึ่งกระผมก็จะต้อง
เดินทางเข้าร่วมประชุมไม่วันที่ 30 ก็วันที่ 31 ของเดือนนี้ จะต้องนาแผนพัฒนาแต่
ละท้องถิ่นเสนอเพื่อจะของบประมาณในการสนับสนุนจากทาง อบจ.เชียงราย ใน
การดาเนินการ ทางกานันตาบลป่าก่อดาก็เลยได้มีการฝากบอกเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่ง
เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายพุทธมณฑล ที่ได้มีการ
ติดตั้งไว้ตรงปากทางเข้า อบต.บัวสลี กระผมก็ยังไม่ได้หารือเกี่ยวกับทางกองช่างว่า
ควรจะมีการติดตั้งตรงจุดใดบ้าง เพื่อนาเสนอเข้าแผนเพื่อที่จะของบประมาณที่จะ
มาดาเนิ นการ ของทาง อบจ.เชียงราย ต่อไป ก็แจ้งให้ ในที่ประชุมทราบเบื้องต้น
เกี่ยวกับโครงการตรงนี้ส่วนหนึ่งจะนาไปเสนอรวมกับโครงการอื่น ๆ ตรงนี้ถือว่าเป็น
การตกลงของ 7 ท้องถิ่นที่ได้มีการตกลงกันไว้ ตรงนี้ไม่ได้ดูในส่วนของการสรุปความ
สจ. หรือทาง อบจ.เชียงราย เพราะอาจจะทาให้ผิดใจกันได้ ทางท่านนายกท้องถิ่น
คือท่านอัฐพงศ์ ก็ได้มีการหารือกันแล้วว่ามีการเวียนกันเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุน
ในแต่ละปีแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็จะเป็นคิวของตาบลป่ าก่อดา แต่ใน
พื้นที่ตาบลป่าก่อดา จะมีอยู่สองท้องถิ่นเกี่ยวกับงบประมาณของทาง อบจ.เชียงราย
ก็ จ ะมี ก ารสนั บ ห นุ น อยู่ ที่ 1 - 2 ล้ า นบ าท ตรงนี้ ได้ มี ก ารห ารื อ กั บ ท าง
นายกเทศมนตรี ท่ า นใหม่ แ ล้ ว ทางเทศบาลจะมี ก ารของบประมาณในวงเงิ น
งบประมาณจ านวน 2,000,000 กว่ า บาท แต่ ท าง อบต.ป่ า ก่ อ ด า ก็ จ ะอยู่ ที่
ประมาณ 1,000,000 กว่ า บาท ที่ มี ก ารส ารองไว้ แ ต่ ท าง อบต.ป่ า ก่ อ ด าใน
ปี งบประมาณพ.ศ. 2564 เกี่ยวกับ โครงการพลั งงานแสงอาทิ ตย์กระผมก็จะขอ
งบประมาณการสนับสนุนในโครงการนี้ ตรงนี้ก็จะทาการประสานกับทางเจ้าหน้าที่
อบจ.เชียงราย มีจะร่วมประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ก็ต้องมาหารือพร้อมกันอีก
ครั้ง ตรงนี้ก็ต้องอยู่ในส่วนของแผน และทางกองช่างก็ต้องมีความสารวจว่าจะมีการ
ติดตั้งตรงบริเวณใดครับผมก็ขอนาเรียนเพียงเท่านี้
- ตรงนี้หากมีการสอบถามก็ขอตั้งคาถามตอบทีละประเด็น
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 - ตรงนี้ทางท่านประธานสภาฯ ได้มี
การสอบถามเกี่ ย วกั บ การซ่ อ มแซมไฟฟ้ า สาธารณะ ว่ า ตรงนี้ ไม่ มี ใ นส่ ว นของ
งบประมาณซ่อมแซมใช่หรือไม่ และทางท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ทาง ผอ.กอง
ช่าง ท าการชี้ แจง แต่ ก็เข้ าใจผิ ด ว่าที่ ผ่ านทางกองช่ าง อบต.ป่ าก่อ ด า ก็ได้ มีก าร
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมาตลอด ตรงนี้ก็ไม่ได้มีการ
สอบถามถึงเรื่องถ้ามีการติดตั้งใหม่ ในตอนนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางองค์กรและ
ทางหมู่บ้านก็ได้มีการสอบถามว่าตอนนี้มีการดาเนินการอย่างไรบ้าง ตรงนี้ก็ไม่ได้มี
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การสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งเพิ่มจุดใหม่ ตามที่มีการติดตั้งก็ยังคงติดไว้คงเดิมตรง
นี้ทางกระผมก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ถ้าการสารวจว่าจะมีการซ่อมแซมยัง
จุดเดิมและดูว่าแต่ละหมู่บ้านมีกี่จุด ถ้าหากหลอดพังก็ ซ่อมจุดเดิมแต่หากพื้นที่เต็มก็
ต้องมีการติดตั้งใหม่ตรงนี้ก็ไม่มีการจัดซ่อมให้ กระผมก็อยากจะนาเสนอตรงนี้ และ
เมื่อกระผมฟังจากการชี้แจงเมื่อสักครู่ก็ถือว่าตอบคาถามไม่ถูกต้อง เพราะถามถึงถ้า
หากมีการซ่อมแซมจะมีการดาเนินการอย่างไร ตามที่เคยได้มีการปฏิบัติมาตลอด ถ้า
หากหลอดไฟขาดทางหมู่บ้านก็ได้ประสานงานมายังกองช่างและใช้งบประมาณของ
ทาง อบต. ปัจจุบันทาง อบต. ก็ดูแลอยู่ แต่ถ้าจะมีการซ่อมแซมก็ต้ องใช้งบประมาณ
ของทางหมู่บ้าน ตรงนี้กระผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่
- ตรงนี้กระผมอยากให้ทาง ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจง เพราะว่าที่ผ่านมาจากเบื้องต้น
ที่ทางสมาชิกสภาฯ ได้มีการร้องขอขึ้นมา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจุดนั้นจุดนี้ ใน
ส่วนของการซื้อวัสดุอุปกรณ์ แต่ที่ผ่านมาในส่วนของหมู่ที่ 1 บ้านหมู่ที่ 2 ได้ใช้เงิน
งบประมาณของหมู่บ้านในการในการ กระผมก็คิดว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องที่ดี เกี่ยวกับ
การซ่ อ มแซมและกระผมไม่ ได้ รับ การรายงานเกี่ ย วกั บ บ้ า นหมู่ ที่ 5 หมู่ บ้ า นใช้
งบประมาณของหมู่บ้านในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเอง ตรงนี้ก ระผมก็ไม่ทราบ
เกี่ยวกับรายละเอียด และไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดวัสดุอุปกรณ์ว่ามีปัญหาตรงไหน
บ้างในส่วนของการรายงานผลตรงนี้ ก็อยากจะให้ทาง ผอ.กองช่าง ชี้แจงเกี่ยวกับ
รายละเอียดตรงนี้ด้วย ซึ่งกระผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นด้วย ตรงนี้กระผมก็ไม่
ทราบว่าเกิ ดจากสาเหตุ อ ะไร ตรงนี้ กระผมก็ชื่ น ชมเพราะถื อ ว่าเป็ น สิ่ งที่ ดีที่ ท าง
ชาวบ้าน ใช้เงินงบประมาณของทางหมู่บ้านช่วยดาเนินการ ตรงนี้ก็ขอให้ทาง ผอ.
กองช่างได้นาเรียนเพิ่มเติม
- เมื่ อ สั ก ครู่ ก ระผมก็ ไ ด้ น าเรี ย นในส่ ว นของระเบี ย บเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการ
ตราไว้ว่า “พัสดุ” หมายความว่าอย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถือว่าถูกต้องคือทาง อบต.
ไม่มีการจ้างเหมาบริหารกับทางการไฟฟ้า ตรงนี้ถ้าพิมพ์เกี่ยวกับระเบียบให้กับทางที่
ประชุ ม ทุ ก ท่ าน ทางสมาชิ ก สภาฯ สามารถไปสอบถามจากหน่ ว ยงานไหนก็ ได้
เกี่ย วกับ สอบถามทางผู้ มีความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย เกี่ ยวกั บการตีความหมาย
เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะที่ทางหมู่บ้านได้ทาการติดตั้งเอง เกี่ยวกับความหมายของ
ระเบี ย บพั ส ดุ ตรงนี้ ถือว่าไม่ใช่ตรงนี้ทุ กท่านสามารถตอบคาถามได้ เกี่ยวกับ การ
อนุมัติซ่อมแซมเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่
3 การบารุงรักษา การตรวจสอบ การจัดตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติวัสดุก่อสร้าง
จานวน 100,000.-บาท ไว้ในข้อบัญ ญั ติเพื่อใช้ภ ายในสานักงาน เพื่อซ่อมแซม
อุปกรณ์ภายในสานักงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับทางไฟฟ้าใน
การดาเนินการต้องปฏิบัติตามแผน ในการดาเนินการทุกอย่างต้องมีแผนและต้องมี
การกาหนดจุดว่าต้องมีการดาเนินการทั้งหมดกี่จุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถรายงาน
ได้คือทางไฟฟ้าที่ทาง อบต. ได้มีการอุดหนุนงบประมาณในการดาเนินการในส่วนที่
ขอและดาเนิ นการขอทางท่านนายก และนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นของทางการ
ไฟฟ้าที่ทาการติดตั้งเอง ไม่ใช่ข้อระเบียบวิธีงบประมาณเพราะฉะนั้นในส่วนของตรง
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นี้ถือว่าเป็นระเบียบใหม่ ที่ต้องทาการหารือกันและมีการรายงานที่แน่นอน เพราะ
เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงกระผมที่ดาเนินการเอง เรื่องนี้กระผมไม่ใช่ในส่วนของต้นเรื่องต้องมี
การส ารวจในการซ่ อ มแซมในส่ ว นทางกองช่ างในการเบิ ก จ่ าย และรวมทั้ งวั ส ดุ
อุปกรณ์ที่จะต้องมีการเบิกจ่ายที่จะต้องรายงานให้กับทางท่านนายกทราบ ว่าจะมี
การด าเนิ น การทั้ งหมดกี่ จุ ด ตรงนั้ น ในที่ ป ระชุ ม จะเห็ น ชอบตามกระผมหรือ ไม่
เพราะจะต้องอ้างในส่วนของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระผมก็มีค วามเข้าใจในส่ วนของหมู่บ้ าน
ภายในเขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดา ที่ได้มีการดาเนินการมา แต่ตรงนี้ด้วยข้อระเบียบ
กฎหมาย ก็เลยอยากจะเรียนให้กับทุกท่านทราบเกี่ยวกับรายละเอียด ถ้าหากอยาก
ทราบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงก็สอบถามการปฏิบัติในส่วนของทางราชการ ว่ามีการดูแล
ทรัพย์ สิ น อย่ างไร หรือว่ามีการตั้งงบประมาณรายจ่ายอย่างไร ในส่ ว นของไฟฟ้ า
สาธารณะที่จะดาเนินการซ่อมแซม ถ้าไม่ใช่ทรัพย์สินของทาง อบต. ตามที่ทางท่าน
นายกได้มีการนาเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทาง อบต. แต่
เข้าข่าย พรบ.พัสดุ การจ้างเหมาบริการหรือไม่ แต่ทาง อบต. ไม่เข้าข่ายในการจ้าง
หมาบริการกับทางการไฟฟ้ามาดาเนินการในส่วนของตรงนี้ เพราะฉะนั้นในส่วนของ
กฎหมายก็ถือว่าไม่ถูกต้องอยู่แล้ว กระผมก็ต้องมีการนาเรียนอยู่แล้ว ในส่วนของตรง
นี้ ถ้ามีเรื่องของการซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะที่ไม่ได้มีการอุดหนุนให้ กับทางการ
ไฟฟ้า
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตรงนี้
ถือว่าเป็นปัญหาระยะยาวเพราะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา และต้องยอมรับว่าถือว่า
ผิดกฎกับทางการไฟฟ้าอยู่ เพราะตรงนี้ทางการไฟฟ้าได้มีการทักท้วงอยู่หลายครั้ง
แล้ว ในสิ่งที่เราจะต้องมาคิดและมาหารือกัน และทาความเข้าใจร่วมกัน เพื่อที่จะได้
รับ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติว่าจะต้องมีการดาเนินการอย่างไร เพราะเราต้อง
ทราบว่าส่ ว นไหนเป็ น ทรัพ ย์ สิ น ของทาง อบต. หรือ ทรัพ ย์ สิ น ของทางการไฟฟ้ า
ตามที่ทางท่านนายกได้นาเรียนให้กับที่ประชุมเกี่ยวกับการขยายแนวเขตไฟฟ้าของ
บ้านโป่งมอญ หมู่ที่ 1 ขยายให้กับระบบประปาจานวน 3 เฟส บริเวณหน้า อบต.
ในการใช้ไฟกิ่งใช้ระบบควบคุมเพียงสายเดียวเป็นการใช้ไฟราว ถ้าปิดระบบก็ถือว่า
ปิดทั้งหมดตรงนี้ใช้งบประมาณ 1 แสนบาทขึ้นไป แต่ของทาง อบต. ใช้งบประมาณ
2 แสน ถึ ง 3 แสนบาท เพราะฉะนั้ น ทางออกที่ ดี คื อ 1. ถ้าทางชาวบ้ านเคยใช้
บริการจากทาง อบต. และเมื่อปัจจุบันทาง อบต. ไม่สามารถออกบริการซ่อมแซม
ไฟฟ้าได้ ในการปฏิบัติในอดีตกับปัจจุบันนี้ ถือว่าไม่ถูกต้อง และบางจุดทางการไฟฟ้า
ไม่ได้มีการกาหนดให้มีการดาเนินการ แต่ทางเจ้าหน้าที่ต้องทาตามคาร้องของทาง
หมู่บ้าน ในเมื่อมีการร้องขอมาทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ต้องดาเนินการ และถ้า
หากไม่ดาเนินการทางชาวบ้านก็จะเดือดร้อน และต้องมีการตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ซึ่งในการปฏิบัติที่ผ่านมามีการเบิกจ่ายงบประมาณซ่อมแซมแต่ละ
จุดยังไม่มีความชัดเจน ตรงนี้ต้องมีการจัดประชุมระดับตาบลเชิญทางผู้จัดการไฟฟ้า
สาขาแม่ลาว คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ผู้นาท้องที่ท้องถิ่น และสามารถ
ทาความเข้าใจกับทางชาวบ้านได้ ตามที่ ทางกองช่างได้มีการนาเรียนว่าบางอย่าง
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ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของทาง อบต. เพราะเป็นทรัพย์สินของทางการไฟฟ้า และ
ทาง อบต. ต้องทาการอุดหนุนให้กับทางการไฟฟ้าตั้งแต่ขั้นตอนของการประมาณ
การก็ต้องอยู่ที่การไฟฟ้าสาขาแม่ลาว ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ทางกองช่างที่จะต้องทาการ
ประมาณการ ถ้ามีการจ้างให้กับทางการไฟฟ้าประมาณการและมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนิ น การแล้ ว ระยะเวลากี่ เดื อ นในการด าเนิ น การ ถ้ า เรามี ก ารประมาณการ
เรียบร้อยแล้ว ต้องนาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ ตามความเป็นจริงแล้วทาง อบต. มีการ
ดาเนิ น การที่ ไม่ ถูก ต้อ ง เพราะในการจัด ซื้อ วัส ดุ อุป กรณ์ เกี่ ยวกั บ ไฟฟ้ า มี การตั้ ง
งบประมาณไว้ 100,000.-บาท นารายละเอียดตรงไหนมาอ้างอิง เพราะไม่ได้มีการ
อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียด ก่อนที่จะมีการจัดทาข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ก็ควรจะมีการเชิญทางผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาแม่ลาวมาหารือเกี่ยวกับการ
วางโครงสร้างเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะทั้งระบบ ต้องมีการกาหนดแผนผังภายในเขต
พื้ น ที่ อบต.ป่ าก่ อ ด า ทั้ ง หมด เพื่ อ น าเข้ าเป็ น ข้ อ มู ล ของทาง อบต. ถ้ า เกี่ ย วกั บ
งบประมาณในการซ่อมแซมตรงนี้ตั้ง งบประมาณให้ชัดเจน และมีการกาหนดจุดที่
ชัดเจนสาหรับไฟฟ้าสาธารณะ ตรงนี้เรื่องของไฟฟ้าสาธารณะ ในปัจจุบัน ก็จะมีการ
ใช้ไฟกิ่งพลังงานแสงอาทิตย์มีทั้งดวงเล็กดวงใหญ่ก็มีอยู่หลายรูปแบบ ตรงนี้ก็ถือว่า
เป็นทางเลือก และต้องมีการวางผัง ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกแต่ถ้าเป็นการเชื่อม
ระหว่างตาบลต้องใช้งบประมาณของทาง อบจ.เชียงราย ถ้าเป็นทางเชื่อมตรงนี้ก็
ต้องของบประมาณจากทาง อบจ. ในเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะก็มาหารือกันเพื่อที่จะ
สามารถตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง และทาความเข้าใจกับทางชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตรงนี้ก็ต้องมีการวางผังให้มีความถูกต้อง และในอนาคตเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะที่มี
การขอสนับสนุนงบประมาณ และที่มีการติดตั้งเองของทาง อบต. ทางด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยทาการติดตั้งเองเพราะงบประมาณที่ใช้คือหนึ่งพันกว่าบาท ทาง
ชาวบ้านก็สามารถดาเนินการได้เอง ก็ถือว่าเป็นการทาความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะ
สามารถไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้มีความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ให้ทางกอง
ช่างได้มีการปรึกษาหารือกับทางท่านนายก และหารือกันเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ
ในการดาเนินการต่อไป และดาเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป กระผมก็ขอนา
เรียนไว้เพียงเท่านี้
- ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกและทางผอ.กองช่าง ถ้าหากหาทางออกได้ขอให้แจ้ง
ให้ กับ ทางสมาชิกทราบด้ว ย ในหั วข้อนี้ก็ถือว่าหารือเสร็จสิ้ นเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว
ต่อไปขอเชิญทางท่านปลัด อบต.
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พอดีมี
เรื่องที่จะต้องหารือกับทางที่ประชุม มีอยู่สองเรื่องคือเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะและ
โครงการที่จะบรรจุไว้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ก็ยังมี
โครงการบางโครงการ ซึ่งงบประมาณสูงเกินไป ก็อยากจะฝากทุกท่านเกี่ยวกับเรื่อง
ของเอกสารสิทธิ์ ที่สามารถดาเนินการตามโครงการตามข้อบัญญั ติ ถ้าหากมีการ
พิจ ารณาข้อบั ญ ญั ติ ผ่านแล้ ว โครงการนั้น สามารถดาเนิน การได้เลย ฉะนั้นต้องดู
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ตรงนี้ก็ต้องมาหารือกับทางกองช่าง และถามผู้บริหารเกี่ยวกับ
งบประมาณ ในการดาเนินการโครงการจานวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะร่วมกันอนุมัติและ
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พิจารณาว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องมีการหารือและดูในส่วนของ
โครงการตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่จะมีการวางแผนการกาหนดงบประมาณ กระผมก็ขอนา
เรียนไว้เพียงเท่านี้
- ต่อไปขอเชิญทางท่านนายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาตลอดจนผู้ของการประชุมทุกท่าน ผมก็อยากจะ
นาเรียนเกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ. 2565. เพราะดู
แล้วในส่วนของการเลือกตั้งของทางองค์การบริหารส่วนตาบลถือว่าเป็นเรื่องยาก
เพราะโรคโควิด-19 ทาให้มีผู้ป่วยเพิ่มเป็นจานวน 3000 กว่าคน และในส่วนของ
มติ ครม. ช่ ว งหลั ง ไม่ ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม เพราะฉะนั้ น ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารจั ด ท าร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ในส่วนของคณะผู้บริหารใน
เขตอาเภอแม่ลาว ทั้งหมดได้มีการหารือเบื้องต้น ตลอดจนทางจังหวัด ในส่วนของ
ชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ได้มีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ตามที่กระผมและมีการแจ้งผ่าน
LINE กลุ่ ม ของ อบต. และในส่ ว นของทางเทศบาลทางภาคใต้ ป กติ มี การจัด เก็ บ
รายได้ในปีหนึ่งประมาณ 30 กว่าล้านบาท ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดเก็บภาษีได้เพียง
สองกว่าล้านบาท ตรงนี้ก็เป็นปัญหาในส่วนของเรื่องของเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง
ๆ ดังนั้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตรงนี้ก็ถือว่าจะมีปัญหา ซึ่งทางรัฐบาลต้อง
ทยอยส่งในเรื่องของเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถือว่ามองเห็นได้ชัดเจนว่า
ในแต่ละเดือนต้องมีการประคับประคอง ในการที่จะจ่ายเงินเดือน ตามที่กระผมได้มี
การตั้งในส่วนของเลขานุการและทางรองนายกฯ ในตอนนี้อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ ที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน เป็นจานวน 20,000 กว่าบาท
แค่ในเฉพาะของทั้งสองตาแหน่งภายในระยะเวลา 10 เดือน ต้องใช้งบประมาณ
เท่าไหร่ และผมก็คิดว่าไม่มีความจาเป็ น เพื่ อที่ จะประหยัดทางด้านงบประมาณ
รายจ่าย และที่ทาง อบต. ได้รับเงินอุดหนุนและส่วนของเงินรายได้ในช่วง ที่ยังไม่มี
โควิดระบาด ตอนนี้เงิน ที่มีการโอนเข้ามาอยู่ที่เจ็ดถึง 800,000 บาท ในส่วนของ
เงิน เดือนต้องจ่ายเดือนละ 800,000 ถึง 900,000 บาท ยังไม่เพียงพอต่อการ
จ่ายเงินเดือนด้วยซ้าไป และกระผมได้ดูในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน หรือในส่วน
ของโครงการในหลายที่ได้มีการกาหนด ว่าไม่เกิน 300,000 บาท ถ้ามีการตั้งไว้
กว่านี้ก็ถือว่ามีการตั้งไว้เฉยเฉย แต่ถ้าไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถดาเนินการได้ ก็
ต้องดูในส่วนของความน่าจะเป็นและความเป็นไปได้หลายหลาย อปท. ก็ได้มีการ
เตรี ย มความพร้ อ มถ้ า อยากทราบเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล สามารถสอบถามทาง อปท.
ข้างเคียงได้ กระผมก็ได้หารือกับทางนักวิเคราะห์ฯ เกี่ยวกับโครงการที่ทางหมู่บ้าน
ได้มีการเสนอเข้ามา เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่ น้องชาวบ้านว่าโครงการ
ไหนต้องการดาเนินการเป็นเรื่องแรกกระผมก็ได้นามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ แต่ในปีนี้
ต้ อ งมาพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า ถ้ า โครงการในล าดั บ ที่ ห นึ่ ง โครงการก่ อ สร้ า งอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่ที่สองต้องใช้งบประมาณ 1,000,000 กว่าบาท งบประมาณ
ของทาง อบต. เกี่ยวกับรายจ่ายประจาที่มีการตั้งงบประมาณไว้ทุกปี ผมก็ได้มีการ
สอบถามทางปลั ด และทางข้ า ราชการ ว่ าในการตั้ ง งบประมาณที่ ผ่ า นมามี ก าร
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ดาเนินการโครงการในงบประมาณนี้หรือไม่เพราะว่าทาง อบต. ไม่ได้มีการกาหนด
งบประมาณสูงขนาดนี้ เกี่ยวกับงบประมาณที่มีการโอนเข้ามาทั้งหมด ยังไม่ถึงครึ่ ง
ของการกาหนดงบประมาณประจาปี 2564 ครับตรงนี้ก็ถือว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
การตั้งงบประมาณแต่ละโครงการ 400,000 ถึง 500,000 บาท. ถือว่าเป็นไปได้
ยากมากกับการที่ทางชาวบ้านได้มีการร้อง ซึ่งโครงการสามารถตราไว้ในข้อบัญญัติ
ได้แต่เราก็จะต้องยอมรับความจริงว่าเกี่ยวกับงบประมาณ ตรงนี้ถือว่าเป็นวิกฤติ
ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย ก็มีหลายประเทศที่ประสบปัญหาเหมือ นกัน ตรงนี้เราก็
ต้องยอมรับความจริง และเตรียมความพร้อมในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะทาง
ประเทศไทยก็ได้มีการกู้เงิน มาเรื่อย ๆ ในส่วนของท้องถิ่น ก็ได้รับเงินอุดหนุนลดลง
เรื่อย ๆ ประมาณที่มีการตั้งไว้ มีการโอนเข้ามายังไม่ถึงครึ่ง ซึ่ง เงินรายได้หายไปเป็น
จานวน 60% ถึง 70% ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางกระผมได้จากัดในส่วนเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายวัสดุปกรณ์ ไม่ให้จะซื้อในช่วงนี้ เพราะแม้แต่ค่าเงินเดือนทั้ งข้าราชการ
และลูกจ้าง ตรงนี้ค่าใช้จ่ายก็เกือบหนึ่งล้านบาทต่อเดือนแล้ว ดังนั้นตรงนี้ก็มีการ
หารื อกัน นอกรอบ เกี่ยวกับ โครงการแต่ล ะหมู่บ้ าน ว่าจะมีการกาหนด ตั วอย่าง
โครงการหมู่ที่สองใช้ประมาณเกือบหนึ่งล้านบาทจะสามารถแบ่งเป็นสองช่วงหรือ
สามช่วงได้หรือไม่ ถ้าหากตั้งงบประมาณไว้หนึ่งล้านบาทก็ไม่สามารถดาเนินการได้
ก็จะต้องให้ ทางกองช่างได้ประมาณการประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงการแต่ล ะ
โครงการต้องเร่งในการดาเนินการ เพราะในตอนนี้เกือบจะสิ้นเดือนแล้วทางช่างก็
ต้องทาการประมาณการเกี่ยวกับแบบแปลนโครงการต่าง ๆ เราต้องมีการดาเนินการ
หลายขั้นตอน ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ. 2565 อย่างนั้นก็ขอ
นาเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนในส่วนของข้อบัญญัติ ในส่วนของตอนนี้กระผมได้มีการ
แจ้งกับทางนายไพยราช ยี่ภิญโญ ที่เป็นนักการภารโรง ซึ่งได้พักอยู่ในเขตบริเวณ
พื้นที่ที่ทาการ ของ อบต. ก็ได้เรียกมาทาความเข้าใจว่าในส่วนของทาง อบต. ป่าก่อ
ดา ได้มีเวรยามทั้งกลางคืนและกลางวัน ด้วยตามหลักของทาง ระเบียบที่จะเอื้อใน
ส่วนของบ้ านพัก ณ ที่ทาการ ก็ได้ท าความเข้าใจและแจ้งให้ ดาเนินการย้ายออก
เพราะทางนายไพยราชได้ดาเนินการก่อสร้างบ้านของตัวเองแล้ว จึงแจ้งให้มีการขน
ของภายในสิ้นเดือนนี้ ในของเวรยามก็ต้องมีการกาชับ และได้มีการหารือกับทาง
เจ้าหน้าที่ป้องกัน เกี่ยวกับการอยู่เวรยาม ในส่วนของด้านอื่น ๆ ตรงนี้กระผมขอ
หารือนอกรอบ ก็จะได้ทาการประสานงานไปกับทางท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับ
เรื่ อ งไฟฟ้ า สาธารณะและเรื่ อ งของโครงการที่ จ ะน าเข้ า บ รรจุ ไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ. 2565 ต่อไป กระผมก็คงมีการนาเรียนไว้เพียง
เท่านี้
- เรียนเชิญทางท่านสานิต ศรีจุมปา
- การชี้แจงเนื่องจากโดนพาดพิง เกี่ยวกับโครงการบ้านหมู่ที่ 2 ตามที่ทางกองช่างได้
มีการสารวจได้มีการประมาณในการก่อสร้างโครงการ 1,000,000 กว่าบาทตรงนี้
ก็ ได้ มี ก ารน าเรี ย น ทางคณะกรรมการหมู่ บ้ า นและผู้ น าหมู่ บ้ า นว่ า ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณเดียว และทางผู้บริหารได้มีการนาเรียนว่า
จะมีการหารือนอกรอบตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี กระผมก็ได้มีการหารือและทาความ
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เข้าใจในส่วนของหมู่บ้าน ว่าไม่สามารถดาเนินการในปีเดียวได้ ทางหมู่บ้านก็มีความ
เข้าใจ ตรงนี้ก็อยากจะนาเรียนชี้แจง เกี่ยวกับการดาเนินโครงการและคิดว่าในการ
ดาเนินการก็คงจะเป็นการดาเนินการโครงการแบบต่อเนื่อง หนึ่งปี ถึงสองปีหรือสาม
ปี ก็คงจะมีการหารือนอกรอบอีกครั้ง เกี่ยวกับโครงการของบ้านหมู่ที่ 2
- มี ท่ า นใดเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ข้ อ ซั ก ถามหรื อ อภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม ในวั น นี้ ก็
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ทาการปรึกษาหารือและร่วมกันพิจารณากันวันนี้ ก็ขอทาการ
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