
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ในวันอังคารที่ 3 สงิหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ผู้มาประชุม 1๓ คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม      ๙ คน 
ผู้ไมม่าประชุม   -   คน 

ล าดับ ชื่อ   -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 ผู้มาประชมุ   

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   ยี่ภญิโญ 

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 นายสมบตัิ     รัดเร็ว สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 6 สมบัติ     รัดเร็ว 

13 นางพรศรี      ค าฟ ู สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หมู่ที่ 11 พรศรี      ค าฟู 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อ   -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นายสุทัศน์  ศรีจันทร ์ นายก อบต.ป่าก่อด า สุทัศน์  ศรีจันทร ์

2 นายนันทวัฒน์  ทิศหนองแวง รองนายก อบต.ป่าก่อด า นันทวัฒน์  ทิศหนองแวง 

๓ นายอินจันทร์ สมสวัสดิ ์ รองนายก อบต.ป่าก่อด า อินจันทร์ สมสวัสดิ ์

๔ นางสุคนธ์ทิพย์  พงศ์ชนานันท์ รองปลัด อบต.ป่าก่อด า สุคนธ์ทิพย์  พงศ์ชนานันท์ 

๕ นางฐิตาภรณ์  สงค า หัวส านักปลดั ฐิตาภรณ์  สงค า 

๖ นางกาญจนา  ค าต่าย ผู้อ านวยการกองคลัง กาญจนา  ค าต่าย 

๗ นายชัชพงศ์  มหายศนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ชัชพงศ์  มหายศนันท์ 

๘ นายวิชชาวุธ  รักพุทธคุณ นักวิเคราะหฯ์ วิชชาวุธ  รักพุทธคุณ 

๙ นางสาวพยอม  ปัญญาทิพย ์ นักจัดการงานท่ัวไป พยอม  ปัญญาทิพย ์

 

 

 

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจ าที่ 

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อด า 

 -  เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2564 ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ในวันนี้มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2565 เป็นวาระแรก (รับหลักการ)  

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ก็ขอสวัสดีทางสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า ขออนุญาตท าหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมในวันนี้ เป็น
การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ในวัน  ที่ 3 สิงหาคม 2564 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้จะได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณารายจ่ายเกี่ยวกับ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 และทางสมาชิก



สภาฯ จะได้ร่วมกันอภิปรายตามที่ทางผู้บริหารได้มีการน าเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หากไม่มีความเหมาะสม
สามารถแก้ไขเพ่ือให้มีความเหมาะสมได้  ทางสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาในหัวข้อที่มี
การยื่นญัตติเข้ามาในวันนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบขออนุญาตแจ้งกระผมในนาม
ของทาง อสม. ได้เขียนค าร้องขอทรายอะเบทจากทาง อบต.ป่าก่อด า เนื่องจากอยู่
ในช่วงของฤดูฝนมียุงชุกชุม ก็จะมีบางหมู่บ้านได้ท าการรณรงค์คว่ ากะโหลกกะลาใน
หมู่บ้าน ก็ขอขอบคุณทางผู้บริหาร ข้าราชการ ที่ได้ด าเนินการและทางผู้บริหารได้
ท าการอนุมัติในเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อทรายอะเบทตามที่กระผมได้ท า
การเขียนค าร้องเข้ามาและในเรื่องของการพ่นหมอกควันก็ได้ด าเนินการเรียบร้อย
แล้วจ านวน 2 หมู่บ้าน คือบ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะได้มีการ
ด าเนินการต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วย ในเรื่องที่สองมีทาง ส.อบต. 
เป็น อสม. อยู่หลายท่าน ในเรื่องของงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานซึ่งได้รับ
งบประมาณในการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการโครงการ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ ก็ขอแจ้งกับทางผู้บริหารได้รับ
ทราบ เนื่องจากสถานการณ์โควิดซึ่งมีประกาศจากทางจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติในสถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ซึ่งก็ได้งบประมาณส าหรับด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ก็ยังเหลือระยะเวลาอีก 2 เดือน ก็จะหมด
ปีงบประมาณก็ต้องรอสถานการณ์โควิดดีขึ้นก่อนแล้วค่อยด าเนินโครงการ โดย
งบประมาณท่ีสนับสนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท ทางหมู่บ้านก็ได้มีการจัดเตรียมไว้
หมดแล้ว แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัด ซึ่งก็ต้องดูในส่วนของเรื่อง
สถานการณ์ต่อไป ก็ขอแจ้งให้ทางผู้บริหารทราบว่ายังไม่ได้มีการด าเนินการตาม
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน ส าหรับประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ 2 เรื่อง 
ต่อไปขอเชิญทางผู้บริหาร 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก็มีเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบอยู่ 2-3 เรื่อง ทุกคนก็คงจะทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ห้วง
อาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึง ณ ปัจจุบันนี้ ยอดจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา
ยอดเพ่ิมจ านวน 17,000 - 18,000 คน ตรงนี้เป็นยอดทางทางการแพทย์ที่ท า
การตรวจพบ จะสังเกตได้จากข่าวจะมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลบางแห่งบาง
จังหวัดที่ปฏิเสธในการตรวจหาเชื้อโควิด19 ให้กับประชาชน และประชาชนที่จะไป
เดินทางไปรักษายังภูมิล าเนาของตัวเอง บางกรณีก็เสียชีวิตระหว่างทาง และ
บางส่วนที่อยู่ที่พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดที่ไม่ได้รับการรักษาก็มีการเสียชีวิตในบ้านและข้าง
ถนน หรือข้างทาง ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเรื่องนี้ออกทางสื่อโทรทัศน์หรือว่า
ในส่วนของโซเชียลมีเดีย สถานการณ์ในจังหวัดเชียงรายมีหลายจุดโดยเฉพาะข่าว
เมื่อวานทางดอยช้างในเขตอ าเภอแม่สรวย ตรงนี้พบผู้ป่วยที่ติดโควิดเพ่ิมหลายคน 



ซึ่งถ้าหากใครที่เดินทางไปดอยช้างจะสังเกตเห็นว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นจะไม่นิยม
สวมหน้ากากอนามัย ตรงนี้ถือว่าเป็นพ้ืนที่สุ่มเสี่ยง ตามนโยบายของทางรัฐบาลหรือ
นโยบายของทางจังหวัดที่ว่าอยู่กรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จนกระทั่งมีอาการ
เจ็บป่วยและไม่มีสถานพยาบาลรองรับในการเข้ารับการรักษาโรคโควิด19 จึงมี
โครงการ “ฮับคนเจียงฮายปิ้กบ้านเฮา” และหลายหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัด
พะเยาและ จังหวัดเชียงรายซึ่งจ านวนเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยมีจ านวนไม่เพียงพอจึง
ต้องมีการถ่ายที่ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอ าเภออ่ืนอ าเภอแม่ลาวมี สถานที่แยกกักตัว
ในชุมชน (Community Isolation) เพ่ือรองรับ ผู้ป่วยและประชาชนและกระผมก็
ได้รับการแจ้งจากทาง LINE หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) ซึ่งเวลาบ่าย 2 โมงตรงเข้าร่วมประชุมด่วนหากไม่ติด
ภารกิจจึงจะต้องไปด้วยตัวเอง ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของโรคโควิด19 อย่างแน่นอน 
ซึ่ง 2 - 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา บ้านห้วยหวาย ต าบลดงมะดะ ก็มีผู้ป่วยโรคโควิด19 
หลายรายแต่พ่ีน้องในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาวมีน้ าใจในส่วนของการช่วยเหลือกับผู้ที่
ต้องกักตัวอยู่ในบ้านในพื้นที่ของ อบต.ป่าก่อด า ก็ถือว่าโชคดีที่ยัง ไม่มีคลัสเตอร์หรือ
ว่ามีผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก็ถือว่าโชคดีในส่วนหนึ่ง  ถ้ามีก็
คงต้องมีการเตรียมความพร้อมและท าการช่วยเหลือในส่วนที่เราสามารถด าเนินการ
ตามระเบียบได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์
ซึ่งทางท้องถิ่นสามารถจัดซื้อในการสนับสนุนให้กับทางโรงพยาบาลหรือบุคลากรทาง
การแพทย์ตรงนี้ก็ไม่ได้มีความชะล่ าใจ และผมก็ได้มีการน าเรียนในส่วนของ
ข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในส่วนของเรื่องต่าง ๆในกรณีถ้ามี
การเกิดเหตุในพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า ก็ขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุม การเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ่งในตอนนี้ส่วนมากในประเทศจะเป็นพ้ืนที่สีแดง
เราก็ไม่ทราบว่าจังหวัดใดที่ทางรัฐบาลประกาศเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด เพราะบาง
จังหวัดก็ไม่ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม ตรงนี้ก็ขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ระวัง
ในส่วนของเรื่องนี้ด้วย เพราะถ้าติดโรคโควิด19 แล้วเข้ามาในพ้ืนที่ย่อมท าให้บุคคล
ใกล้ชิดหรือว่าในส่วนของผู้สัมผัสผู้ป่วยจะต้องมีการเนินการกักตัว เพราะถือว่ามี
ความเสี่ยงสูงก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพของแต่ละคนด้วย ในส่วนของการพ่นหมอก
ควันหรือพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่เราไม่
ควรชะล่าใจ เพราะช่วงนี้มีทั้งโรคโควิดและโรคในสัตว์หรือโคกระบือติดพ้ืนที่ของ 
อบต.ป่าก่อด า ซึ่งฟาร์มวัวในพ้ืนที่ได้ขอความช่วยเหลือ ได้มีการเขียนค าร้องเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือมายังทางปศุสัตว์และทางองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนั้นใน
ส่วนของโรคไข้เลือดออกเมื่อปีที่ผ่านมาให้เขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาวเป็นพ้ืนที่ที่ทาง
สาธารณสุขอ าเภอประกาศเป็นพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
โดยเฉพาะในเขตของต าบลจอมหมอกแก้วและต าบลบัวสลีเป็นพื้นที่ติดต่อ ของพ้ืนที่
เราด้วย และในปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการเน้นในส่วนของการพ่นหมอกควันหรือการพ่น
สารเคมี ตรงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของคนและพืชผล
ทางการเกษตรด้วย ที่มีการปลูกไว้ภายในบ้าน แต่ในปีนี้คงต้องมีการพ่นสารเคมีเพ่ือ
ป้องกันในส่วนของโรคไข้เลือดออกด้วย และการด าเนินการป้องกันโรคของโค



กระบือด้วย เพราะถือว่าน าพาในส่วนที่แมลงมายังบ้านเรือน ตอนนี้ก็ได้มีการ
ด าเนินการพ่นสารเคมีทั้งเจ็ดหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ ซึ่งในตอนนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 หมู่บ้านคือบ้านหมู่ที่ 1 และบ้านหมู่ที่ 2 ต้องขอขอบคุณทางผู้น าหมู่บ้าน อสม. 
ด้วย ที่ได้ช่วยกันในส่วนของการด าเนินการอาจจะเป็นการพ่นสารเคมี  การแจกจ่าย
ทรายอะเบทหรือการร่วมด าเนินการ และมีการประชุมค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะทาง
ท่านนายอ าเภอที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ประชุมเกือบจะทุกวัน ทั้งในส่วนของทาง
หัวหน้าส่วนราชการ เพราะว่าจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสถานการณ์โค
วิด19 ในส่วนของคณะท างาน และเกี่ยวกับในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอนนี้ก็ได้มีการ ด าเนินการเกือบทุกหมู่บ้านแล้วยกเว้น
ของหมู่ที่ 6 และโรงคัดแยกขยะ ตอนนี้โครงการของบ้านหมู่ที่ 6 ในช่วงนี้ก็ไม่
สามารถด าเนินการไปได้มากกว่านี้ ต้องรอหนังสือจากทางผู้ว่าฯ ในการขอใช้พ้ืนที่
สาธารณะที่ใช้ร่วมกันระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตราบใดที่ยังไม่มีหนังสือเป็นราย
ลักษณ์อักษรมา ทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ล าดับแรก
ถ้ามีหนังสือจากทางผู้ว่าฯ อนุมัติให้สามารถใช้ที่ดินสาธารณะสถานที่ด าเนินการขุด
เจาะหรือก่อสร้างระบบประปาขั้นตอนต่อไปก็ต้องมาดูว่าต้องการเจาะบ่อบาดาล ว่า
จะสามารถด าเนินการได้ขนาดไหน เพราะตอนนี้ตามที่ทางกองช่างได้ประสาน ทาง
ช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาส ารวจน้ าใต้ดิน จะต้องด าเนินการเจาะให้ลึก
กว่าเดิมที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีบริการที่
เยอะกว่าและเพียงพอกว่า แต่ ยิ่งขุดลึกเท่าไหร่งบประมาณในการด าเนินการก็จะ
เพ่ิมขึ้นตามนั้นถ้าเกินกว่า 130 เมตรหรือ 140 เมตร ซึ่งท่อที่ใช้ต้องใช้เป็นท่อ
เหล็ก ซึ่งจากการใช้พลาสติกแล้วเปลี่ยนมาเป็นท่อเหล็ก งบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินการก็จะสูงขึ้น ตามวัสดุที่เราใช้ในการด าเนินการ ตรงนี้ก็จะต้องมาดูในส่วน
ของงบประมาณในแผนถ้างบประมาณในแผนที่มีการตั้งไว้ต่ ากว่างบประมาณที่
จะต้องด าเนินการจริง ก็คงต้องมีการปรับแผนก็จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนใหม่
ทั้งหมด ตรงนี้ก็อยากจะน าเรียนทางท่านสมาชิกสภาฯ พ่ีน้องประชาชนในหมู่ที่ 6 
ด้วยในการด าเนินการก็ต้องมีการด าเนินการตามระเบียบ และตามข้อเท็จจริงตาม
วิธีการด าเนินการ  เพราะทุกคนก็ต้องมีการปฏิบัติตาม หากมีการด าเนินการผิด
ขั้นตอนในส่วนของผู้บริหาร ข้าราชการหลายหลายที่ที่ได้มีการด าเนินการเพ่ือ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน ถูกด าเนินคดีและถูกตรวจสอบบางรายถึง
ขั้น ติดคุกหรือถูกชี้มูลความผิดไปหลายที่ก็ต้องน าเรียนในที่ประชุมทราบ ในส่วน
ของโครงการหมู่ที่ 6 ทาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ทางคณะผู้บริหาร
ตลอดจนทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่านิ่งเฉย ตรงนี้ก็ต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนแต่ก็ยังมีระยะเวลาอีกสองเดือน แลดูในเดือนนี้ว่าในส่วนของหนังสือจาก
ทางผู้ว่าฯ เพราะก็ยังมีในส่วนของประชุมและพอใกล้สิ้นปีงบประมาณก็ขอทางท่าน
ในอ าเภอขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณาเรื่องเร่งด่วนกระผมก็ขอน าเรียน
เบื้องต้นไว้เพียงแค่นี้ก่อน ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตให้
นักวิเคราะห์ฯ ได้มีการน าเรียนในส่วนของการแจ้งประกาศใช้แผนท้องถิ่ น       
(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 ในวาระแจ้งให้ทราบตรงนี้ 



นักวิเคราะห์ฯ   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมทุกท่าน 
กระผมนักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตเรียนแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามที่ทาง อบต.ป่าก่อด าได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับทบทวนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด าต้องแก้ไขโครงการพัฒนา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ฌาปณสถาน หมู่ที่ 3  ซึ่งตามแผนพัฒนา ฉบับทบทวนก าหนดปีงบประมาณที่
จะต้องด าเนินการไว้ในปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 600,000 บาท แก้ไข
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยงบประมาณ 600,000 บาท เท่าเดิม จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
ข้อ 21 ซึ่งตามระเบียบได้มีการก าหนดไว้ว่า “ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
แก้ไขแล้ว ให้ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นและทางอ าเภอและ
จังหวัดทราบต่อไป ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2564 ที่ผ่านมา กระผมขอน าเรียนไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

 

นายก อบต.   - ขออนุญาตถามท่านประธานสภาฯ พอดีมีอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้ขอฝากทางสมาชิก  
สภาฯ กับทางผู้ ใหญ่บ้านหรือทางคณะกรรมการของหมู่บ้านด้วย เกี่ยวกับ
โรงพยาบาลและสถานที่กักตัวกรณีที่คนในพ้ืนที่ได้ไปท างานต่างจังหวัดโดยเฉพาะใน
เขตกรุงเทพฯ ถ้าอาศัยอยู่ตรงนั้นอาจจะมีปัญหา เดี๋ยวจะเป็นด้านของค่าใช้จ่ายการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน เป็นโควิดและไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด19 และถ้ากลับ
ภูมิล าเนาจะต้องท าการกักตัว แต่มีภูมิล าเนาเดิมในเขตพ้ืนที่ของเรา ก็ขอให้ทุกท่าน
ร่วมกันพิจารณาเพราะในวันนั้นกระผมได้มีการหารือเบื้องต้นว่าถ้า กรณีที่เกิด
ลักษณะแบบนี้ทางหมู่บ้านหรือในพ้ืนที่จะมีการด าเนินการอย่างไร  ทางผู้น าบาง
หมู่บ้านก็ต้องดูในส่วนของอาคารเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน เพราะตอนแรก
มองว่าโรงเรียนที่มีการปิดไปแล้วไม่ได้ใช้งานอย่างโรงเรียนบ้านแม่ผงและโรงเรียน
บ้านต้นม่วง ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้เรียนว่าต้องมีการสอบถามกับทางชาวบ้าน เพราะจะ
น าคนในเขตพ้ืนที่อ่ืนเข้ามาในเขตพ้ืนที่ของหมู่บ้าน ก็คงไม่ได้ ช่วงนี้ก็ขอฝากทาง
สมาชิกสภาฯ ก็อยากให้ทุกท่านลองนึกดูว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถ
ควบคุมเกี่ยวกับโรคระบาดที่มีเพ่ิมมากขึ้น และถ้าถึงเวลานั้นเหตุการณ์ฉุกละหุกก็
ต้องท าการหารือและด าเนินการจริงตรงนี้กระผมก็อยากจะฝากให้ทางสมาชิกสภาฯ 
ในฐานะตัวแทนของหมู่บ้านลองร่วมกันพิจารณาได้หารือในส่วนของผู้น าหมู่บ้าน
ด้วยว่าถ้าหากเกิดเหตุจริง ๆ เราจะมีสถานที่รองรับมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ขอฝาก
เรื่องนี้อีกเรื่องพอช่วยได้เลยว่า ในช่วงบ่ายที่กระผมจะต้องเข้าร่วมประชุมร่วมกับ



หัวหน้าส่วน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ (ศปก.อ.) ก็คงจะมีเรื่องแจ้ง ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ  ถ้าไม่มีก็ขอเข้า
สู่ระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 
27  พฤษภาคม พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ  - เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2564  ได้มีการ
จัดส่งส าเนาบันทึกการประชุมให้ทุกท่านได้ท าการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้ามี
การแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนสามารถขอแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 
ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมสามารถเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่
มีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันที่  27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 (มติ
เห็นชอบ 12 เสียง มติเอกฉันท)์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - วาระแรก (รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  - ในวาระที่  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 3.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระแรก (รับหลักการ) 
เพ่ือให้ทางสภาได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ทาง
ผู้บริหารได้มีการน าเสนอและยื่นญัตติเข้ามา  ขอเชิญทางท่านนายกและทาง
เจ้าหน้าที่ 

นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ศรีจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก็คงจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 
3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา ข้อ 3.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระแรก (รับหลักการ) ทางท่านปลัดได้มีการน า
เรียนให้ในที่ประชุมก่อนที่จะมีการประชุมทุกคนก็คงจะรับทราบว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ทุกคนก็ยังไม่ทราบว่างบประมาณเกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือในส่วนของ



รายได้หรือรายรับจะอุดหนุนมายังท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทาง องค์การบริหารส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ซึ่งต้องรองบประมาณมาจากส่วนกลาง 
เพราะในเขตพ้ืนที่ของเราไม่ได้มีในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่จะ
สามารถจัดเก็บรายได้หลักเป็นของตัวเองดังนั้น การตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ก็คงจะอ้างอิงในส่วนของปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ว่าในส่วนของรายรับ
และรายจ่ายเรามีมากน้อยเพียงใด แต่ก็คงจะต้องมีผลกระทบแน่นอน ด้วยเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด19 มาจนถึง ณ ปัจจุบันก็ส่งผลไปถึงอนาคตด้วย ซึ่งก็จะเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา เพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการหลายหลายกิจการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
เกี่ยวกับโรงแรมหรือการบริการห้องพักและร้านค้าต่าง ๆ ต้องหยุดพักกิจการเพราะ
ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ ตรงนี้ทางภาครัฐก็จะขาดรายได้ในส่วนของภาษีใน
การจัดเก็บ เพราะในปีนี้จากการจัดเก็บภาษี 100% ทางส่วนกลางหรือทางรัฐบาล
และมีการผ่อนผันจ่ายภาษีเพียง 10% ซึ่งตรงนี้รายได้ก็จะหายไปประมาณ 90% 
ตรงนี้ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ที่ได้มีการจัดเก็บ 90% ก็คงจะต้อง
ยอมรับในส่วนของตรงนี้และกระผมได้ ฝากในส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ปีที่ผ่านมาหลาย ๆ หมู่บ้าน จะต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง
ค่อนข้างสูงและโอกาสในการด าเนินการถือว่ามีน้อยมาก เพราะว่าเราใช้งบประมาณ
มาเน้นในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจ านวนมากจึงไม่ได้น างบประมาณไปพัฒนา
และดูแลในส่วนแรกอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของสาธารณสุข และด้านของการพัฒนา
ส่วนอ่ืนซึ่งจะต้องด าเนินการเหมือนกัน แต่รายได้หลักหลังจากที่ได้มีการตัดจาก
รายจ่ายประจ าไปแล้ว แต่น าไปพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสูง ก็ต้องดูในส่วนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงว่าต้องมีข้อจ ากัดในส่วนของการ
ด าเนินการแม้แต่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี ต้องการใช้รถกระเช้า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้น างบประมาณไปพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง งบประมาณไปจะซื้อรถกระเช้าเพียงอย่างเดียว ตรงนี้ก็ต้อง
ยอมรับว่าไม่แตกต่างกันส าหรับแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบ ลของเรามี
งบประมาณค่อนข้างน้อยกว่าหลาย ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในเรื่องของ
การพัฒนาก็เน้นย้ าในส่วนของตรงนี้มาโดยตลอด แต่ก็ต้องดูด้วยว่างบประมาณที่จะ
ด าเนินการที่เกินตัวโอกาสที่จะด าเนินการค่อนข้างที่จะน้อย เพราะกระผมดู ในส่วน
ของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้านซึ่งค่อนข้างสูง ตรงนี้ก็น่าเป็น
ห่วง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในส่วนของอนาคตว่าจะมีงบประมาณมาในส่วนของท้องถิ่น
ขนาดไหน ในส่วนของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลก็น่าจะยังไม่มีการ
เลือกตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพราะตอนนี้เหลืออยู่แค่สองเดือนก็จะสิ้น
ปีงบประมาณ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการกันงบประมาณไว้ในส่วน
ของการเลือกตั้งก็สามารถน าไปใช้ในส่วนอ่ืนได้เหมือนกัน ในส่วนของรายละเอียด
ต่าง ๆ จะมีการมอบหมายให้กับทางรองปลัด ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักปลัด 
น าเรียนแต่ละส่วนเกี่ยวกับด้านงบประมาณรายจ่าย ของแต่ละแผนงาน ใน ส่วนที่ 1 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  



***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

(1 - 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบต.   - รายละเอียดถัดไปขอมอบหมายให้ทางท่านรองปลัดเป็นผู้น าเรียน 

รองปลัด อบต.   - ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงในส่วนที่ 2 จะเป็นบัญชีสรุปตรงนี้เราจะข้ามไปที่รายงาน
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพราะตรงนี้ในส่วนที่ 2 จะเป็นการสรุปในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ 
เพราะทุกท่านก็คงศึกษามาบ้างแล้ว เพราะฉะนั้นข้ามไปเกี่ยวกับรายละเอียดหน้า 
73  

หัวหน้าส านักปลัด  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉันนางฐิตาภรณ์ สงค า หัวหน้าส านักปลัด รายงานรายละเอียดประมาณ
การรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประมาณการรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 30,300,000 บาท แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัด  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - งานบริหารงานคลัง 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัด  – งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองปลัด อบต.    - แผนงานการศึกษา 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัด  - แผนงานสาธารณสุข 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัด  - แผนงานเคหะและชุมชน 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัด  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองปลัด อบต.    - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัด  - แผนงานการเกษตร 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบต.  - อยากจะสอบถามยังผู้อ านวยการกองช่างในส่วนของโครงการก่อสร้างไหล่ทาง
คอนกรีตพร้อมราวกั้น ซอย 4 หมู่ที่ 4 ตรงนี้มีแต่ความหนา และพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
แต่ไม่มีการระบุความกว้างและความยาวไม่มีใช่หรือไม่  

ผู้อ านวยการกองช่าง  - ตรงนี้เกี่ยวกับโครงการขออนุญาตน าเรียนกับทางท่านนายก ตรงนี้จะเป็นขนาด
บล็อกเฉพาะ ในการก่อสร้างไม่สามารถก าหนดในเรื่องของความกว้างและความยาว
ได้ เพราะฉะนั้นรายละเอียดจะอยู่ในแบบแปลนโครงการก่อสร้างตรงนี้จะเป็นการใช้
บล็อกจึงก าหนดพ้ืนที่ ในการวัดระยะการตรวจรับงานหรือเรื่องของปริมาตรของ
พ้ืนที่ ในส่วนของผนังก้ันดินแล้วก็จะมีคานแต่ละช่วง ดึงโครงสร้างของผนังกั้นดินไว้
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นขนาดบล็อกแต่ละบล็อกมี รายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่จึงไม่
สามารถก าหนดขนาดความกว้างและความยาวได้ เพราะตรงนี้ไม่เหมือนกับการที่เรา
ท าการก่อสร้างใหม่ 

นายก อบต.  - ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตว่าในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้ตั้ง
ประมาณในส่วนของการแข่งขันกีฬาระดับต าบลไว้ เพราะในร่างข้อบัญญัติมีเพียง
โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รองปลัด อบต.  - โครงการแข่งขันกีฬาระดับต าบลได้มีการบรรจุในร่างของเรียบร้อยแล้ว  ในหน้า 
192 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบ
ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ



รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลป่าก่อด า จ านวย 
80,000 บาท 

นายก อบต.  - ขอสอบถามเกี่ยวกับงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาเกี่ยวกับค่าวัสดุตรงนี้
รวมงบประมาณ 450,000 บาท ตรงนี้ไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดไว้ ใน
หน้า 178 เพราะตัวนี้จะเป็นในส่วนของภาพรวมครอบคลุมไปถึงอาหารเสริมนม 
แต่ตรงนี้มีการระบุว่าวัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณ 450,000 บาท แต่ไม่มี
การชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด ตรงนี้จะมีปัญหาหรือไม่ 

รองปลัด อบต.   - รายละเอียดอยู่หน้า 179 จะมีการเก่ียวกับรายละเอียดไว้ 

นายก อบต.  - ตรงนี้ไม่ได้ระบุจ านวนเงินแต่ละรายการว่าเป็นจ านวนเท่าไหร่ เพราะตรงนี้นี้มีแต่
ยอดรวมส าหรับวัสดุงานบ้านงานครัว 

รองปลัด อบต.  - ตรงนี้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการให้ระบุรวมในส่วนของรายละเอียดจะแสดง
เป็นรายการและในส่วนรายละเอียดของ อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กและ
ของทางโรงเรียน ก็จะมีการตั้งเกี่ยวกับงบประมาณตามหน้า 179  

นายก อบต.  - ตรงนี้เข้าใจแล้วว่ามีเกี่ยวกับรายละเอียด แต่ไม่ได้มีการระบุจ านวนและต้องขึ้นกับ
จ านวนนักเรียนเพราะว่าแต่ละปีอาจจะมีจ านวนนักเรียนไม่เท่ากันจึงไม่สามารถระบุ
ให้ชัดเจนได้ว่าจ านวนอาหารเสริมนมพอคูณ 260 วัน ตาม (1) และ (2)จะเป็น
จ านวนเงินหรือการใช้งบประมาณจ านวนเท่าไหร่ ตรงนี้เกี่ยวกับรายละเอียดที่
กระผมต้องการทราบเป็นแบบนี้ ใช่หรือไม่  เพราะตอนนี้มีการระบุ เกี่ยวกับ
งบประมาณรวม ผมก็เข้าใจว่าครอบคลุมทั้งหมดแต่ในส่วนของ (2) และ (3) ไม่ได้
ระบุจ านวนเงินเงินหรืองบประมาณไว้แต่ผมก็กลัวว่าจะมีปัญหาหรือไม่ ตรงนี้ถือว่า
ต้องผ่านทางอ าเภอท าการตรวจสอบระบบแค่ระบุแค่ประเภทและในส่วนของ
ค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้ระบุจ านวนเงินไว้ก็ขอให้ไปดูในส่วนของตรงนี้ด้วย ในส่วนของค า
แถลงและในส่วนของรายละเอียดการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปและน าเสนอ
ให้กับทางที่ประชุม ก็จะเป็นในส่วนของภาพรวมจากที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,300,000  บาท
ถ้วน  ก็คงจะมีในส่วนของรายละเอียดและการน าเสนอเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - จากการน าเสนอของทางท่านผู้บริหาร ทางรองปลัด ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักปลัด ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ก่อนที่จะมีการให้ทางสภาฯ ได้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป ก็ขอพักรับประทานอาหาร
ว่าง 15 นาท ี

 

***พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที*** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ     - ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบในวาระรับหลักการ จากที่ทางท่านผู้บริหาร
และทาง ผอ.กอง ได้น าเสนอร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ. 2565 ก็เปิดโอกาสให้ทางสภาฯ ได้อภิปรายหรือสอบถามในช่วงนี้ก็สามารถ
ยกมือและท าการอภิปรายได้ เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติที่ได้มีการน าเสนอในที่ประชุม 

นักวิเคราะห์ฯ     - ขออนุญาตแก้ไขข้อความในหน้า 218 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
แบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวทางจราจร  ซอย 8 ในบรรทัดที่ 2 “ขนาดกว้าง 0.03 
เมตร เป็น 0.30 เมตร”  

ประธานสภาฯ    - ก็ถือว่า ท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว   มีท่านใดจะอภิปราย สามารถยกมือและ
อภิปรายได้  

ส.อบต.หมู่ที่ 4    - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ส าหรับกระผมมีการ
สอบถามอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับ หน้า 206 โดยมีการตั้งงบประมาณไว้ 
80,000 บาท ไม่ทราบว่ามีการตั้งงบประมาณครอบคลุมถึงหมู่บ้านหรือไม่ เพราะที่
ผ่านมาทาง ผอ.กองช่าง และมีการน าเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะหรือไฟกิ่งของหมู่บ้านว่ายากที่จะด าเนินการเบิกจ่าย เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ตรงนี้ครอบคลุมในส่วนของหมู่บ้านหรือไม่ เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านอยากทราบ
ว่าปัจจุบันมีใครที่เบิกและมีการเบิกจ่ายอย่างไรบ้าง ก็อยากจะทราบว่ามีใครบ้างที่
เบิกค่าเช่าบ้าน มี 2 เรื่องคือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและค่าเช่าบ้าน 



ประธานสภาฯ     - ตรงนี้ถือว่าเป็นค าถามมาอยู่ 2 เรื่องขอเชิญทางผู้บริหาร 

นายก อบต.       - เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตรงนี้ก็คงจะมอบหน้าที่ให้ทาง 
ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ และในส่วนของค่าเช่าบ้านก็คงจะมอบหมายให้ทางปลัดน าเรียนว่ามีใครบ้างที่
ท าการเช่าบ้านอยู่ ตรงนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อ แต่ไม่ได้
หมายความว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเบิกได้ทุกคน ก็ยังมีระเบียบในส่วนของข้อจ ากัดของ
แต่ละท่านว่าถ้ากรณีในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน  จะมีการย้ าว่าจะต้องเช่าบ้านอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ เพราะหลายท้องถิ่นก็จะมีการเน้นย้ าว่าจะต้องเช่าในเขตพ้ืนที่เป็นหลัก 
ตรงนี้กระผมได้มีการอนุญาตให้ข้าราชการคนหนึ่ง แต่ได้อ้างเหตุผลความจ าเป็นว่า
จะต้องดูแลในส่วนของมารดาที่ป่วย ส่วนของเรื่องนี้ก็คงจะมีการมอบหมายให้ทาง
ท่านปลัด ในฐานะที่เป็นหัวหน้าข้าราชการทั้งหมด  และในส่วนของวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุกระผมก็คงจะมีการมอบหมายให้ทางผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงในส่วนขอ
ละเอียดตรงนี้ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ขอน าเรียนชี้แจงกับทางท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  ได้มีการสอบถามเรื่องค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุจ านวน 80,000 บาท ตรงนี้รวมถึงไฟฟ้าภายในส านักงาน และใน
ส่วนของการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นทรัพย์สินของทางองค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่ทางเราได้มีการอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่ลาว ซึ่งมีการ
ด าเนินการที่ถูกต้องตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตาม “ระเบียบว่าด้วยวิธี
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563”  และการซ่อมบ ารุงตาม 
“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560” ว่าด้วยการซ่อมแซมไฟฟ้าในระเบียบข้อ 56 ได้มีการระบุเกี่ยวกับการ
ซ่อมแซมไว้ เพราะฉะนั้นในการตั้งเกี่ยวกับงบประมาณค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตั้งไว้
เพ่ือครอบคลุมและท่ัวถึง ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   -  ตรงนี้ก็ถือว่าทางผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไป
เรื่องท่ี 2 ขอเชิญทางท่านปลัด 

ปลัด อบต.    -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กรณีเรื่องของค่าเช่าบ้านก็จะมีอยู่ 3 ราย เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามหนึ่งในเรื่องของเงื่อนไขเกี่ยวกับระเบียบทางด้านสวัสดิการของทาง
เจ้าหน้าที่ ตรงนี้ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ว่า ในการบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าชาวบ้านได้ ในการที่จะเบิกค่าเช่าบ้านได้นั้น ย้ายไปด ารง
ต าแหน่งที่ใหม่จึงจะสามารถเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ทางท่าน
ผู้บริหารที่จะพิจารณาว่ามีเหตุความจ าเป็นอย่างไร การเบิกค่าเช่าบ้านจะเป็นการ
เบิกค่าเช่าเพ่ืออยู่อาศัย และอีกกรณีคือการเบิกแบบเช่าซื้อหรือการผ่อนช าระค่าเช่า
บ้านซึ่งตรงนี้เป็นกรณีของทางกระผม ตรงนี้จะสามารถเบิกจ่ายได้มากหรือน้อยก็อยู่
ที่ตามระดับต าแหน่งของทางข้าราชการคนนั้น และต้องมีการเบิกจ่ายตามความเป็น



จริง ข้าราชการที่ท าการเบิกจ่ายค่าเช่า ก็จะมีกระผม นักวิชาการการเงินและบัญชี 
และนักวิชาการพัสดุ ก็จะอยู่ที่มีการเช่าแล้วอยู่จริงและแต่ละหอพักมีการคิดค่าเช่า
เท่าไหร่ ก็ต้องมีการเบิกจ่ายตามจ านวนจริงและมีใบเสร็จแนบการเบิกทุกครั้ง เมื่อ
จะเช่าก็ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าการประเมินและท าการตรวจสอบ ว่า
มีการเช่าอยู่จริงและมองเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลความเหมาะสมของห้องเช่า 
กระผมก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ส.อบต. หมู่ที่ 4   - ก็ขอขอบคุณส าหรับค าชี้แจง  

นายก อบต.  - โดยล่าสุดก็จะมีทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยการเช่าบ้านพักอยู่ในเขตหมู่
ที่ 5 ตรงนี้ก็ถือว่าเบิกจ่ายตามสิทธิ์และมีการเช่าอยู่จริง ตรงนี้เป็นสิทธิ์ของทาง
ข้าราชการถ้าอยู่จริงก็สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ และอยู่ในพ้ืนที่ เวลาเกิดเห ตุ
สามารถช่วยเหลือในส่วนของการปฏิบัติงาน ในส่วนของบรรเทาความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องชาวบ้านได้ และผมก็อยากจะน าเรียนไว้ว่าตรงไหนที่ เป็ นสิทธิ์ของทาง
ข้าราชการ ก็คงจะด าเนินการตามระเบียบตามที่ทางข้าราชการจะได้รับ แต่ด้วย
เงื่อนไขทางข้าราชการทุกคนก็ไม่สามารถได้เหมือนกันทั้งหมด และข้อเท็จจริง
กระผมก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หรืออยากจะสอบถามได้ในตอนนี้  ถ้าไม่มีการ
อภิปรายเพ่ิมเติมก็จะขอมติในการรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามที่ทางผู้บริหาร แถลงต่อสภาฯ และให้ทางสภาฯ ได้ท า
การอภิปรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่ในวาระสองต้องมีการลงมติวาระรับ
หลักการก่อน ก็ขอมติ ในวาระรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ถ้าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระแรก (รับหลักการ) (มติเห็นชอบ 
รับหลักการ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์) 

ประธานสภาฯ   - ในที่ประชุมรับหลักการเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเข้าสู่วาระสอง ในการแปรญัตติใน
ห้วงระยะเวลาถัดไป ก่อนที่จะเข้าสู่วาระสองก็จะขอด าเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อเตรียมความพร้อมในวาระสอง การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ก็จะมีระเบียบในการแต่งตั้ง ดังนั้นก็จะเชิญทางท่าน
เลขานุการสภาฯ  ได้น าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติต่อไป ขอเชิญทางท่านเลขานุการสภาฯ 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หลังจากที่ประชุมได้มี
การลงมติรับหลักการเป็นวาระแรกของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบจะต้องมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งใน“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ



ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  ข้อ 
105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  (3) 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไมน่้อยกว่าสองคน 

และข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตาม ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น
ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด  ระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภา
ท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 

เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ซึ่งจะนับจากวันเวลาท า
การอย่างน้อยสามวัน เพ่ือให้โอกาสให้ท่านได้ยื่นญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติรับเรื่องแล้วนัดวันประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ
นัดประชุมแล้ว อีก 1 วันส่งเรื่องให้กับทางประธานสภาฯ เรื่องที่ทางคณะกรรมการ
ได้ พิ จารณ าเรียบร้อยแล้ ว ประธานสภาฯก็จะแจ้ ง ผลของการพิจารณ า
คณะกรรมการแปรญัตติที่ให้กับทางสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงเหมือนกัน
อย่างน้อย 3 วัน เรียกประชุมวาระสอง (แปรญัตติ) เพราะฉะนั้นการด าเนินการตาม
ขั้นตอน ให้โอกาสท่านยื่นค าแปรญัตติให้กับทางคณะกรรมการแปรญัตติมีการ
ประชุม จนถึงทางประธานสภาจะเรียกสภาประชุมอีกครั้งหนึ่ง อย่างน้อย 7 วัน นับ



จากนี้ไป เพราะฉะนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่นับจ านวนวันตามปฏิทิน เพ่ือที่จะให้ที่ประชุม
พิจารณาร่วมกันว่าจะมีการก าหนดประชุมวันที่เท่าไร  

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้  เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ เสนอคณะกรรมการฯ ณ ห้องกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ในห้วงระยะเวลา 

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 

เพ่ือที่คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 และท าการ
จัดส่งหนังสือแจ้งให้กับทางประธานสภาในวันนั้น  

ข้อ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปร ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่  สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน ดังนั้นทาง
ประธานสภาฯ จะสามารถส่งหนังสือแจ้งให้ทางสมาชิกสภาฯ ทราบ และส่งหนังสือ
เรียกประชุมพร้อมที่จะเรียกประชุม ในวันที่ 12 เป็นวันหยุด ซึ่งก็เหลือวันที่ 13 
สิงหาคม 2564 ทางประธานสภาฯ ส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิก และพร้อมกับเรียก
ประชุมสภา วาระสอง (การแปรญัตติ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้
เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลา
ที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ๒๑  

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยน 
แปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก 



ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  ก็ขอน า
เรียนตามระเบียบนี้ 

ประธานสภาฯ  - ตรงนี้จะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

กระผมจะได้สอบถามที่ประชุม เพ่ือให้ทุกท่านได้ท าการเสนอ ขออนุญาตสอบถาม
ใน เรื่ องของการแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการสภาท้ องถิ่ น ก็ จะมีอยู่  2  ประเภท 
คณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญ เพราะฉะนั้นก็คงจะมีการสอบถาม
ความคิด เห็ นท่ านจะเลื อกกรรมการสามัญ หรือคณ ะกรรมการ วิส ามัญ 
คณะกรรมการสามัญก็คือรูปแบบของสภาฯ แต่ถ้าเป็นคณะกรรมการวิสามัญจะมี
บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วย แต่ถ้าท่านเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ
จะขอมติยกมือและสอบถามครั้งที่สอง มีความคิดเห็นว่าควรจะเป็นการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญก็จะสอบถามกับทางที่ประชุม ให้ท่านได้ท าการเสนอว่าจะ
เลือกคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ ก็ขอให้ที่ประชุมท าการเสนอ 

   - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางพรศรี ค าฟู สมาชิกสภาหมู่ที่ 11 ขอเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ 

ประธานสภาฯ  - ทางท่าน ส.อบต. พรศรี ค าฟู เสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการแบบสามัญมีท่านใด
เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มีการเสนอเพ่ิมเติมก็ถือว่าทางท่านพรศรี ค าฟู ได้เสนอ
คณะกรรมการแบบสามัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการวิสามัญกระผมจะไม่สอบถาม
เพราะทางท่ านพรศรี  ค าฟูมีการเสนอ เพียงท่ าน เดี ยว ต่อไปในการเสนอ
คณะกรรมการสามัญสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน ถ้ามีการน าเสนอก่ีคนขอเชิญน าเสนอได้เลย จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกี่คน 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญโรจน์ 
หน่อแก้ว สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ  - ท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้มีการน าเสนอ คณะกรรมการจ านวนสามคน ผมขอมติ
จากที่ประชุม 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ - ต่อไปก็ให้สมาชิกฯเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน   มี
สมาชิกท่านใดเสนอจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  

 - เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสนอท่าน
สมบัติ รัดเร็ว สมาชิกสภาหมู่ที่ 6 

 ผู้รับรอง 

นางพรศรี  ค าฟู 

ส.อบต.หมู่ที่ 11 

นางพรศรี  ค าฟู 

ส.อบต.หมู่ที่ 11 

นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 



1. บุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ ๕ 
2. บุญทรง บุญค าปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดเสนอจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีแล้ว จึงเป็นอันว่า นายสมบัติ รัดเร็ว ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 1  ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อ กรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 - กระผมนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว สมาชิกสภาหมู่ที่  ขอเสนอ ส.อบต.อรนงค์ แสนใส  

  ผู้รับรอง 

1. นายจ ารอง โนปัน ส.อบต.หมู่ที่ 4 
2. นางติ๋ม ธรรมขันทา ส.อบต.หมู่ที่ 3 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดเสนอจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีแล้ว จึงเป็นอันว่า นางอรนงค์ แสนใส ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่  2  ต่อไปขอเชิญให้ที่ประชุมได้ เสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

 

  

 - เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัชวาลย์ 
แสงค ามา ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขอเสนอ ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก  

 ผู้รับรอง 

1. นายจันทร์ อินธิยศ  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
2. นางสาวเสาวนีย์ ค าจ้อย ส.อบต.หมู่ที่ 2 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดเสนอจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีก
หรือไม่  เมื่ อไม่มีแล้ ว จึ งเป็น อันว่า นายสถิตย์   เสีย งแขก ได้ รับ เลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3   

ประธานสภาฯ  - สรุปแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จ านวน 3 คน  คือ 

1. นายสมบัติ รัดเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ 6 
2. นางอรนงค์ แสนใส ส.อบต.หมู่ที่ 1 
3. นายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ประธานสภาฯ  - ส าหรับห้วงระยะเวลาแปรญัตติ ต้องเป็นไปตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง
ให้กับที่ประชุมทราบ ก็จะได้มีการมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้มีการนัด
ประชุมทางคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือท าการคัดเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ 

นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 

นายชัชวาล  แสงค ามา 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 



ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและผู้บริหาร สามารถยื่นแปรญัตติเสนอคณะกรรมการฯ 
ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าในห้วงระยะเวลา  

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 

ตามที่ทางท่านเลขานุการสภาฯ ได้มีการแจ้งไว้ หลังจากนั้นก็จะมีการสรุปประชุม
ของทางคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ ห้องกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ในเวลา 13.00 น จากนั้นทางสภาฯ ก็จะได้มา
ประชุมในวาระสองในการแปรญัตติ ก็จะท าการแจ้งเป็นหนังสือให้ล าดับต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ก็คงจะมีการน าเรียนเรื่องของโรคระบาด โควิด19  ตามที่ได้น าเรียนเบื้องต้น
เกี่ยวกับการเตรียมการเกี่ ยวกับสถานที่ แยกกักตัวในชุมชน (Community 
Isolation) ซึ่งก็ได้บทเรียนและการถอดบทเรียนจากบ้านหมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย 
ต าบลดงมะดะ และบ้านหนองเก้าห้อง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่
จะต้องกักตัว โดยการใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องผู้ป่วยบ้านหมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยหวาย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล แต่ตอนนี้ได้ออก
จากโรงพยาบาลแล้วในพ้ืนที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 มีผู้ป่วยในหมู่บ้านจ านวน 7 
คน และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ แต่ทางชาวบ้านไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน จึง
ได้เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล จ านวน 1 คน รวมผู้ป่วยทั้งหมดจ านวน 8 คน แต่
กลุ่มเสี่ยงบ้านหนองเก้าห้อง ไปรับจ้างท าการเกษตรบ้านหมู่ที่ 2  บ้านห้วยหวาย จึง
ได้ท าการกักตัว ณ โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง สิ่งที่ดีคือมีการแบ่งพ้ืนที่ในการกักตัว
กลุ่มเสี่ยง ในเรื่องของสถานที่มีความพร้อม ไฟฟ้า น้ า ห้องน้ า ซึ่งได้มีการกักตัวอยู่ที่
โรงเรียนจ านวน 3 คน เหลืออีก 2 -3 วันก็จะกักตัวครบ ซึ่งการดูแลจากทาง อสม. 
การประสานงานกับทางโรงพยาบาล ในเรื่องของอาหารการกินของกลุ่มเสี่ยง ตรงนี้
ถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมก็ถือว่าล าบาก เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการหารือใน
ระดบัต าบล ถึงไม่มีผู้ป่วยก็ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ก่อน เพ่ือที่จะสามารถ 

 รองรับผู้ป่วยได้และในส่วนของเรื่องนี้ต้องใช้เกี่ยวกับงบประมาณในการให้
ด าเนินการ เพ่ือท าการหารือร่วมกันในเรื่องนี้ เพ่ือที่จะสามารถรองรับสถานการณ์ที่
จะเกิดขึ้นต่อไป 

ประธานสภาฯ  - ในเรื่องนี้มีท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ตรงนี้ต้องมีการหารือระดับต าบลทั้ง
ผู้น าและทางท้องถิ่นเพ่ือที่จะได้จัดเตรียมสถานที่รองรับไว้เกี่ยวกับโรงพยาบาล
สนามในเขตพ้ืนที่ของอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ตามที่ทางท่านปลัดได้น าเสนอในวาระ  
อ่ืน ๆ ขอเชิญทางท่านสถิตย์ เสียงแขก 

 - กระผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของท่านปลัด ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าก่อด า ก็มีคนในหมู่บ้านท่าขี้เหล็กหมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ได้ท าการกักตัว แต่

นายสถิตย์  เสียงแขก 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 



กระผมอยากจะให้ทางผู้ ใหญ่บ้ านได้รับทราบ และอยากให้ทางผู้ ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ว่ามีใครบ้างที่ต้องท าการกักตัว ในการกักตัวก็ต้องมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันมีการแบ่งปันเกี่ยวกับของกินและของจ าเป็น เพ่ือที่ทางผู้กักตัวจะต้องไม่
ต้องออกจากบริเวณสถานที่กักตัว ซึ่งในกรณีของหมู่ที่ 4 ซึ่งกระผมเป็นญาติแม่อุ้ย
สุข จันต๊ะปัญญา ซึ่งทางลูกเขยได้ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและได้มี
การกักตัว ตรงนี้ทางญาติก็ได้น าของกินเครื่องใช้ไปให้ที่บ้าน ก็อยากจะให้ทางผู้น า
หมู่บ้านได้ท าการประชาสัมพันธ์ เพ่ือที่จะสามารถดูแลช่วยเหลือทางผู้กักตัวได้ 
เพราะถ้าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการกักตัวต้องอยู่ภายในบริเวณบ้าน หรือสถานที่
นั้นไม่สามารถออกมาซื้อของได้ เราหากในพ้ืนที่ของเราพบผู้ป่วยจริงก็จะส่งผล
กระทบหนัก แต่ถ้าหากช่วยกันคนละไม้ละมือถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าส าหรับญาติพ่ี
น้องกระผมก็จะคอยช่วยเหลือกันตลอด แต่ถ้ากรณีเป็นคนอ่ืนที่ไม่มีจะญาติพ่ีน้อง
เยอะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงสูง กระผมก็ขอแนะน าเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ก็ขอขอบคุณ ท่านอ่ืนมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีเพ่ิมเติมแล้ว
ครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการในวันนี้ได้ร่วมกันพิจารณา ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง  กระผมขอ
ท าการปิดประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  ๓ ครั้งที่ ๑           สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 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 
 

 

 

 

 

 


