
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  

วันพุธที่   4   มีนาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

--------------------------------------------- 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
เลขานุการสภา -    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและ 
(ปลัดอบต.)     ด าเนินการเปิดประชุมสภา   

- ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ส.อบต. ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมมีจ านวน ๑ ท่าน คือ     
นายทินาสิษฐ์  บรินต (ส.อบต.ม.๓) ก็ขอเรียนเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภา กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/255๙ วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๕๙  
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา เรียนเชิญผู้บริหารแจ้งเรื่องที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต. ๑.ขณะนี้ได้มีการด าเนินการก่อสร้างกุฏิวัดธรรมาจาริกป่ากลางในส่วนที่เหลือ งบประมาณ

จ านวน ๑ แสนกว่าบาท และอาจจะต้องมีการทอดผ้าป่าสามัคคีกันในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ นี้ 
เพ่ือหาทุนในการก่อสร้างกุฏิวัดให้แล้วเสร็จ 

 ๒.ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่าน ในกรณีที่มีการเข้ารับการักษาจากสถานพยาบาลแล้วเกิด
ความบกพร่องในการรักษา สามารถท าเรื่องร้องเรียนไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือ
ขอเงินชดเชยในการรักษาได้  

ประธานสภา เชิญก านันต าบลป่ากลางครับ 
ก านัน ต.ป่ากลาง โครงการต าบลละ ๕ ล้านบาท ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กับหมู่บ้านตามความต้องการและ

ความเดือดร้อนของประชาชนไปแล้ว ขณะนี้โครงการต่างๆได้ส าเร็จไปแล้วประมาณ ๙๐ 
เปอร์เซ็น ในวันนี้ได้รับทราบจากช่างของ อบต.ป่ากลางว่า คณะกรรมการของอ าเภอปัวจะเข้า
มาตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน ก็ขอแจ้งให้ ส.อบต. ของแต่ละหมู่บ้าน
และทางผู้บริหาร อบต.ป่ากลาง ได้เข้าร่วมการตรวจสอบด้วย เพราะเป็นความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชน ก็มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้ 

รองนายกฯ ชัยเดช ขอให้แต่ละหมู่บ้าน ได้แจ้งผู้บริหารและท่ีประชุมได้รับทราบว่า ในแต่ละหมู่บ้านนั้นมีโครงการ
อะไรบ้าง หากมีผู้ใดสอบถามถึงจะสามารถตอบได้ 

ก านัน ต.ป่ากลาง ขอให้ ส.อบต. ของแต่ละหมู่บ้าน ถ่ายส าเนาโครงการของหมู่บ้านตนเองส่งให้กับผู้บริหาร 
อบต.ป่ากลาง แต่ช่างที่ออกแบบโครงการต่างๆก็เป็นช่างของ อบต.ป่ากลาง ก็คงจะมีส าเนา
อยู่แล้ว ส่วนการก่อสร้างในพ้ืนที่ใดบ้างนั้น ก็ให้ผู้บริหารได้เข้าไปตรวจสอบว่าอยู่จุดใด หาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจจะได้พาไปดูพ้ืนที่ได้ ก็คงต้องฝากให้กองช่าง อบต.ป่ากลาง 
เพราะช่างรู้ทุกพ้ืนที่ 

นายก อบต. ได้รับแจ้งจากทางอ าเภอปัวว่าการตรวจโครงการก่อสร้างต าบลละ ๕ ล้านบาท วันนี้เป็นวัน
สุดท้ายของการตรวจสอบการก่อสร้าง จากการที่อ าเภอปัวได้ขอตัวนายช่างโยธา          
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อบต.ป่ากลาง เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง แจ้งให้ ผอ.กองช่างทราบ หากมีการตรวจ
รับงานจ้างเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายส าเนารายละเอียดโครงการต่างๆให้ผมทราบด้วย 

ประธานสภา มีท่านใดจะแจ้งเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/255๘ วันศุกร์ที่ 
 2๖ พฤศจิกายน 255๘ 
ประธานสภา -  ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ มีส.อบต. ไม่มาประชุม ๑ ท่าน คือนายทินาสิษฐ์ บรินต(ส.อบต.ม.๓ ) 

ท่านได้โทรศัพท์แจ้งให้ผมทราบว่าท่านติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้ 
 - มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบรับรอง จ านวน 1๐ เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดตัง้ขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 

๑.ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  และก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

ประธานสภา ตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมานั้น ในการประชุมสภาสมัยแรกของปี จะเป็นการ
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมของปีนั้นๆว่ามีจ านวนกี่สมัย และก าหนดการประชุมสมัยแรกของ
ปีถัดไป 

เลขานุการสภาฯ ก่อนที่จะก าหนดสมัยประชุมฯ ผมจะได้แจ้งเรื่องระเบียบให้ทุกท่านได้ทราบ ในการก าหนด
สมัยประชุมฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวน
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่ง
เท่าที่ผมดูการก าหนดสมัยประชุมสภาที่ผ่านๆมาจะก าหนด ๔ สมัย แต่ในระเบียบฯ ก าหนด
ไว้ว่าในหนึ่งปีจะต้องมีการประชุมสภาฯ ไม่น้อยกว่า ๒ สมัย และไม่เกิน ๔ สมัย  อยากจะน า
เรียนว่าให้ก าหนดช่วงระยะเวลาให้เหมาะสม โดยประชุมกัน ๓ เดือนต่อครั้ง   ครั้งแรก   
เดือน กุมภาพันธ์ เพราะเท่าที่สังเกตุ อบต.ส่วนมากจะก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกในเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งได้ประชุมกันไปหมดแล้ว เหลือแต่ อบต.ป่ากลาง ที่ก าหนดในเดือนมีนาคม 
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 ครั้งที่ ๒   เดือน พฤษภาคม ที่อยากจะให้ก าหนดประชุมสภาฯ ในเดือนพฤษภาคมจะมีการ

ประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ ซึ่งได้ออกท าแผนประชาคมในระดับหมู่บ้านและต าบล
เสร็จแล้ว เนื่องจากปีที่ผ่านๆมาก าหนดในเดือนมิถุนายน ช่วงระยะเวลาในการท าข้อบัญญัติฯ
มีเวลาน้อย มีเวลาเพียงหนึ่งเดือนไม่เพียงพอ เพราะถึงเวลาเสนอแผนฯเสร็จแล้ว หมู่บ้านก็
ต้องส่งโครงการต่างๆเข้ามาที่ อบต.ป่ากลาง และต้องให้ทางกองช่างออกส ารวจและเขียน
แบบ เพื่อเสนอผู้บริหาร ช่วงระยะเวลามีน้อยความผิดพลาดอาจจะมีมาก ซึ่งตามระเบียบใหม่
จะต้องมีการเสนอแผนฯให้สภาภายในเดือนพฤษภาคม ฉะนั้นจะต้องก าหนดสมัยประชุมใน
เดือนพฤษภาคม เพ่ือรองรับระเบียบวาระในเดือนพฤษภาคม  

 ครั้งที่ ๓ เดือน สิงหาคม  เพราะจะต้องน าเสนอข้อบัญญัติฯ เข้าสู่สภาก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
ตามระเบียบอยู่แล้ว 

 ครั้งที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน จะมีการประชุมเพ่ือเสนอรายงานการเงินประจ าปี รายงานการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของผู้บริหาร การประเมินผลแผนการด าเนินงาน ฉะนั้นจึงอยากเสนอ
เดือนที่จะประชุมให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุม จึงอยากจะเสนอให้มีการก าหนด
สมัยประชุมและห้วงระยะเวลาดังนี้.- 
๑. สมัยที่ ๑   วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒. สมัยที่ ๒   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๓. สมัยที่ ๓   วันที่ ๑๕  สิงหาคม 
๔. สมัยที่ ๔   วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
ทั้งนี้เป็นเพียงข้อเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ และพิจารณาก าหนดสมัยประชุมตามที่
ประชุมเห็นสมควร 

ประธานสภา ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯได้น าเสนอไปในหนึ่งปีนั้นจะต้องมีการประชุมสภาอย่างน้อย ๒ 
สมัย และไม่เกิน ๔ สมัย ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือ ๒ สมัย เดือน มิถุนายน จะเป็นการพิจารณาเรื่อง
แผนฯ และเดือน สิงหาคม จะเป็นการพิจาณาข้อบัญญัติฯ ก็มีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาใน
การท าแผนฯประมาณหนึ่งเดือนกว่า แบบของกองช่างไม่ทัน ก็ดีที่มีระเบียบฉบับใหม่จะท าให้
มีระยะเวลาในการจัดท าแผนฯมากขึ้น การก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์   
ที่ผ่านมาจะติดขัดในส่วนของ ม.๒ ที่มีเทศการตรุษจีน สอบถามไปยัง ส.อบต. ทั้งสองท่านของ 
ม.๒ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อเสนอของเลขานุการสภาฯ ที่จะก าหนดสมัยประชุมสมัย
แรกในเดือนกุมภาพันธ์ ติดขัดอย่างไรหรือไม่ ให้ ส.อบต. ทุกท่านช่วยกันพิจารณาว่าในปีนี้จะ
ก าหนดสมัยประชุมก่ีสมัย และก าหนดประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๐  

นายสมบูรณ ์  แซ่เต็น พิจารณาแล้วถ้าจะก าหนดสมัยประชุมในเดือน กุมภาพันธ์ ในส่วนของ ม.๒ ไม่มีปัญหา
ขัดข้องใดๆ 

ประธานสภา ให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าในปี ๒๕๕๙ จะก าหนดสมัยประชุมกันกี่สมัย 
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ตามที่เลขานุการสภาฯ เสนอ ส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยที่จะก าหนดให้มีการก าหนดสมัยประชุม 

ปีละ ๔ สมัย ซึ่งธรรมเนียมดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมาก็ก าหนด ๔ สมัย เช่นกัน ส่วนตัวเห็นชอบให้
ก าหนด ๔ สมัย และแต่ละสมัยก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ในส่วนของการจะเริ่มวันใดนั้นให้
เป็นการพิจารณาของที่ประชุมในวันนี้ เพื่อให้ได้วันเวลาที่เหมาะสม 

ประธานสภา -  มี ส.อบต. ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 -  ถ้าไม่มี / ก็จะมาก าหนดว่าจะให้ในแต่ละสมัยนั้นเริ่มต้นจากวันใด  
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นายอนันต์  แสนทรงสิริ ขอเสนอให้ก าหนดวันในการประชุมสมัยสามัญปี ๒๕๕๙  
 สมัยที่ ๒ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 สมัยที่ ๔ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 ผู้รับรอง นายสมเกียรติ  สมค า  และ นายเกรียงไกร   เพชรกิจเจริญ 
ประธานสภา มี ส.อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ / หากไมม่ีมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่

ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๙ ตามท่ีนายอนันต์เสนอ 
ประธานสภา ให้ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปีถัดไป ปี ๒๕๖๐ 
นายอนันต์  แสนทรงสิริ เสนอให้ก าหนดวันในการประชุมสมัยสามัยสมัยแรกปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
 ผู้รับรอง นายสุรพล  คีรีธีรกุล  และนายทองค า   พันธวานิชย์ 
ประธานสภา มี ส.อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ / หากไมม่ีมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่

ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามท่ีนายอนันต์เสนอ 

 
 ๒.พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
ประธานสภา เชิญทางผู้บริหารได้เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณา 
นายก อบต. เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามีปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จ านวน 

๓ ประเด็น มอบให้ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบและพิจารณากันต่อไป 

จนท.วิเคราะห์ฯ  เนื่องจากในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มี ๓ รายการที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งได้
ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ และคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ มาแล้ว มีเรื่องที่
จะแก้ไขจากโครงการเดิมที่อยู่ในแผนพัฒนาฯ ในล าดับที่ ๓ เป็นโครงการของ ร.ร.มัธยมป่า
กลาง ที่จะจ้างครูสอนภาษาที่ขาดแคลน ซึ่งในแผนฯเดิมระบุเป็นภาษาจีน แต่ว่าทาง       
ร.ร.มัธยมป่ากลาง ได้ท าหนังสือมาถึง อบต.ป่ากลาง ขอแก้ไขเป็นภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้
ครอบคลุมได้ทุกภาษา และอีก ๒ โครงการ คือโครงการด้านยุทธศาสตร์จะขอเพ่ิม ๒ 
โครงการ โครงการที่ ๑ และ ๒ ซ่ึงโครงการทั้ง ๒ ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ บางครั้งมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนจึงจะสามารถให้ความช่วยเหลือด าเนินการได้ทัน ก็ให้ที่ประชุมสภาฯได้
พิจารณาจ านวน ๓ โครงการ และให้ความเห็นชอบต่อไป 

  
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) 

๑ 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. พร้อมฝาปิด เส้น
ถนนต าบลป่ากลาง ถึง หนา้
โรงรียนชุมชนศิลาแลง (เช่ือม
ระหว่างต าบล) 

เพื่อป้องกันการ
พังทะลายของ
ถนนและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนไม่ให้รถตก 

ก่อสร้างราง
รายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด 
ขนาดกวา้ง 
0.50 เมตร 

1,311
,210 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ราง
ระบายน้ า
ระยะทาง 
400 
เมตร 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 
และลดการเกิด 

อบจ. และ 
อบต.ป่ากลาง 
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ประธานสภา มีระเบียบของทางราชการฉบับใดบ้าง ช่วยอธิบายให้ทาง ส.อบต.ทุกท่านได้รับทราบด้วย 
จนท.วิเคราะห์ฯ ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งขั้นตอนใน

การพิจารณาก็เหมือนกับการพิจารณาแผนพัฒนาฯทั่วๆไป 
ประธานสภา มีทั้งหมด ๓ เรื่อง ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาและซักถามต่อเจ้าหน้าที่ 
นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ โครงการที่ ๒ ในเอกสารไม่มีรายละเอียดบอกจุดว่าโครงการอยู่จุดใด ขอทราบรายละเอียด

ด้วย 

 
 

 
 

ลงไปในคลอง
ระบายน้ าเพราะ
ถนนคับแคบ
มาก 
 

ลึก 0.50  
เมตร ยาว  
765 เมตร 

   
 

  
 

 
 

 
 
 

อุบัติเหตุ และ
ป้องกันการ
พังทะลายของ
ขอบถนน 
 

 
 
 

๒ โครงการก่อสร้าง  ถนนหิน
คลุก 

เพื่อให้มีถนนหิน
คลุกที่ป้องกัน
ถนน เป็นหลุม 
เป็นบ่อ และอยู่
ได้นานขึ้น 

ก่อสร้าง ถนนหิน
คลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.10 
เมตร 

700,0
00 

700,0
00 

700,0
00 

ถนนหิน
คลุก 
ระยะทาง 
500 
เมตร 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง 

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.  ยุทธศาสตร ์  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.3   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) 

๓ จัดหาครูสอนสาระวิชาที่ขาด
แคลน ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  (โรงเรียน
มัธยมปา่กลาง, โรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพที ่166, 
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง) 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในด้าน
การส่ือสาร
ภาษาตา่งประเท
ศและสร้างความ
มั่นใจ และความ
เช่ือมั่นต่อ
ผู้ปกครองและ
ชุมชนในการจัด
การศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 และ
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ 
อบต.ป่ากลาง
และครูใน
สถานศึกษา
ต าบลป่ากลาง 
มีพัฒนาการ
ด้านการ
สื่อสาร
ภาษาตา่งประเ
ทศ สามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
และเกิดความ
พร้อมพื้นฐาน
ในการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

180,0
00 

180,0
00 

180,0
00 

80 คน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่
4-6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ อบต.
ป่ากลางและครู
ในสถานศึกษา
ต าบลป่ากลาง มี
พัฒนาการด้าน
การส่ือสารจีน
มากขึ้น เกิด
ความมั่นใจกล้า
แสดงออก และ
สามารถใช้ใน
เหตุการณ์ชีวิต
จริงได้ 

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ
โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง, 
โรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพ
ที่ 166, 
โรงเรียนส
หราษฎร์บ ารุง 

รวมทั้งสิ้น ๒,๑๙๑,
๒๑๐ 

๘๘๐,๐๐
Q 

๘๘๐,๐๐
๐ 
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จนท.วิเคราะห์ฯ โครงการที่ ๒ จะรวมเป็นเขตของ ต.ป่ากลางทุกเส้นสามารถท าได้ ที่ผ่านมาได้ตั้งไว้เป็น

โครงการ หิน กรวด ทราย ซึ่งไม่คงทนถาวรเวลาฝนตกก็ท าให้ถนนเสียหาย จึงได้ตั้งเป็น
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกแทนให้คงทนถาวร ท าให้ใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมน้อยลงได้ 

รองนายกฯชัยเดช ตามที่นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ ได้สอบถามมานั้น อบต.ป่ากลางได้บรรจุโครงการ
ดังกล่าวเข้าไปไว้ในแผนพัฒนาฯของ อบต.ป่ากลางก่อน ยังไม่ได้บรรจุไว้ข้อบัญญัติฯปี ๕๙ 
หรือปี ๖๐ แต่อย่างใด เพียงแต่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เท่านั้น โดยในอนาคตจะท าการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกโดยบดอัดหินให้แน่นเมื่อฝนตกถนนก็ยังใช้งานได้ตามปกติ หากเป็นถนน
หิน กรวด ทรายแล้วเวลาฝนตกถนนก็จะพังเสียหายได้ง่ายและสิ้นเปลืองงบประมาณในการ
ซ่อมแซมและบ ารุง ก็ให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณา 

ประธานสภา มี ส.อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ / หากไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จ านวน ๓ โครงการ ตามที่ผู้บริหาร
ได้เสนอ 

ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ 
 ๓.พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๕๙ 
นายก อบต. พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ก็ยอมรับว่าที่

ผ่านมานั้นเกิดข้อผิดพลาดหลายอย่าง และขออภัยด้วย ฉะนั้นขณะนี้ อบต .ป่ากลาง ได้     
ผอ.กองช่าง มาใหม่แล้วผมเชื่อมั่นว่าท่านมีความสามารถ มีความรับผิดชอบและความละเอียด 
ตอนนี้ก็ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีความผิดพลาด เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการต่างๆไป
ได้ ก็มอบให้ทางปลัดฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ ก่อนที่เพ่ิมเติมตามท่ีท่าน นายก อบต.ป่ากลาง ได้แจ้งไปนั้น ก็ขอแจ้งระเบียบของทางราชการ
ให้ทุกท่านได้รับทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวดที่ ๔  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ง 
ก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจ 
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
เนื่องจาก ผอ.กองช่าง ได้ตรวจสอบแต่ละโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ปรากฎว่าในข้อบัญญัติฯแต่ละโครงการรายละเอียดไม่ตรงกัน เริ่มตั้งแต่
ชื่อโครงการ เช่นชื่อโครงการในแผนพัฒนาฯและในข้อบัญญัติฯก็ไม่ใช่ชื่อเดียวกัน ในความ
เป็นจริงแล้วชื่อโครงการในทุกส่วนจะต้องตรงกัน เมื่อมาตรวจสอบในประมาณการปรากฎว่า
ราคาในประมาณการกับราคาที่ระบุในข้อบัญญัติฯก็ไม่ตรงกันจึงท าให้ประกาศสอบราคาไม่ได้ 
ต้องมีการแก้ไขรายละเอียดทุกส่วนให้ตรงกันเพ่ือให้สามารถประกาศสอบราคาได้ ซึ่งโครงการ
ที่มีตรวจสอบและต้องมีการแก้ไขมีทั้งหมด ๑๕ โครงการ  
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ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณต้ังไว้ ปรับปรุงแล้ว เพิ่ม ลด 

(บาท) (บาท) (+) (-) 

๑ 
ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ตอ่เติม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
หลวง กว้าง  0.60  ม.   ยาว  7.50  ม.    (อา่งล้างหน้า) 

17,000 27,500 ๑๐,๕๐๐ - 

๒ 
ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม    ต่อเติมอาคารเรียน   ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ากลาง   กว้าง  0.60  ม.   ยาว  6.00  ม.    (อา่งล้างหน้า) 

16,000 22,500 ๖,๕๐๐ - 

๓ 
ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ต่อเติม  อาคารส านกังาน กว้าง  3.50  ม.   ยาว 
3.70 ม.  (กั้นห้องผนังอลูมิเนียมพร้อมลกูฟักกระจก) 

46,000 32,900 - ๑๓,๑๐๐ 

๔ 
ติดต้ัง    เหล็กดัด    อาคารส านกังาน และศูนย์อปพร. อบต.ป่ากลาง
หลังใหม่  (ส านักงาน หน้าตา่ง จ านวน 15 ชุด  ประตู 1 ชุด )  (อปพร. 
หน้าต่าง  5  ชุด) 

70,000 69,200 - ๘๐๐ 

๕ 
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่สนามบินฟาร์มบางระจัน   บา้นจูน   
หมู่ที่ 4  กวา้ง  5  ม.   ยาว  40  ม.   จ านวน  1  หลัง 

320,000 488,100 ๑๖๘,๑๐๐ - 

๖ 
ก่อสร้างโรงอาหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นตาหลวง    หมู่ที่ 4 
กว้าง 8.00  ม.    ยาว  16  ม.   จ านวน  1  หลัง 

590,000 525,300 - ๖๔,๗๐๐ 

๗ 
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง 
(ช่วงที่ 1 รั้วสแตนเลสยาว  34.90 ม.  )     (ช่วงที่ 2  รั้วก่ออิฐฉาบปูน  
68.90 ม.) 

300,000 308,500 ๘,๕๐๐ - 

๘ 
ก่อสร้างถนนคสล.   บา้นค้างฮ่อ   หมู่ที ่3  เข้าหน้าบา้นนายชยัยุทธ 
กว้าง  5.00  ม.    ยาว   172  ม.     หนา  0.15  ม. 

420,000 420,000 - - 

๙ 
ก่อสร้างถนนคสล.   รอบอ่างหก   บ้านตาหลวง   หมู่ที่ 5 
กว้าง   2.50  ม.   ยาว  200  ม.  หนา  0.15   ม. 

250,000 230,200 - ๑๙,๘๐๐ 

๑๐ 
ก่อสร้างถนนคสล. เส้นหน้าบ้านนายยิ่งขายผ้า (เล้ียวขวา)  บา้นสวน
ทราย หมู่ที ่6 กว้าง  5.00  ม.  ยาว  172   ม.   หนา  0.15  ม. 

420,000 420,000 - - 

๑๑ 
ก่อสร้างถนนคสล. เส้นหน้าบ้านรองชัยเดช  บ้านสวนทราย  หมู่ที ่6 
เช่ือมบ้านห้วยสะนาว  หมู่ที่ 2  ต าบลปา่กลาง 
กว้าง   5.00  ม.  ยาว  130  ม.  หนา  0.15  ม. 

310,000 325,600 ๑๕,๖๐๐ - 

๑๒ 
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนนคสล. ถนนลาดยางเส้น
ต าบลป่ากลางเช่ือมระหวา่งต าบลศิลาแลง (เช่ือมระหว่างต าบล) 
กว้าง  1.00  ม.  ยาว  330  ม. รวม  2   ขา้ง หนา  0.15   ม. 

320,000 256,000 - ๖๔,๐๐๐ 

๑๓ 
ก่อสร้างถนนคสล.  เขตเฟื่องฟ้า  (กจิการนอกเขต) 
กว้าง  5.00  ม.  ยาว   100  ม.   หนา  0.15  ม. 

250,000 244,100 - ๕,๙๐๐ 

๑๔ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ฝาปิดคสล. ปิดรางระบายน้ า   หน้า
โรงเรียนมัธยม   บ้านน้ าเปิน  ช่วงที่ 1  ยาว  59.20 ม.  ชว่งที่ 2 ยาว  
27.60  ม.    ชว่งที่ 3 ยาว 1.30  ม.  ชว่งที่ 4  ยาว  1.70  ม. ชว่งที่ 5 
ยาว  37.90  ม.  บ่อพกัจ านวน 1 บ่อ  (งานฝาปิดรางพร้อมบ่อพกั  1   
บ่อ ) 

220,000 173,100 - ๔๖,๙๐๐ 

๑๕ 
ก่อสร้างรางระบายน้ า  พร้อมฝาปิดคสล. เขต1  -  เขต 5    บ้านหว้ย
สะนาว หมู่ที่ 2กว้าง  0.60  ม.   ยาว 131  ม.  ลึก  0.60  ม. 

300,000 224,500 - ๗๕,๕๐๐ 

 รวม ๓,๘๔๙,๐๐๐ ๓,๗๖๗,๕๐๐ ๒๐๙,๒๐๐ ๒๙๐,๗๐๐ 
คงเหลือเงินงบประมาณ ๘๑,๕๐๐ 

ซึ่งโครงการทั้ง ๑๕ โครงการอยู่ในส่วนของกองช่าง และยังมีอีก ๑ โครงการที่จะขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาฯคือ ขอโอนเพิ่มค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดิมตั้งไว้ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ขณะนี้งบประมาณที่ใช้ในการถมหิน กรวด ทราย ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ 
ด าเนินการได้เพียง ๑ โครงการ คือของ ม.๒ เหลือเงินงบประมาณ ๑๕,๖๐๐ บาท ก็จะขอโอนเพิ่ม 
๑๘๑,๕๐๐ บาท  ก็ได้งบประมาณโอนเพิ่มมาจากโครงการต่างๆของแต่ละหมู่บ้านที่ อบต.ป่ากลาง
ด าเนินการที่มีเงินเหลืออยู่  และโอนมาจากงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อผ้าห่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท     
ก็จะขอโอนเงินงบประมาณทั้งหมดมาใช้ในการซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดเสียหายที่ได้รับการร้องขอ 



  

ด้าน/แผนงาน/ 
งาน/หมวด/ประเภท 

รหัส 
บัญช ี

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ
คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนครั้งน้ี 
+   เพ่ิม 

-    ลด 

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน 

ค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย 

กรณีมกีารแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

โอนเพ่ิม  (6)        โอนลดจาก 
-  ก่อสร้างถนนคสล.เขตเฟื่องฟ้า 
จ านวน   200  บาท 
- โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซมฝาปิด คสล.  ปิดราง
ระบายน้ าหน้าโรงเรียนมัธยมฯ   
จ านวน  5,800   บาท 
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ คสล. เขต 1 – เขต 5  
บ้านห้วยสะนาว  จ านวน  75,500  
บาท 
- ค่าจัดซื้อผ้าหม่เครื่องกันหนาว  
จ านวน  100,000  บาท 

ด้าน       เศรษฐกิจ 00300       
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 00310       
งาน       ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312       
หมวด     ค่าใช้สอย 250       
ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 252       
รายการ  ค่าบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์  ที่ดินและ        
สิ่งก่อสร้าง  100,000 15,600 + 181,500 197,100  

รวมโอนเพ่ิม    + 390,700    



          ส่วนการแก้ไขค าชี้แจง และปริมาณงานที่ไม่ตรงกัน ก็ขอน าเรียนมาบางโครงการจะ
แก้ไขชื่อท่ีไม่ตรงกับแผนพัฒนาฯ และบางโครงการจะขอแก้ไขปริมาณงานด้วย 
 
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ……๒๕๕9… 
 

ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่า
ต่อเติมหรือ
ดัดแปลง
อาคาร
บ้านพัก 

17,000 1. โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาหลวง จ านวน 
17,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาหลวง ตามแบบแปลน
ของกองช่าง อบต.ป่า
กลาง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 86 
ข้อ 223 (กองช่าง) 

1. โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาหลวง จ านวน 
17,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาหลวง ตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.ป่า
กลาง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน้า 86 ข้อ 223 (กอง
ช่าง) 
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ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่า
ต่อเติมหรือ
ดัดแปลง
อาคาร
บ้านพัก 

16,000 2. โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ากลาง จ านวน 
16,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ากลาง ตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.
ป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 87 
ข้อ 229 (กองช่าง) 
 

2. โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารเรียนพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ากลาง จ านวน 
16,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ากลาง ตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.ป่า
กลาง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน้า 87 ข้อ 229 (กอง
ช่าง) 
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ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่า
ต่อเติมหรือ
ดัดแปลง
อาคาร
บ้านพัก 

46,000 3. โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง กั้นห้องกิจการ
สภาฯ อาคารส านักงาน 
อบต.ป่ากลาง จ านวน 
46,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างปรับปรุง กั้นห้อง
ประธานสภาฯ อาคาร
ส านักงาน อบต.ป่ากลาง  
ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง อบต.ป่ากลาง ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 61 
ข้อ 120  
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน จ านวน 
46,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
กั้นห้องกิจการสภาฯ 
อาคารส านักงาน อบต.ป่า
กลาง  ตามแบบแปลนของ
กองช่าง อบต.ป่ากลาง ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 
(00312) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน้า 61 ข้อ 120 (กอง
ช่าง) 
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ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่า
ต่อเติมหรือ
ดัดแปลง
อาคาร
บ้านพัก 

70,000 4. โครงการก่อสร้าง
เหล็กดัด อาคาร
ส านักงาน อบต.ป่ากลาง 
และศูนย์ อปพร.  
จ านวน 70,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างเหล็กดัด อาคาร
ส านักงาน อบต.ป่ากลาง 
และศูนย์ อปพร.  ตาม
แบบแปลนของกองช่าง 
อบต.ป่ากลาง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 62 
ข้อ 122 (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการติดตั้งเหล็กดัด 
อาคารส านักงาน อบต.ป่า
กลาง และศูนย์  
อปพร.  จ านวน 70,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
เหล็กดัด อาคารส านักงาน 
อบต.ป่ากลาง และศูนย์ อป
พร.  ตามแบบแปลนของ
กองช่าง อบต.ป่ากลาง ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 
(00312) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน้า 62 ข้อ 122 (กอง
ช่าง) 
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ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  
อาคารต่างๆ 

320,000 1. โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน
จูน หมู่ 4  
จ านวน 320,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ท่ี
สนามบินฟาร์มบางระจัน 
บ้านจูน หมู่ 4  กว้าง 5 
เมตร ยาว 20 เมตร 
จ านวน 2 หลัง ตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต. 
ป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 61 
ข้อ 115 

1. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ที ่
สนามบินฟาร์มบางระจัน 
บ้านจูน หมู่ 4  
จ านวน 320,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ที่
สนามบินฟาร์มบางระจัน 
บ้านจูน หมู่ 4  กว้าง 5 
เมตร ยาว 40 เมตร 
จ านวน 1 หลัง ตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.ป่า
กลาง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน้า 61 ข้อ 115 
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ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  
อาคารต่างๆ 

308,500 3. โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาหลวง จ านวน 
300,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้าง
รั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตาหลวง  
ช่วงที่ 1 ขนาด ยาว 34 
เมตร  
(แบบโปร่งช่องสแตนเลส) 
ช่วงที่ 2 ขนาด ยาว 
102 เมตร  
(แบบทึบฉาบเรียบสอง
ด้านพร้อมทาสี) 
ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง อบต.ป่ากลาง ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 85 
ข้อ 217 (กองช่าง) 
 

3. โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาหลวง จ านวน 
300,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาหลวง  
ช่วงที่ 1 ขนาด ยาว 
34.90 เมตร  
(แบบโปร่งช่องสแตนเลส) 
ช่วงที่ 2 ขนาด ยาว 
68.90 เมตร  
(แบบทึบฉาบเรียบสองด้าน
พร้อมทาสี) 
ตามแบบแปลนของกองช่าง 
อบต.ป่ากลาง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 85 
ข้อ 217 (กองช่าง) 
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ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่า
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

420,000 ๑.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เข้าซอยบ้านนาย
ชัยยุทธ บ้านค้างฮ่อ  
หมู่ 3 จ านวน 
420,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. เข้า
ซอยบ้านนายชัยยุทธ 
บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว172 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง ตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.
ป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 38 
ข้อ 7 (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 
เข้าบ้านนายชัยยุทธ  
จ านวน 420,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ค้างฮ่อ หมู่ 3 เข้าบ้านนาย
ชัยยุทธ  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง ตามแบบแปลน
ของกองช่าง อบต.ป่ากลาง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 
(00312) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 38 ข้อ 7 
(กองช่าง) 
 

 



16 
 

 
ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่า
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

320,000 5. โครงการก่อสร้าง ขยาย
ไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนลาดยางเส้น
ต าบลป่ากลาง เชื่อม
ระหว่างต าบลศิลาแลง 
จ านวน 320,000 บาท 
ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร 
ยาวรวมสองข้าง 330 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมวง
เวียนและติดต้ังโคมไฟส่อง
สว่าง 2 จุด เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยางเส้นต าบลป่า
กลาง เชื่อมระหว่างต าบล
ศิลาแลง  ตามแบบแปลน
ของกองช่าง อบต.ป่ากลาง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 37 
ข้อ 1 (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายไหล่
ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยางเส้นต าบล 
ป่ากลาง เชื่อมระหว่างต าบล
ศิลาแลง (เชื่อมระหว่าง
ต าบล) จ านวน 320,000 
บาท ขนาดกว้างข้างละ 1 
เมตร ยาวรวมสองข้าง 330 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
วงเวียนและติดต้ังโคมไฟส่อง
สว่าง 2 จุด เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยางเส้นต าบลป่า
กลาง เชื่อมระหว่างต าบลศลิา
แลง  ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง อบต.ป่ากลาง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 37 ข้อ 
1  และหน้า 59 ข้อ 107 
(กองช่าง)  
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ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่า
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

250,000 6. โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. เขตบ้าน
เฟื่องฟ้า (กิจการนอก
เขต) จ านวน 
250,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้าง ถนน คสล. เขต
เฟ่ืองฟ้า (กิจการนอก
เขต) ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมดิน
ไหล่ทาง ตามแบบแปลน
ของกองช่าง อบต.ป่า
กลาง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 19 
ข้อ 40 (กองช่าง)   

6. โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. เขตเฟื่องฟ้า 
(กิจการนอกเขต) จ านวน 
250,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นคา่โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. เขตเฟ่ืองฟ้า 
(กิจการนอกเขต) ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมดินไหล่ทาง ตาม
แบบแปลนของกองช่าง 
อบต.ป่ากลาง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 19 
ข้อ 40 (กองช่าง)   
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ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่า
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

220,000 7. โครงการก่อสร้าง ฝาปิดราง
ระบายน้ า คสล. หน้าโรงเรียน
มัธยม บ้านน้ าเปิน หมู่ 1 ต าบล
ป่ากลาง จ านวน 220,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาปิดราง
ระบายน้ า คสล. หนา้โรงเรียน
มัธยม บ้านน้ าเปิน หมู่ 1 ต าบลปา่
กลาง  
 ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 0.70 x 0.70 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
59.20 เมตร  
 ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง 0.80 x 0.80 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
27.60 เมตร  
 ช่วงที่ 3 ขนาดกวา้ง 0.90 x 0.90 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
37.90 เมตร  
 ช่วงที่ 4 ขนาดกวา้ง 1.00 x 0.85 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.70 
เมตร  
 ช่วงที่ 5 ขนาดกวา้ง 1.00 x 0.65 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.30 
เมตร  
 บ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
พร้อมฝาปิดคสล. ตามแบบแปลน
ของกองช่าง อบต.ปา่กลาง ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (00312) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 
51 ข้อ 63 (กองช่าง) 

7. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ฝาปิด คสล.ปิดราง
ระบายน้ า  หนา้โรงเรียนมธัยม 
จ านวน 220,000 บาท เพือ่จ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ฝาปิดรางระบายน้ า คสล. 
หน้าโรงเรียนมัธยม บ้านน้ าเปิน หมู ่
1 ต าบลป่ากลาง  
 ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 0.70 x 0.70 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
59.20 เมตร  
 ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง 0.80 x 0.80 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
27.60 เมตร  
 ช่วงที่ 3 ขนาดกวา้ง 0.90 x 0.90 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
37.90 เมตร  
 ช่วงที่ 4 ขนาดกวา้ง 1.00 x 0.85 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.70 
เมตร  
 ช่วงที่ 5 ขนาดกวา้ง 1.00 x 0.65 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.30 
เมตร  
 บ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
พร้อมฝาปิดคสล. ตามแบบแปลน
ของกองช่าง อบต.ปา่กลาง ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (00312) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 
51 ข้อ 63 (กองช่าง) 
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ครั้ง
ที ่

แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/
ประเภท 

รหัสบัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ ด้าน  เศรษฐกิจ 
แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
งาน ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หมวด  ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่า
บ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

100,000 (1) ค่าซ่อมแซมถนนหิน
กรวดทราย ในเขตต าบล
ป่ากลาง จ านวน 
100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซม
ถนนหินกรวดทราย ในเขต
ต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจาก
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตามแผนพัฒนา
สามปี  
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 
44 ข้อ 40  
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ค่าบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็น ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.
ป่ากลาง เช่น ถนนคสล. 
ถนนลาดยาง ถนนหินกรวด
ทราย ถนนลูกรัง ราง
ระบายน้ า อาคารต่างๆ 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากอุดหนุน
ทัว่ไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 
(00312) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 44 ข้อ 38, 
ข้อ 39 ข้อ 40 , หน้า 45 
ข้อ 41, หน้า 51 ข้อ 62, 
หน้า และหน้า 61 ข้อ 
120 (ส่วนการศึกษา) 

 

 
ตามท่ีผมได้ชี้แจงมามี ส.อบต.ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอเชิญทาง      
ผอ.กองช่างได้ชี้แจงต่อไป 
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ผอ.กองช่าง ในส่วนที่มีการแก้ไขปรับปรุงตามที่ปลัดฯ ได้น าเสนอไปนั้น ในเรื่องของชื่อโครงการ , ตัวเลข

ตามที่ช่างได้ประมาณการเสนองบประมาณฯ พอมาตรวจสอบกับข้อบัญญัติฯ ก็ไม่ตรงกัน 
ส่วนเรื่องปริมาณกับประมาณการช่างก็ไม่ตรงกัน ส่วนโครงการที่มีการลด-เพ่ิมและมีการแก้ไข
แบบแปลนฯ ก็มีสองโครงการ คือ 

  ๑.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สนามบินฟาร์มบางระจัน บ้านจูน หมู่ 4 คือ
ประมาณการเดิมไม่มีคานคอดิน ซึ่งในข้อบัญญัติฯเป็นอาคาร ๒ หลังยาว ๒๐ เมตร แต่ใน
แผนพัฒนาฯมีหลังเดียว จึงมีการแก้ไขให้มีเพียงหลังเดียวยาว ๔๐ เมตร และมีการแก้ไขโครง
หลังคาของอาคารเนื่องจากโครงเหล็กเดิมไม่สามารถรับน้ าหนักได้เพราะช่วงห่างระหว่างเสา
ห่างเกินไป  

 ๒.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง ช่วงที่ 1 ขนาด ยาว 34 
เมตร แก้ไขเป็น ขนาด ยาว 34.90 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด ยาว 102 เมตร แก้ไขเป็น ขนาด 
ยาว 68.90 เมตร  

 ก็มีสองโครงการที่เข้าไปแก้ไขแบบแปลนและเพ่ิมเติมวัสดุในการก่อสร้าง ก็มีเพียงเท่านี้ 
ผญบ.ม.๔ ก็ขอขอบคุณปลัดฯและผอ.กองช่าง ที่ยึดถือระเบียบต่างๆของทางราชการและเข้าไป

ตรวจสอบสถานที่จริงในการด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก็
ขอขอบคุณทั้งสองท่าน  

ประธานสภา การโอน – ลด ขณะนี้มียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๘๑,๕๐๐ บาท อันเนื่องมาจากตอนที่จัดท า
ข้อบัญญัติฯ ซึ่งผมก็ได้เน้นย้ าให้ทุกท่าน ตรวจดูในแผนพัฒนาฯ แต่ก็ยังเกิดปัญหาขึ้นจนได้ 
บางครั้งก็เป็นรายละเอียดเชิงลึกที่ ส.อบต.ทุกท่านก็ไม่สามารถทราบได้ อย่างเช่นรายละเอียด
ข้อความของโครงการที่อาจจะขัดกับระเบียบของทางราชการ ก่อนที่จะให้ทาง ส.อบต.ทุก
ท่านได้อภิปราย ยอดเงินที่เหลือ ๘๑,๕๐๐ บาท ทางผู้บริหารได้สรุปหรือยังว่าจะน าไปตั้งเป็น
รายการใหม่หรือว่าจะท าอย่างไร ผมคิดว่าขณะนี้ข้อบัญญัติฯค่อนข้างจะรวนแล้ว เพราะ
ก่อนที่จะจัดท าข้อบัญญัติฯ ได้มีการสรุป อภิปราย ว่าแต่ละส่วนจะท าอะไรบ้าง เช่นโครงการ
ซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในเขตต าบลป่ากลาง ตอนนั้นที่ประชุมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของหิน 
กรวด ทรายอย่างเดียว แต่ขณะนี้กลับเป็นว่าต้องมาท าทุกอย่าง ก็สอบถามว่าส่วนต่างตรงนี้ได้
ตั้งไว้หรือยัง 

เลขานุการสภาฯ เงินที่เหลือหลังจากโอนลด – เพ่ิม แล้วจะเหลือเงินอยู่ ๘๑,๕๐๐ บาท จะโอนไปเพ่ิมใน
โครงการซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในเขตต าบลป่ากลาง เดิมตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่
ขณะนี้ใช้ไปแล้ว เหลือ ๑๕,๖๐๐ บาท และขอโอนจากโครงการจัดซื้อผ้าห่ม มาเพ่ิมอีก 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ยอดโอนเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๘๑,๕๐๐ บาท ที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซม
ถนนหินกรวดทราย ในเขตต าบลป่ากลาง เพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผญบ.ม.๖ ได้
ท าหนังสือถึง อบต.ป่ากลาง โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน แต่พอตรวจสอบในข้อบัญญัติฯแล้วมีเฉพาะการถมหิน กรวด ทราย เท่านั้นจึงไม่
สามารถสนับสนุนงบประมาณให้ได้ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ก็เลยต้องมีการขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงค าชี้แจงของโครงการ เพ่ือที่       
อบต.ป่ากลาง จะสามารถให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคหรือ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆได้  
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นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ตามที่ได้มีการชี้แจงจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง ๑๕ โครงการเกี่ยวกับตัวเลขงบประมาณ

และรายละเอียดของงานโครงการให้เปิดกว้างเพ่ือที่จะสามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ 
ส่วนตัวแล้วก็เข้าใจ โดยมองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ให้มีความต่อเนื่องและ
ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชน งานต่างๆในอนาคตก็ขอฝากทางกองช่าง อบต.ป่ากลาง ก็
ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โครงการต่างๆมักจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ โดยตัวเลขของ
ประมาณการ หรือรายละเอียดจะไม่นิ่ง จึงต้องน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯตลอด ผมขอฝากของ
งานกองช่าง ในปีงบประมาณต่อไปให้มีการประมาณการให้เป็นไปตามแบบและความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชนโดยยึดถือความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ตามความเป็นจริงแล้วการจะ
น าเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหรือเงินงบประมาณก็สามารถท าได้ ถ้าเป็นความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน แต่ก็มีผลเสียคือเกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการต่างๆ ซึ่ง
ประชาชนบางท่านอาจรู้สึกไม่ดีต่อ อบต.ป่ากลาง ว่าท าไมโครงการถึงล่าช้า ส าหรับเรื่องที่
ท่านปลัดฯได้น าเสนอไปแล้ว เรื่องของประปาหมู่บ้าน ม.๖ ก็ทราบกันดีว่าระบบประปาของ
หมู่ ๖ นั้นมีปัญหามาโดยตลอด ฉะนั้นจึงต้องการงบประมาณเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมระบบท่อ
น้ าให้สามารถให้บริการประชาชนได้ เบื้องต้นก็ต้องการความช่วยเหลือด้านงบประมาณจาก 
อบต.ป่ากลางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ผญบ.ม.๖ ในส่วนของประปา ม.๖ และขอสอบถามไปยังผู้บริหาร และกองช่าง อบต.ป่ากลาง ซึ่งที่ผ่าน
มานั้นงานโครงการต่างๆก็มีปัญหามาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้ก็ได้ ผอ .กองช่าง ท่านใหม่เข้า
มาแล้วคิดว่าปัญหาต่างๆที่เคยมีมาคงได้รับการแก้ไข โดยให้เป็นไปตามความต้องการของ
ชุมชนเป็นหลัก ก็ขอขอบคุณทางผู้บริหารและกองช่าง อบต.ป่ากลาง ณ ที่นี้ด้วย จากการที่
ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่า อบต.ป่ากลาง ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณส าหรับการ
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ก็ขอถามไปยังผู้บริหาร ที่ประชุมสภาฯ และผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องว่า ณ ปัจจุบันประปาของหมู่ ๖ เกิดการช ารุดเสียหาย ในขั้นต้นได้น าเงินของ
หมู่บ้านไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งผมได้เข้ามาสอบถามที่ อบต .ป่ากลาง ว่ามี
งบประมาณสนับสนุนซ่อมแซมหรือไม่ เมื่อตรวจสอบในข้อบัญญัติฯแล้วปรากฎว่าไม่มีการตั้ง
งบประมาณไว้ แต่ผมได้ใช้เงินของหมู่บ้านซ่อมแซมไปก่อนแล้ว จึงขอถาม อบต.ป่ากลาง และ
กองช่างว่าพอจะมีเงินงบประมาณบ้างหรือไม่ในการช่วยเหลือชดเชยเงินของหมู่บ้านที่ได้มีการ
ส ารองจ่ายไปแล้ว เพ่ือน าเงินส่วนนี้ไปปรับปรุงระบบประปา ณ ขณะนี้ประปาของ ม.๖ มี
ปัญหาต่างๆมากมาย ค่ามิเตอร์ ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบ ารุงต่างๆ ก็ต้องใช้เงินของหมู่บ้านในการ
จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน หากทาง อบต .ป่ากลาง ไม่มีเงิน
สนับสนุนในการซ่อมแซมระบบประปา และปัญหาต่างๆก็ยังคงอยู่อย่างนี้ คิดว่าอีกไม่นานคง
จะต้องหยุดด าเนินการในเรื่องของประปาหมู่บ้าน ก็ขอสอบถามไปยังที่ประชุมสภาฯ ว่าพอจะ
มีหนทางใดท่ีพอจะช่วยเหลือเรื่องงบประมาณในการซ่อมแซมระบบประปาของ ม.๖  

ประธานสภา ที่ประชุมมี ส.อบต.ท่านใด จะอภิปรายเพ่ิมเติมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณอีก
หรือไม่ 

นายนฤพล  นายโก ๋ จากการที่ได้มีการประมาณการงบประมาณของโครงการจ านวน ๑๕ โครงการ เดิมทีทุก
โครงการได้มีการประมาณการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการตรวจสอบโครงการที่ได้รับการ
ปรับปรุงไปแล้ว งบประมาณของ ม.๕ ลดลง ๒๐,๐๐๐ บาท เดิมผมขอเพ่ิมไป ๕๐,๐๐๐ บาท 
แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ พอวันนี้กลับไปเพ่ิมในโครงการที่เดิมทีก็ได้รับงบประมาณมากอยู่แล้ว
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และไม่ได้รับความเดือดร้อน ก็อยากให้ที่ประชุมสภาฯได้ช่วยกันพิจารณาในจุดนี้ด้วย เช่นของ 
ม.๖ จากเดิม ๓๑๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๓๒๐,๐๐๐ บาท โดยเฉพาะเงินส่วนที่เหลือควรจะไป
เพ่ิมให้กับหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณน้อย ดีกว่าไปถกเถียงกัน เพราะปัจจุบันหมู่บ้านที่ได้น้อย
ก็ได้น้อยลงไปอีกและไม่ทราบว่าจะได้ระยะทางเท่าเดิมหรือไม่ และโครงการขยายไหล่ทาง
ถนนเส้นหลักจาก ต.ศิลาแลง – ต.ป่ากลาง ไม่ควรจะไปลดงบประมาณ เพราะถนนแคบและมี
ผู้ใช้สัญจรไปมาจ านวนมาก และของ ม.๔ ตั้งไว้ที่ ๓๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมเป็น ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
และโครงการซ่อมแซมถนนหิน กรวด ทราย ของ ม.๒ ซึ่งผมก็ใช้เป็นประจ า โดยซ่อมเกิน
ความจ าเป็น ถนนเป็นหลุมเพียงเล็กน้อยแต่น าหินและทรายไปถมมากจนไม่สามารถสัญจรได้
สะดวกก็อยากให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย อย่างถนนเส้นจาก ศพด.ตาหลวง เดิม
ไปยังหลุมขยะซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก ก็ยังไม่รับการแก้ไข    
ก็ไม่ทราบว่าทาง อบจ. จะมาซ่อมแซมให้หรือไม่ ขอให้ผู้บริหารใส่ใจทุกภาคส่วนด้วยเพราะ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หากที่ใดได้รับความเดือดร้อนมากก็ให้ด าเนินการก่อน 

ก านัน ต.ป่ากลาง ก็ขอสะท้อนถึงปัญหาชื่อโครงการและแบบแปลนและประมาณการ ก็เห็นใจทางกองช่าง ที่
ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงช่าง และก็มีงบประมาณจากทางปกครองมาเร่งด่วน จะต้องส่ง
แบบประมาณการภายใน ๓ วัน โดยรับผิดชอบทุกหมู่บ้าน ท าให้ช่างต้องมีการส าเนาโครงการ
เดิมๆส่ง บางครั้งส าเนาไปชื่อโครงการก็ยังเป็นชื่อโครงการเดิมอยู่ ยังไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง    
ก็เกิดความสับสนไม่ว่าทางสภาฯ ท้องที่ท้องถิ่น ก็พบเจอปัญหาอย่างนี้มาโดยตลอด ก็เห็นใจ
กองช่าง แต่การท างานอย่างนี้  แบบท าไปแล้วค่อยมาแก้ไขปัญหาทีหลัง ก็คงจะเป็น
ข้อบกพร่องของทางกองช่าง ตอนนี้ก็ได้ ผอ.กองช่าง มาใหม่แล้วคิดว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้คง
จะได้รับการแก้ไข ไม่เหมือนทุกโครงการที่ผ่านมา ก็เห็นใจว่าใน ต.ป่ากลาง เรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐานหรือถนน คสล. แต่ละพ้ืนที่ประมาณการไม่เท่ากัน ทั้งที่พ้ืนที่มีความหนาแน่นเท่ากัน
แต่ประมาณการไม่เท่ากันผมไม่ทราบข้อมูลว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ทางท้องที่เองคงไม่มีสิทธิ
ที่จะไปเปลี่ยนแปลงโครงการหรืองบประมาณต่างๆ แต่ก็สะท้อนว่าทุกครั้งที่มีปัญหาก็จะเข้า
มาหาก านันและผู้ใหญ่บ้านบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ฝากให้ทางผู้บริหารและสภาฯ 
ได้ติดตามเรื่องงานที่มีความบกพร่อง บางครั้งก็ท าให้มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ขอฝากในส่วน
นี้ด้วย 

ประธานสภา ประเด็นของท่านนฤพล ท่านเพียงแค่สะท้อนให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบ หรือท่านจะเจาะจง
เป็นประเด็นเข้าไป อย่างที่ท่านนฤพลได้อภิปรายผมก็เข้าใจว่า โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน
สาย ต.ศิลาแลง – ต.ป่ากลาง ระยะทางจ ากัด ในเมื่อเงินงบประมาณเหลือก็ต้องใช้ไม่ได้ ใน
ส่วนที่ท่านนฤพลได้อภิปรายไม่ทราบว่าระยะทางมีจ ากัดหรือไม่ หรือท่านจะยึดตัวเลขเดิมแต่
ขยายระยะทาง อย่างเช่นของ ม.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมกับ ม.๒ ต้องใช้เงินเพ่ิม
อีกหนึ่งหมื่นกว่าบาท ที่ประชุมจะให้เพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่เพ่ิมก็ต้องคงวงเงินงบประมาณเดิม 
เท่าใดก็เท่านั้นให้เหมือนๆกัน ก็ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณา 

นายทองค า พันธวานิชย์ จะพูดถึงกองช่าง โครงการที่ ๑๕ ที่ปรับลดงบประมาณลงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าของ 
ม.๒ ข้อบัญญัติฯปี ๕๙ ทางผู้บริหารและสภาฯ ได้พิจารณาแล้วจัดสรรงบประมาณให้ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท  เมื่อทางกองช่างไปรางวัดแล้วระยะไม่ได้ ที่ประชุมสภาฯก็เห็นชอบให้ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนความยาวนั้นวัดได้เท่าใดก็ตามเงินงบประมาณ ซึ่งไปวัดระยะแล้วได้ 
๑๓๑ เมตร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถูกบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯปี ๕๙ แล้ว พอวันนี้กลับ
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ปรับลดงบประมาณลง ๗๕,๕๐๐ บาท ก็อยากจะสอบถามทางกองช่างว่า วิธีการในการ
ค านวนในครั้งแรกและในครั้งนี้นั้นใช้วิธีการค านวนแบบใด อยากจะขอทราบรายละเอียดการ
คิดค านวน หากจะปรับลดงบประมาณของหมู่บ้านใดให้มีการปรึกษาหารือกันก่อน 

ประธานสภา ประเด็นของ ม.๒ ก็เหมือนกันระยะทางคงไม่จ ากัด ตามที่ได้อภิปรายตอนจัดท าข้อบัญญัติฯปี 
๕๙ มีการเฉลี่ยกันทุกหมู่บ้านลงตัวกันแล้ว ตอนนี้มาปรับลดอย่างนี้ก็ให้ที่ประชุมสภาฯได้
ร่วมกันพิจารณากันว่าจะหาทางออกกันอย่างไรเพ่ือไม่ให้กระทบกับทุกหมู่บ้าน ซึ่งวันนี้ทาง
ผู้น าท้องที่ก็เข้าร่วมประชุมด้วย  

นายอนันต์ แสนทรงสิริ ทุกโครงการที่มีการลด-เพ่ิม ตามที่ผมเข้าใจ คือทางกองช่างท าทุกโครงการก็จะมีการประมาณ
การไว้ บางโครงการอาจจะถึงช่วงเวลาที่ท าจริง จ านวนงบอาจจะมีการเพ่ิมขี้นหรือลดลง ก็
แล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อยคิดว่าก็คงจะเป็นอย่างนี้ ก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมี ตามข้อบัญญัติฯ
ทุกคนจะต้องเจาะจงในข้อบัญญัติฯ เช่น การขยายไหล่ทางของ ม.๑  ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
ประมาณการแล้วใช้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งหรือ
ใช้วงเงินเป็นตัวตั้งเมื่อถึงเวลาด าเนินการจริง เนื่องจากประมาณการไม่แน่นอน 

ประธานสภา ก็ให้ทุกท่านได้ปรึกษาหารือร่วมกัน 
นายสมเกียรติ  สมค า ก็เข้าใจทางกองช่างว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการส่งต่องานกัน ผอ.กองช่างคนเดิมก็ท าไว้ดี

แล้วแต่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเจาะลึก เมื่อ ผอ.ช่างคนใหม่มาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ
ของโครงการจึงพบปัญหาหลายๆอย่างตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่นโครงการของ ม.๒ และ ม.๕ 
ที่มีการปรับลดงบประมาณลง หากด าเนินโครงการโดยใช้งบประมาณใหม่ที่ได้ปรับลดแล้วแต่
พ้ืนที่ของโครงการก่อสร้างยังเท่าเดิม หรือไม่ให้ปรับลดงบประมาณลงเพ่ือให้ได้พ้ืนที่เพ่ิมขี้น  
ก็อยากจะให้ทุกหมู่บ้านนั้นได้ปรับความคิดเข้าหากันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของ
งบประมาณ ซึ่งของผมเอง ม.๔ ณ วันนี้อาคารเอนกประสงค์ ม.๔ ยังสร้างไม่ได้ ก็ขอให้ทาง
ปลัดฯได้ชี้แจงว่าท าไมถึงสร้างไม่ได้ 

เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงโครงการต่างๆที่มีปัญหา ไม่ชัดเจน เรื่องปริมาณงาน ประมาณการ ที่มีข้อผิดพลาด 
ซึ่งปัญหาก็มีมาตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาท างาน โครงการแรกที่ผมเข้ามาตรวจต่อจากท่านปลัดฯ
สาคร  ไชยมงคล คือ โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ม.๔ ปรากฏว่า แบบแปลนบางหน้า
ไม่เหมือนกันเหล็กบางหน้าเป็นเหล็กกล่องบางหน้าเป็นเหล็กตัวซี ราคาก็ไม่เท่ากันทั้งที่แบบ
ชุดเดียวกัน ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาชี้แจงรายละเอียด ปรากฎว่าไม่สามารถชี้แจงได้
ก็ได้ปรึกษากับ ผอ.ช่าง ว่าต่อไปจะเกิดปัญหาอย่างนี้อีกไม่ได้ เพราะคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างจะไปยึดแบบก็ไม่ได้ จะไปยึดราคาก็ไม่ได้ บางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มี ก็ได้เรียก
คณะกรรมการตรวจรับฯมาปรึกษาหารือกัน โดยมีมติให้ยึดตัวที่ราชการได้ประโยชน์สูงสุดเป็น
หลักเช่น เหล็กกล่องและเหล็กตัวซี ก็ยึดเหล็กกล่องเพราะเหล็กกล่องคุณภาพดีกว่า ก็เลยเป็น
ที่มาของการขอแก้ไขโครงการต่างๆในวันนี้ ซึ่งทาง ผอ.กองช่าง ได้ส่งแบบและประมาณการ
และท่ีมาท่ีไปของราคาวัสดุก่อสร้างให้กับทุกท่าน ส่วนราคานั้นอ้างอิงจากราคาพานิชย์จังหวัด
น่าน และสืบราคาจากร้านค้าจ านวน ๓ ร้านมาเปรียบเทียบกัน โดยเลือกร้านที่ราคาต่ าที่สุด 
เมื่อประมาณการราคาก่อสร้างเสร็จแล้ว ผมก็ได้เรียกคณะกรรมการก าหนดราคากลางมา
หารือกันว่าราคาที่ได้มานั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ก็ต้องน ามาชี้แจงเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ขอน าเรียนเพ่ิมเติม โครงการแต่ละโครงการก่อนที่จะออกแบบประมาณการ เมื่อทางหมู่บ้าน
เสนอโครงการมาแล้วก่อนออกส ารวจ จะให้ อบต.ป่ากลาง ท าหนังสือถึงก านันผู้ใหญ่บ้านของ
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บ้านนั้นแจ้งให้ ส.อบต. แต่ละหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปส ารวจด้วยกัน และช่วยกัน
ออกความเห็นว่าจะออกแบบอย่างไร โดยเจ้าหน้าที่ของ อบต.จะท าการบันทึกสรุปว่ามีใครไป
บ้าง และใครออกความเห็นอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นค่อยมาออกแบบตามความเห็นที่ได้ สรุป
กันไปแล้ว แต่ก็ได้เน้นย้ ากองช่างไปแล้วว่าการออกแบบต้องยึดหลักวิชาช่างเป็นหลัก ไม่ได้ยึด
สิ่งที่หมู่บ้านแสดงความเห็นทั้งหมด ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าหลักวิชาช่างเป็นอย่างไร 
บางครั้งความต้องการของประชาชนกับหลักวิชาช่างไม่ตรงกัน เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็มาเขียน
แบบแปลน เขียนแบบแปลนเสร็จช่างต้องน ากลับไปให้ท้องที่ดูว่าต้องการอย่างที่เขียนแบบ
หรือไม่ ถึงจะมาถอดแบบประมาณราคา โดยผมจะให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างที่ได้กล่าว
มาแล้ว เนื่องจากท่ีผ่านมามีคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมาสะท้อนว่าช่างมีการเปลี่ยนแบบ
บ่อยมาก จึงเกิดปัญหาขึ้น จึงได้ให้กองช่างจัดท าแบบประมาณการเป็นเล่มแจกจ่ายให้กับ ส .
อบต.ทุกท่าน หากมีการแก้ไขแบบก็ต้องน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป ส่วนเรื่องของราคานั้นได้มีการอนุมัติในห้วงเดือนสิงหาคม แต่การก่อสร้างจริง
จะเลยไปหลายเดือนราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ ก่อนที่จะมีการประกาศงานช่างจะต้อง
น าแบบมาปรับราคาใหม่ให้เป็นปัจจุบันก่อนที่จะประกาศงาน เมื่อปรับแล้วก็น ามาเทียบดูว่ า
อันเก่ากับอันใหม่ต่างกันอย่างไร ตามหลักแล้วถ้าราคาเก่าแพงกว่าราคาใหม่ ให้ยึดเอาราคา
ใหม่ ราคาตามข้อบัญญัติฯให้ยกเลิก แต่ถ้าราคาใหม่สูงกว่าราคาเก่า ให้ยึดเอาเก่าเป็นหลัก 
คือท าอย่างไรก็ได้ให้ราชการไม่เสียประโยชน์ แต่ถ้าประกาศแล้ว ไม่มีผู้มายื่นซองประมูลราคา 
ถ้าประกาศเกิน ๓ ครั้งไม่มีผู้มายื่นซอง ก็จะต้องมีการเปลี่ยนราคาใหม่ให้ได้ผู้รับจ้าง ซึ่งตรงนี้
ก็จะต้องน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯด้วย ฉะนั้นต่อไปก็จะมีการแก้ไขให้ดีขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา ก็
ได้บอกกับ ผอ.กองช่าง แล้วว่าต่อไปตอนท่ีจะเสนอโครงการเข้าสู่ข้อบัญญัติฯจะต้องมีการฉาย
ภาพลงเพาเวอร์พ้อยให้ทุกท่านได้ดู ทุกท่านจะได้เข้าใจ และราคาที่ขอแก้ไขก็คิดราคาปัจจุบัน 
ต่อไปก็จะก าชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูรายละเอียดให้ถี่ถ้วน ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ข้อ
บัญญัติฯ  

          ส่วนเรื่องของอาคารเอนกประสงค์ ม.๔  ซึ่งท่านรองนายกฯชัยเดช ได้มาปรึกษาหารือ
กันแล้ว ถ้าจะมาท าเป็นกิจการพานิชย์จะไม่สามารถท าได้ เพราะงบประมาณเป็นของราชการ
ถ้าน ามาสร้างอาคารเอนกประสงค์แล้วให้คนอ่ืนเช่า ก็จะเกิดรายได้ ฉะนั้นรายได้ต้องเป็นของ 
อบต.ป่ากลาง เพราะ อบต.ป่ากลาง สร้างให้ อบต.จะมีหน้าที่ด าเนินการก่อสร้างสิ่งที่เป็น
สาธารณะประโยชน์แก่ส่วนรวมเท่านั้น แต่หากสิ่งใดที่ท าแล้วมีรายได้ รายได้ส่วนนั้นจะต้อง
ตกเป็นของ อบต. ก็อยากจะให้ทาง ม.๔ น าไปพิจารณาว่าจะเสนอโครงการใหม่หรือไม่ หรือ
ว่าต้องการโครงการเดิม ก็ต้องท าเรื่องเช่ากับ อบต.ป่ากลาง เพราะ อบต.สามารถท ากิจการ
พานิชย์ได้ ก็ชี้แจงให้ได้รับทราบ 

รองนายกฯชัยเดช ๑.ก็ขอสะท้อนถึงเรื่องที่ นายนฤพล อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของถนน ม.๒ ซึ่งถนนที่สร้างไปนั้น 
นายนฤพล บอกว่าท าไปค่อนข้างมากเกินความจ าเป็น จริงๆแล้วดูในหน้าแล้งก็เป็นปกติ แต่
พอเข้าหน้าฝนแล้วถนนก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จึงมีการถมดินให้สูงขี้นและบดอัดหินที่ชั้น
บนเพื่อไม่ให้น้ าท่วม ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาช่าง 

 ๒.ถนนเส้น ศพด.ตาหลวงเดิมไปที่บ่อขยะ ถนนเส้นนี้ผมก็เห็นอยู่ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ อบต.
ป่ากลาง จะเข้าไปซ่อมแซมได้ก็ต่อเมื่อมีการท าหนังสือแจ้งมายัง อบต.ป่ากลาง เมื่อได้รับแจ้ง
แล้วก็จะส่งช่างเข้าไปตรวจสอบ และท าหนังสือถึง อบจ.น่าน ให้จัดสรรงบประมาณเข้ามา
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ซ่อมแซม เพ่ือให้ชาวสวนได้สัญจรและไม่รุกล้ าเขตถนน บางสิ่งบางอย่างอาจดูแลไม่ทั่วถึงท่าน
ก็ต้องท าเรื่องแจ้งมายัง อบต.ป่ากลาง 

 ๓.ตามที่ ส.อบต.หลายๆท่านได้อภิปรายว่าท าไม่งบประมาณถึงได้ลดลง หรือเพ่ิมขี้น เมื่อครั้ง
ที่ประชุมสภาฯ อนุมัติงบประมาณตัวนี้ จริงๆแล้วตัวงบประมาณไม่ได้เท่าที่อนุมัติไป เมื่อ ผอ.
กองช่างเข้ามาตรวจสอบดูทุกๆโครงการของแต่ละหมู่บ้านแล้ว ไม่มีการตัดทอนเนื้องานแต่จะ
ปรับลดงบประมาณเนื่องจากราคาวัสดุลดลง ซึ่งเนื้องานทุกอย่างยังคงเท่าเดิม ก็ขออธิบายให้
ทุกท่านได้เข้าใจ 

นายเกรียงไกร   เพชรกิจเจริญ เกี่ยวกับการปรับลดและปรับเพ่ิม เนื้องานเท่าเดิมผมคิดว่าคงจะไม่มีปัญหา แต่ของ ม .๔      
ที่เพ่ิมขึ้น ๑ แสนกว่าบาท ถ้ารู้ว่าวัสดุราคาเพ่ิมก็ไม่น่าจะเพ่ิมมากขนาดนี้ เพราะปรับขึ้นมาก
ไป ครั้งต่อไปถ้าปรับลดตามราคากลางก็พอรับได้ แต่ถ้าปรับขึ้นมากขนาดนี้ผมคิดว่าเป็นไป
ไม่ได้ ครั้งต่อไปก็ขอให้อย่าเกิดความผิดพลาดอย่างนี้อีก 

นายนฤพล   นายโก ๋ ๑.จากที่รองนายกฯชัยเดช ได้ชี้แจงให้ท าหนังสือถึง อบต.ป่ากลางนั้น ผมได้ท าหนังสือมาแล้ว
ก่อนที่จะถึงหน้าฝน ถ้าประสานกับ อบจ.น่าน แล้ว อบจ.น่านจะด าเนินการเมื่อใด  

 ๒.ส่วนเรื่องของโครงการต่างๆนั้นควรจะเข้าไปส ารวจพ้ืนที่ว่าพ้ืนที่ใดบ้างที่สมควรจะ
ด าเนินการเพราะเป็นเรื่องจ าเป็นจริงๆ 

 ๓.เรื่องเก่ียวกับโครงการ เช่นของ ม.๖ เพ่ิมไปจากเดิม ๓๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมเป็น ๓๒๐,๐๐๐ 
บาท ก็ยังเพ่ิมได้ แต่ของ ม.๕ เพ่ิมไม่ได้  น่าจะท าแบบว่าถ้าระยะทางเท่าเดิมแล้วเงินเหลือก็
ให้เพ่ิมระยะทางเข้าไปให้พอดีกับตัวงบประมาณของโครงการก็น่าจะเหมาะสมกว่า 

ประธานสภา สรุป ๑. ทุกหมู่ปริมาณงานเท่าเดิม ก็ให้ลงมติตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ หากมีมติไม่เห็นด้วยโครงการของ ม.๔ อาจจะต้องตกไปเพราะราคาเพ่ิมสูงขึ้น  

 ๒.จะพิจารณาเฉพาะของ ม.๒ และ ม.๕ ที่มีการปรับลดงบประมาณไป 
 ก็ขอมติในท่ีประชุมว่าจะให้ด าเนินการอย่างไร 
นายเกรียงไกร   เพชรกิจเจริญ ผมคิดว่าน่าจะด าเนินการตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป ถึงจะ

ปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ก็ขอให้เป็นไปตามนี้ อย่างของ ม.๑ ก็จะลดลง ๔ หมื่นกว่า
บาท ซึ่งเนื้องานก็ยังเท่าเดิม แต่ก็คิดว่าน่าจะเอาส่วนต่างนี้ไปขยายไหล่ทางถนนสายหลักเข้า 
ต.ป่ากลาง น่าจะเหมาะสมที่สุด ก็ขอฝากให้ ส.อบต.ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาด้วย เพราะ
ถนนสายหลักนี้ทุกคนก็ต้องใช้สัญจรทั้งต าบลป่ากลาง 

รองนายกฯชัยเดช ถ้าท่านดูในเอกสารก็จะมีโครงการที่บางหมู่บ้านลดลงน้อย บางหมู่บ้านลดลงมาก ซึ่งท่านปลัด
ฯ ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่างบประมาณทั้งหมดปรับลด – เพ่ิมกันแล้ว งบประมาณคงเหลือ 
๘๑,๕๐๐ บาท เนื้องานไม่ได้ลดลงตามที่นายเกรียงไกร กล่าวไว้  ว่าเนื้องานยังคงเท่าเดิมแต่
ยอดเงินอาจจะลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ยกตัวอย่างของ ม.๔ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท หากมีการก่อสร้างตามงบประมาณเดิมความแข็งแรงคงทนของ
อาคารก็จะมีน้อย ก็จะต้องเสริมให้แข็งแรงจะท าให้งบประมาณเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าจะสร้างอาคาร
พานิชย์ให้กับหมู่บ้านไม่สามารถท าได้ จะท าได้ก็ต่อเมื่อ อบต.เป็นเจ้าของกิจการพานิชย์นั้นจึง
ท าได้ เพราะฉะนั้นของ ม.๔ ก็จะสร้างไม่ได้ แต่ของ ม.๔ จะเพ่ิมขึ้น  ๑๖๘,๑๐๐ บาท ถ้า    
ส.อบต. เห็นด้วยตามนี้ ม.๔ ก็ท าเรื่องมาขอเปลี่ยนแปลงโครงการก็จะยึดอยู่ที่ ๔๘๘,๑๐๐ 
บาท แต่ถ้าทุกคนจะให้ยึดเหมือนเดิมหมด ซึ่งบางโครงการอาจจะต่ าเกินไปหรือสูงเกินและ
ส่วนต่างตรงนั้นก็ต้องไปคิดใหม่อีก ก็ต้องไปเปิดประชุมสภาฯอีก ก็ต้องรอออกไป งานก็จะ



26 
 

เดินหน้าไม่ได้ ก็ขอความเห็นใจจาก ส.อบต.ทุกท่านว่าให้ยึดตามฉบับที่ปรับปรุงแล้วได้หรือไม่ 
เพราะเนื้องานต่างๆเท่าเดิมไม่ได้ตัดทอน ซึ่งก็สามารถตอบชุมชนได้ว่างานยังคงเท่าเดิมไม่
หายไป ในปี ๒๕๖๐ ก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของโครงการให้ครบถ้วนเพ่ือลด
ความผิดพลาดให้น้อยลงตามที่ทุกท่านได้อภิปรายมาแล้ว 

นายนฤพล   นายโก ๋ โครงการของ ม.๖ ท าไมเนื้องานและงบประมาณยังคงเท่าเดิม แล้วท าไมของ ม.๕ ถึงปรับลด
งบประมาณลง 

ประธานสภา สอบถามผู้บริหารโครงการของ ม.๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ค าชี้แจงใช่หรือไม่ 
ผอ.กองช่าง ในเรื่องของถนน ก็ไม่มั่นใจมีประมาณ ๒ โครงการที่เท่ากับที่ตั้งงบประมาณไว้ ก็ตามที่ท่าน

รองนายฯชัยเดช ได้กล่าวไปแล้วว่ามีการเพ่ิมงบประมาณไปบางโครงการแต่บางโครงการยัง
เท่าเดิม ซึ่งก็ต้องมีการปรับปรุงจ านวนงบประมาณให้สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ บางครั้ง
ตั้งงบประมาณตายตัวไว้ แล้วให้ช่างไปออกแบบประมารการตามงบประมาณก็จะเป็นการยาก
ในการออกแบบประมาณการ ในอนาคตทางช่างจะมีการออกแบบประมาณการให้เสร็จ
สมบูรณ์แล้วค่อยเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาว่าจะยืนยันตามที่ช่างได้ออกแบบประมาณการไป
หรือไม่ 

ประธานสภา ในส่วนที่ว่าเอาตัวเงินไปหางานนั้นคงจะไม่ใช่ เพราะเอางานให้กองช่างไปค านวนตัวเงินมา 
ก่อนหน้านั้นอาจจะใช่ แต่ขณะนี้ไม่ใช่เพราะทางหมู่บ้านส่งโครงการมาให้กองช่างไปค านวณ 

ผญบ.ม.๖ ในการปรับลดงบประมาณส่วนนี้จะมีข้อแตกต่างที่บางท่านอาจจะยังไม่เห็น อย่างที่นาย
นฤพล อภิปรายไปว่าท าไมของ ม.๕ ปรับลดงบประมาณแต่เนื้องานยังเท่าเดิม ที่เป็นข้อ
สังเกตุของผมคือวิชาทางการช่างนั้นใช้วีธีการค านวนอย่างไรไม่ทราบ แต่เท่าที่ผมดูคือท าไมถึง
ปรับลดงบประมาณอย่างของ ม.๖ งบประมาณตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐ บาท ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม
ไม่มีการปรับลด ผมคิดว่าหากค านวณเป็นตารางเมตรออกมาแล้ว ม.๖ จะได้ตารางเมตรละ 
๔๘๘ บาท และ ม.๕ ได้ ๔๖๐ บาท ตรงนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างที่เนื้องานไม่ได้ลดลง แต่จะไป
ลดในส่วนของค่าวัสดุการก่อสร้าง ก็ชี้แจงว่านายนฤพล อาจจะมองไม่เห็นในส่วนนี้ซึ่งเนื้องาน
ไม่ได้ลดลง ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าค านวณมาอย่างที่ผมค านวณแล้วทางผู้รับจ้างจะยอมรับหรือไม่ 
ส่วนของ ม.๔ ที่เป็นงานอาคารคงจะน ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ช่างก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็น
การเพ่ิมเติมในโครงสร้างของอาคารให้มั่นคงแข็งแรง ก็อยากจะให้ทางช่างได้ค านวนเป็น
ตารางเมตรออกมา 

ผอ.กองช่าง โครงการของ ม.๕ และ ม.๖ ที่ราคาต่อตารางเมตรไม่เท่ากัน เช่น ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร กับ
ถนนกว้าง ๕ เมตร ก็คือถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร จะเทถนนช่องเดียว แต่ถนนกว้าง ๕ เมตร ก็
จะต้องแบ่งเทถนนเป็น ๒ ช่วง ลักษณะงานที่เพ่ิมขึ้นมาตารางเมตรไม่เท่ากันเนื่องจากมีเหล็ก
เชื่อมตรงกลาง และถนนบางเส้นมีถมไหล่ทางด้วยแต่ถนนบางเส้นไม่มีการถมไหล่ทาง จึงเป็น
ข้อแตกต่างที่จะมาค านวนราคาต่อตารางเมตรไม่เท่ากัน 

จนท.วิเคราะห์ฯ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในการจัดท างบประมาณฯปีที่ผ่านมา จริงๆแล้วผมเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
เรื่องของแผนพัฒนาฯและข้อบัญญัติฯ ก็ขอโทษทุกฝ่ายด้วยในเรื่องของชื่อโครงการและตัว
งบประมาณท่ีได้พิมพ์ผิดไป ซึ่งขณะนั้นช่างมีเวลาในการออกแบบประมาณการน้อย ประกอบ
กับมีโครงการของอ าเภอ ต าบลละ ๕ ล้านบาทอีก จึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดบางโครงการ ก็
อยากจะให้ทุกท่านได้ยึดตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาอาจจะมีการผิดพลาดไป
บ้าง แต่ครั้งต่อไปในการจัดท างบประมาณจะน าเอางบประมาณจริงมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ
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เป็นหลัก ก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาในครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ หากยังยืนยันตามตัวงบประมาณ
เดิมอาจจะต้องมีการแก้ไขรายละเอียดและต้องยืดเวลาการประกาศหาผู้รับจ้างออกไปอีกก็จะ
มีความยุ่งยากมากขึ้น  ก็ขอความเห็นใจจากที่ประชุมด้วย และขอยอมรับผิดในความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น 

นายนฤพล   นายโก ๋ เดิมทีผมให้ช่างส ารวจถนนรอบอ่างหก โดยให้ส ารวจเผื่ออนาคต ช่างบอกว่าได้งบประมาณ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ผมเองก็ไม่ว่าอะไร ก็พอใจในระดับหนึ่ง แต่มาตอนนี้
มาปรับลดงบประมาณของ ม.๕ ลง โดยไปเพ่ิมในส่วนอ่ืนๆ ผมคิดว่าถ้าจะเพ่ิมให้กับส่วนหนึ่ง
ส่วนใด ก็ให้เพ่ิมให้เหมือนกันทั้งหมดทุกหมู่บ้าน ก็ขอแสดงความเห็นอย่างนี้ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ตามที่ผมได้ตรวจสอบในเอกสารประกอบการประชุมสภาฯของกองช่างแล้ว ปริมาณงาน
ทั้งหมดก็ยังคงเท่าเดิม เช่น ม.๖ ความยาวถนน ๑๗๒ เมตร ก็เท่าเดิม ส่วนงบประมาณก็เท่า
เดิมที่ ๔๒๐,๐๐๐ บาท จะมีเพ่ิมเล็กน้อยคือถนนเส้นเชื่อมระหว่าง ม.๖ และ ม.๒ ซึ่งเป็น
ภาพรวม ผมเชื่อว่าการปรับลดงบประมาณของบางโครงการนั้นเป็นผลมาจากการปรับลด
ราคาวัสดุก่อสร้างตามท้องตลาด หากจะยืนยันตามตัวงบประมาณเดิมก็จะท าให้เกิดปัญหาใน
การก่อสร้าง ท าให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ ก็ขอความเห็นใจจาก ส .อบต.ทุก
ท่านให้ได้ร่วมพิจารณาถึงปัญหาจุดนี้ด้วย ในการจัดท างบประมาณในครั้งต่อไปก็อยากจะให้มี
ความละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ ก็ไม่อยากให้ต้องมาปรับแก้งบประมาณกันภายหลังอีก 

นายก อบต. ในฐานะผู้บริหาร เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานก็ได้มอบให้ทางรองนายกฯชัยเดช เป็นผู้ดูแล ส่วน
ด้านการศึกษาวัฒนธรรมต่างๆได้มอบให้ รองนายกฯสุรพงษ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น สภาฯ 
ฝ่ายบริหาร และประชาชนทุกคนก็มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ ต.ป่ากลาง ก็ขอให้ทุก
ท่านได้เข้าใจว่างานทุกอย่างก็ถือเป็นภาพรวมของ ต.ป่ากลาง เหมือนกัน อย่าแบ่งแยกว่าเป็น
ของหมู่บ้านใด หมู่บ้านหนึ่ง อาจจะมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณบ้างเล็กน้อย ก็ให้ทุกท่านได้
คิดถึงภาพรวมส่วนนี้ด้วย การก่อสร้างก็ไม่ได้ไปด าเนินการนอก ต.ป่ากลาง ทุกโครงการก็
ด าเนินการในเขต ต.ป่ากลาง อยู่แล้ว ก็ขอความเห็นใจจากที่ประชุมสภาฯ  ขณะนื้ก็ได้ทั้ง 
ปลัดฯและ ผอ.กองช่าง ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านระเบียบต่างๆของทางราชการและ
ความรู้ในการวิชาชีพ ในครั้งต่อไปก็จะเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
งบประมาณได้ละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบเดิมอีก  

ประธานสภา ม.๒ และ ม.๕ จะยึดตัวงบประมาณที่ฝ่ายบริหารได้ปรับแก้ในครั้งนี้หรือไม่ 
นายนฤพล   นายโก ๋ ขอยืนยันตามงบประมาณเดิมที่ ม.๕ ได้รับคือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามเดิม เพราะหมู่บ้านอ่ืน

เพ่ิมเดิมได้ ผมก็ต้องเพ่ิมได้ด้วย 
ประธานสภา ก็ขอหารือกับทางกองช่างว่า ให้ที่ประชุมสภาฯลงมติเห็นชอบไปก่อน แล้วค่อยไปเพ่ิมปริมาณ

งานให้กับ ม.๒ และ ม.๕ 
นายเกรียงไกร   เพชรกิจเจริญ ผมว่าปริมาณงานทุกโครงการก็เท่าเดิม ครั้งนี้ก็ตามที่ปลัดฯได้ชี้แจงไปแล้ว ยึดตามที่ได้มีการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งต่อไปก็ให้ยึดตามตัวงบประมาณท่ีตั้งไว้ หากค่าวัสดุลดลงก็ต้องปรับลด
งบประมาณลง แต่หากค่าวัสดุปรับขึ้นก็ต้องยึดตัวงบประมาณเป็นหลัก ผมคิดว่าหากทุกส่วน
อยากจะปรับงบประมาณเพ่ิมขึ้น การประชุมคงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ก็ขอให้ทุกท่านได้
พิจารณาเห็นชอบตามที่ได้ปรับแก้ไข เพ่ือให้ที่ประชุมสามารถด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งทุกงานก็
ด าเนินการใน ต.ป่ากลาง ไม่ได้ไปด าเนินการในเขตต าบลอื่น  
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ประธานสภา สอบถามทางกองช่าง และผู้บริหาร ว่าสามารถด าเนินการตามท่ีผมได้เสนอหรือไม่ โดยให้ที่ให้

ที่ประชุมสภาฯลงมติเห็นชอบไปก่อน แล้วค่อยไปเพ่ิมปริมาณงานให้กับ ม.๒ และ ม.๕ พอจะ
เป็นไปได้หรือไม่ 

รองนายกฯชัยเดช ฝ่ายบริหารและกองช่างไม่ได้ขัดข้อง แต่ว่างบประมาณไม่เพียงพอกับทั้งสองโครงการนี้ 
จะต้องหาโอนมาเพ่ิมเพราะของทั้ง ๒ หมู่บ้านรวมกันแล้วยอดโอนเพ่ิมอยู่ที่ ๙๕,๓๐๐ บาท 
แต่เงินที่มีอยู่ขณะนี้มีเพียง ๘๑,๕๐๐ บาท  

ประธานสภา ไม่ใช่ให้หาเงินโอนมาเพ่ิม เพียงแต่ให้เพ่ิมปริมาณงานเข้าไป 
นายนฤพล   นายโก ๋ ที่ต้องพูดก็เพราะว่าโครงการก่อสร้างศาลาพิธีกรรม ม.๕ ก็เคยมีปัญหามาแล้ว ขณะนั้นบอก

ว่ารอบหน้าจะไม่ให้มีปัญหาอีก แต่พอมาวันนี้ก็มีปัญหาอีกจนได้ 
ผอ.กองคลัง ก็เห็นที่ประชุมตกลงกันในเรื่องการปรับแก้ไขงบประมาณกันไม่ได้ ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ฝ่ายจัดหา อยากจะน าเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณากันอีกครั้ง ซี่งโครงการทั้งหมด ๑๕ 
โครงการ จะมีโครงการประเภทถนน ๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการจัดหาโครงการ
ประเภทถนนจ านวนประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งวิธีการจัดหาก็จะใช้วิธีการประกวดราคา 
หรือ e-option เป็นการจัดหาพัสดุในคราวเดียวกัน หากโครงการของ ม.๕ ยังมีการปรับแก้ 
อีก ๖ โครงการก็ต้องชะลอตามไปด้วยเพ่ือรอของ ม.๕ ในการประกาศคราวเดียวกัน ฉะนั้นก็
ต้องใช้เวลาออกไปอีก ก็ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้ทบทวนเรื่องระยะเวลาในการจัดหาพัสดุของ
แต่ละโครงการด้วย 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ผมคิดว่าในส่วนของ ม.๒ และ ม.๕ ที่มีการปรับลดงบประมาณลงไปบ้างนั้น ผมคิดว่าในปี
ถัดไปก็ยังจะมีการพัฒนาต่อไปอีกหรืออีกหลายปีข้างหน้า หากมีปัญหาในโครงการใดโครงการ
หนึ่งแล้ว ก็จะท าให้อีกหลายๆโครงการต้องล่าช้าไปด้วย ซึ่งก็ไม่อยากจะให้มีการเปิดประชุม 
สมัยวิสามัญขึ้น ก็ขอ ม.๒ และ ม.๕ เปิดใจให้กว้างขึ้นเพ่ือให้โครงการต่างๆเดินหน้าต่อไปได้ 

ประธานสภา หากทางฝ่ายบริหารมีการเรียกมาพูดคุยกันก่อน ก็คงจะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้น หาก
เป็นไปได้ก็ให้มีการแก้ไขแบบและปริมาณงานให้กับ ม.๒ และ ม.๕  

ผญบ.ม.๖ ก็อยากให้ ส.อบต.ทุกท่านได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ให้ชัดเจน ซึ่งทุกท่านที่เสนอมาก็มี
เหตุผลในส่วนของตนเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขอพูดค าเดิมว่า ปรับลดงบประมาณลง แต่ปริมาณ
งานยังคงเท่าเดิม หากท่านนฤพล ยืนยันให้ ม.๕ ใช้งบประมาณเดิมคือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง
จะต้องมีการเพิ่มเนื้องานไปอีก ก็จะท าให้หมู่บ้านอ่ืนๆเพ่ิมตามไปด้วยก็คงจะไม่มีที่สิ้นสุด จริง
อยู่ที่ทุกท่านอยากจะได้ปริมาณงานมาก ในเมื่อมีงบประมาณเพียงเท่านี้ก็ควรด าเนินการให้
เหมาะสมกับงบประมาณ หากในข้อบัญญัติฯ มีปริมาณงานเพียงเท่านี้แล้วไปปรับแก้อีก ก็คง
จะต้องมีการปรับแก้ทั้งหมด ซึ่งทุกโครงการมีความส าคัญเหมือนกันหมด และการพัฒนาก็
ยังคงมีต่อไปอีกทุกๆปีต่อไป ก็ขอให้เห็นใจในส่วนนี้ด้วย เพ่ือให้ทุกโครงการด าเนินการต่อไป
ได้โดยไม่ล่าช้า ในฐานะท้องที่อยากจะขอให้ยึดตามนี้ไปก่อน 

ประธานสภา ที่ต้องย้ า ม.๒ และ ม.๕ เพราะว่าทั้งสองหมู่บ้านนั้นถูกทางกองช่างโกหกมาหลายครั้งแล้ว 
อาจจะท าให้ทั้งสองหมู่บ้านเสียความรู้สึก 

รองนายกฯชัยเดช ขอประท้วงว่า ค าว่าโกหกคงใช้ไม่ได้ เพราะปริมาณงานในข้อบัญญัติฯยังไม่ปรับลด ยังคงเท่า
เดิม เพียงแต่มาตรวจสอบแล้วยอดเงินงบประมาณจะต้องปรับลดตามราคาวัสดุเท่านั้น 

ประธานสภา ตอนที่ช่างไปรางวัด ม.๕ ได้ของบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทแต่ถูกตัดลดลงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท 
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รองนายกฯชัยเดช ถูกต้องครับ มีการตัดลดงบประมาณจริงแต่ไม่ได้โกหก เพราะว่าปริมาณงานยังคงเท่าเดิม 

ส่วนที่  
 ๑. ตามที่ท่านประธานสภา สอบถามมายังฝ่ายบริหารว่า ให้ที่ประชุมสภาฯลงมติเห็นชอบไป

ก่อน แล้วค่อยไปเพ่ิมปริมาณงานให้กับ ม.๒ และ ม.๕ พอจะเป็นไปได้หรือไม่นั้น ผมขอตอบ
ว่าได้ครับ  

 ส่วนที่ ๒ ตามที่แต่ละหมู่บ้านขอเพ่ิมและขอลด ม.๔ เพ่ิมขึ้นมา ๑๖๐,๐๐๐ บาท หากที่
ประชุมเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายบริหารไปคิดค านวณของ ม.๒ และ ม.๕ เท่าเดิม ก็ไม่ขัดข้อง ส่วน
ของ ม.๔ ก็ต้องส่งเรื่องเข้ามาใหม่เพราะไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว  

ประธานสภา ก็คือให้ ม.๒ และ ม.๕ ได้ปริมาณงานเท่ากับที่ขอไว้แต่แรก ส่วนของ ม.๔ นั้นก็ให้ทางฝ่าย
บริหารหาทางน างบประมาณมาเพ่ิมเติม ก็พอจะมีหนทางอยู่ 

นายอนันต์ แสนทรงสิริ หาก ม.๒ และ ม.๕ จะเพ่ิมเนื้องาน  ม.๑ ก็ขอเพ่ิมด้วย เพราะของ ม.๑ ปริมาณงานก็เหลือ
มากที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากถูกตัดลดงบประมาณเหมือนกัน 

ประธานสภา ขอให้แก้ไขเฉพาะของ ม.๒ และ ม.๕ เพ่ือให้การประชุมและการด าเนินโครงการต่างๆด าเนิน
ต่อไปได ้

นายนฤพล   นายโก ๋ ให้ท าการลงมติ หากไม่ผ่านถึงแม้จะช้าก็ไม่เป็นไร เพ่ือความสบายใจของทุกฝ่าย เพราะทุก
ท่านเป็นตัวแทนของประชาชน 

ประธานสภา -  หาก ม.๒ และ ม.๕ ตกลงตามนี้ก็ไม่มีปัญหา ก็เคยย้ าไปหลายครั้งแล้วว่าหากมีกรณีอย่างนี้ 
ฝ่ายบริหารควรมีการปรึกษาหารือกันก่อน สรุปก็คือ ม.๒ และ  ม.๕ ไม่ต้องมีการปรับแก้
ปริมาณงาน โดยให้ยึดตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดงบประมาณ 

 - ต่อไปก็ให้เป็นการลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอมาทั้งหมดทุกโครงการ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง  
ประธานสภา สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปี พ .ศ.๒๕๕๙ 

ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอมาทั้งหมดทุกโครงการ จ านวน ๖ เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ  
ประธานสภา เชิญแต่ละส่วนราชการได้แจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ผู้แทน ร.ร.มัธยมป่ากลาง แจ้งประชาสัมพันธ์ ในวันนี้ได้มีการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ และเป็นวัน

สอบวันสุดท้าย ขอฝากให้ผู้น าชุมชนและทุกท่านได้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของตนเองด้วย 
เนื่องจากว่าพอถึงเวลาเปิดเทอมแล้ว ทางโรงเรียนก็จะมักจะได้รับทราบข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเด็ก
นักเรียนบางคน เช่น แต่งงาน , ไปท างานจนไม่กลับมาเรียน ฯ ให้ผู้ปกครองช่วยดูแลในเรื่อง
เหล่านี้ด้วย ส่วนเรื่องของอาคารเรียนหนังสือนั้น ขณะนี้ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จ านวน 
๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่งบประมาณในการก่อสร้างจริง ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนมัธยมป่า
กลางก็เลยต้องตัดในส่วนของครุภัณฑ์ สี ระบบไฟฟ้า ออกไปจ านวน ๓ รายการ หากท่านใด
ได้เข้าไปในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ก็จะเห็นว่าอาคารไม่ได้ทาสี ไม่มีระบบไฟฟ้า โต๊ะเรียน
หนังสือและกระดานด า ผู้บริหารของโรงเรียนฯ ก็ได้เข้าพบผู้บริหารของ สพฐ. เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว โดยทาง สพฐ. รับปากว่าจะให้โรงเรียนมัธยมป่ากลางเป็นอันดับหนึ่งในการ
จัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ เพราะว่าทาง สพฐ.ต้องดูแลในเรื่องของบ้านพักครูในแต่ละ
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แห่งตามค าสั่งของ รมว.ศึกษาธิการ จึงท าให้ถูกตัดลดงบประมาณไปเป็นจ านวนมาก ก็ขอแจ้ง
ให้ทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบว่า การก่อสร้างได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว รอการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์และสื่อการสอนต่างๆเท่านั้น 

ประธานสภา เชิญทาง รพ.สต.ป่ากลาง 
รพ.สต.ป่ากลาง ๑.ขอขอบคุณทุกหมู่บ้านที่ให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยพิษณุโลก เพราะว่าจะจบ

การฝึกในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือน าไปเป็นความรู้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปใน
อนาคต 

 ๒.ขณะนี้ รพ.สต.ป่ากลาง ไม่มีงบประมาณเข้า เพราะข้าราชการมีน้อย ประกันสังคมก็มีน้อย 
ค่ารักษา ๓๐ บาท ก็เก็บไม่ได้เก็บได้เฉพาะโรงพยาบาลระดับอ าเภอเท่านั้น ฉะนั้นโอกาสใน
ด้านการพัฒนาต่างๆก็จะมีน้อย ขอเชิญชวนประชาชนที่เข้ารับการบริการที่ รพ.สต.ป่ากลาง 
ช่วยกันบริจาคทุนโดยจะมีใบเสร็จรับเงินให้ เพ่ือใช้ในการพัฒนา รพ.สต.ป่ากลาง ให้ทัดเทียม 
รพ.สต. แห่งอ่ืนต่อไป 

ประธานสภา หน่วยงานอื่นมเีรื่องแจ้งอีกหรือไม่ 
นายบุญเกียติ แสนทรงสิริ ขออนุญาตสอบถามตัวแทนของโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เกี่ยวกับเรื่องของใบรับรองวุฒิ

การศึกษาของนักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ไม่ว่าจะเป็น ม.๓ , ม.๖ เพราะเด็ก
บางคนต้องการใบรับรองวุฒิการศึกษา เพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อยากสอบถามว่าทาง
โรงเรียนมัธยมป่ากลางสามารถออกใบรับรองวุฒิการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนได้เมื่อใด เพ่ือให้
เด็กน าไปสมัครศึกษาต่อ 

ผู้แทน ร.ร.มัธยมป่ากลาง ขอแจ้งในการรับใบ ปพ. หรือผลการเรียน โรงเรียนมัธยมป่ากลางจะอนุมัติจบการศึกษาใน
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ หากในช่วงนี้เด็กนักเรียนต้องการไปสมัครศึกษาต่อ ทางโรงเรียนมัธยม
ป่ากลางก็จะออกหนังสือรับรองให้ก่อน สามารถน าไปสมัครเรียนต่อได้ 

รองนายกฯชัยเดช ขอน าเสนอเรื่องให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา สืบเนื่องจากการที่ อบต.ป่ากลาง ได้ศึกษาดู
งานการจัดการขยะ ณ เทศบาลต าบลลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร ซึ่งท่านรักษาการนายกฯ  
ต.ลานกระบือได้ให้แนวคิดว่าในการประชุมสภาฯว่าควรจะมีการออประชุมสัญจร เพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบถึงการประชุมของสภาฯ เพราะบางท่านยังไม่เคยเห็นการท าหน้าที่ของ 
ส.อบต. และฝ่ายบริหาร ที่ประชาชนได้เลือกเข้ามาซึ่งเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาฯกันอย่างไรบ้าง โดยเวียนกันประชุมตามแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือ
เป็นแนวทางให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการมาเป็น ส.อบต. หรือ ฝ่ายบริหารของ อบต. หากที่
ประชุมสภาฯ เห็นชอบด้วยต่อไปเมื่อมีการประชุมสภาฯ ก็จะสัญจรไปประชุมตามแต่ละ
หมู่บ้าน แต่หากสภาฯไม่เห็นด้วยก็จัดประชุมกันตามเดิม ณ ที่ท าการ อบต.ป่ากลาง  

ประธานสภา ก็ให้น าเสนอสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไป เพ่ือจะได้ร่วมกันพิจารณากันต่อไป 
นายบุญเกียติ แสนทรงสิริ ๑.ขอติดตามถึงฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการจัดซื้อถังเก็บน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคเพ่ือแก้ไขปัญหาภัย

แล้ง ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว  
 ๒.อบต.ป่ากลางมีการซักซ้อมแผนช่วยเหลือภัยแล้งอย่างไรบ้าง และมีตารางการส่งน้ าอย่างไร 
ผญบ.ม.๖ ในปีนี้หน้าแล้งมาถึงเร็วมาก แต่ก็มีโครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคแล้ว หาก

มีแต่ถังบรรจุน้ า แต่ไม่มีน้ าก็คงจะเปล่าประโยชน์ ก็จะฝากไปถึง อบต.ป่ากลางว่า ในปีนี้ควร
จะมีแผนในการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งไว้หลายๆแผน ไม่ใช่ว่ามีแผนเดียวคือการส่งน้ า ก็คิด
ว่าไม่เพียงพอ ในการให้บริการประชาชน ซึ่งท่านก านัน ต.ป่ากลาง ได้เสนอแนวคิดว่าควรจะ
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ไปหาแหล่งน้ าแห่งใหม่เพ่ือจะได้น ามาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้าง ก็ขอให้
ทาง อบต.ป่ากลางได้เตรียมแผนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้แต่เนิ่นๆด้วย 

นายเกรียงไกร   เพชรกิจเจริญ ขอเพ่ิมเติมเรื่องปัญหาภัยแล้ง ส่วนของ ม.๑ นั้นก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง จะมีก็แต่
หมู่บ้านอ่ืน ถ้าจ าไม่ผิด อบต.ป่ากลางได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติฯเพ่ือจัดซื้อถังเก็บน้ า 
จ านวน ๑ แสนบาท คิดว่าน่าจะด าเนินการได้เลย ไม่ต้องรอให้เกิดภัยแล้งแล้วค่อยมา
ด าเนินการ ก็ท าเพ่ือส่วนรวมบางพ้ืนที่มีความจ าเป็นต้องการถังเก็บน้ า เงินที่มีอยู่ก็น ามา
จัดซื้อถังน้ าอย่าเก็บเงินไว้จ านวนมาก ถ้ามีเงินเก็บมากก็จะเกิดปัญหาตามมาอีก คิดว่าน่าจะ
น าเงินมาจัดซื้อถังบรรจุน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้แล้ว 

ประธานสภา เชิญทางฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถาม 
นายก อบต. สิ่งที่ ต.ป่ากลาง มีความต้องการคือ 
 ๑.ปัญหาภัยแล้ง 
 ๒.ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ 
 ๓.ปัญหาเรื่องยาเสพติด 
 ปัญหาภัยแล้งนั้นก็มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งภัยแล้งระยะสั้นตอนนี้ก าลังด าเนินการ

จัดซื้อถังส าหรับบรรจุน้ า ส่วนแผนการจัดส่งน้ านั้นก็จะเชิญทางผู้น าท้องที่มาปรึกษาหารือกัน
อีกครั้งว่าจะด าเนินการจัดตารางส่งน้ าอย่างไร และอาจจะต้องขอการสนับสนุนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะในปีนี้ภัยแล้งน่าจะรุนแรง ส่วนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว 
การประปาส่วนภูมิภาคก็ได้รับปากแล้วว่า ต.ป่ากลาง ทุกครัวเรือนจะได้ใช้น้ าประปาอย่าง
แน่นอน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของกรมทางหลวง เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้น้ าใช้อย่างทั่วถึง ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว 

ประธานสภา มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา  ก็ขอขอบคุณผู้น าท้องที่ ผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  

ขอปิดการประชุม  
ปิดประชุม เวลา 1๓.๓0 น. 
 
 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ)            ผจญ  ทิปกะ        ผู้บันทึกการประชุมสภา 

(นายผจญ    ทิปกะ) 
เลขานุการสภาอบต.ป่ากลาง 
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   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
 
 
 

  (ลงชื่อ)  บุญเกียรติ  แสนทรงสิร ิ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ) 

 
 
 
 

  (ลงชื่อ)  เกรยีงไกร  เพชรกิจเจรญิ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ) 

 
 
 

  (ลงชื่อ)  จนัทอง  ไชยกันทะ      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางจันทอง  ไชยกันทะ) 

 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

เมื่อวันที.่..17......เดือน...พฤษภาคม....พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 

 
 
  (ลงชื่อ)        สุพศินธ์  ตันติมหาสกุล    ประธานสภา อบต.ป่ากลาง 
      (นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล) 

 
 
 

หมายเหตุ: ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่ากลางในสมัยต่อไป 

 


