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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕60  

วันจันทร์ที่   ๒7 กุมภาพันธ์  ๒๕60  

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

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

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
เลขานุการ เนื่องจากวันนี้ ท่านสุพศินธิ์  ตันติมหาสกุล ประธานสภา ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ส.อบต. ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  แซ่เต็น         
รองประธานสภา ประธานที่ประชุมจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมพร้อม
ทั้งดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  
 ๒๕60  
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ือง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ประธาน เรียนเชิญผู้บริหารแจ้งเรื่องที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
นายก อบต. ๑.แจ้งเรื่องปรับปรุงบริเวณสามแยกทางเข้าตําบลป่ากลาง ผมได้ประสานกรมทางหลวงมาโดย

ตลอดปีที่แล้วคิดว่าจะได้ แต่ทางกรมทางหลวงนํางบประมาณไปดําเนินการที่หน้าแขวงการทาง
น่านที่ ๒ ที่มีต้นไม้หักโค่น งบประมาณในส่วนนี้จึงยังไม่ได้ ผมจึงได้ทําหนังสือถึงท่านอธิบดีกรม
ทางหลวง ท่านก็ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่าปี ๒๕๖๑ จะตั้งงบประมาณปรับปรุงปากทางเข้า
ตําบลป่ากลางแน่นอน ซึ่งทุกท่านก็คงสังเกตุเห็นแล้วว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความคับแคบและ
อันตรายไม่มีช่องจราจรสําหรับชะลอรถเพ่ือเลี้ยว 

 ๒.เรื่องความจําเป็นเดือดร้อนของตําบลป่ากลางคือเรื่องภัยแล้งครับ ซึ่งตอนปีใหม่ม้งท่านผู้ว่าฯ
ได้มาเป็นประธานเปิดปีใหม่ม้งที่นี่และท่านก็ได้ไปรับประทานอาหารที่บ้านของผม ผมก็เรียน
ท่านผู้ว่าฯเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง และท่านผู้ว่าก็ได้เชิญผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคมาพูดคุย 
ตอนนี้ก็จะจัดหางบประมาณมาดําเนินการในปี ๒๕๖๑ และตําบลป่ากลางจะต้องได้ใช้น้ําประปา
จากการประปาส่วนภูมิภาค 

 ๓.เรื่องความจําเป็นอันดับสองคือเรื่องเอกสารสิทธิ์ เพราะตอนนี้มีการเดินออกสํารวจเพื่อออก
เอกสารสิทธิ์ที่ตําบลป่ากลาง วรนคร ศิลาเพชร จึงได้ตั้งให้ทางรองนายก ชัยเดช และเจ้าหน้าที่
กองช่างเป็นผู้ประสานดําเนินการในส่วนนี้ 

 ๔.การทอดผ้าป่าที่ผ่านมาของข้าราชการบํานาญกองสงเคราะห์ชาวเขา ก็ได้เงินทอดผ้าป่า
ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคิดว่าเงินในส่วนนี้ก็ยังไม่พออาจจะต้องใช้เงินประมาณ ๔ – ๕ 
แสนบาทเพ่ือจะได้สร้างหลังคากุฏิให้เรียบร้อย ผมตั้งใจว่าในปีนี้ออกพรรษาแล้วผมจะเป็น
เจ้าภาพทอดกฐินวัดป่ากลางเพ่ือจะได้นําเงินที่ได้มาดําเนินการก่อสร้างอาคารกุฏิหลังใหม่ให้
เรียบร้อย 
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 ๕.วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖0 ที่ผ่านมา มีการประกวดธิดาดอยในงานของดีเมืองน่าน สําหรับ

ตําบลป่ากลางได้ตําแหน่ง รองชนะเลิศอันดับสอง 
ประธาน ท่านใดมีอะไรจะแจ้งเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองการประชุม 
 
 ๑.รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 1/255๙ เมื่อวันที่  
 ๓๑ ตุลาคม 255๙ 
ประธาน มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกการประชุมหรือไม่ 
นายทินาสิษฐ์ บรินต จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมากหรอกครับ ที่วันนั้นเราคุยกันคือเรื่องการรับรอง รู้สึกติดขัดบันทึก

การประชุมหน่อยหนึ่ง แล้วก็ให้มารับรองในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องที่เราทุกคนคุยกันว่าเราอาจจะมี
การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งบันทึกประชุมออก ก็ถ้าเราตัดส่วนนั้นเฉพาะส่วนนั้นไม่ควรไปตัดส่วนที่เรา
ไม่ได้คุยกันไว้แต่ในชีทนี้ มีบางประเด็นที่ถูกตัดออกจากวาระการประชุมครั้งนั้น แต่ก็ไม่เป็นไร
ครับเพ่ือให้ทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ ในครั้งนี้ที่บันทึกท่ีเราคุยกันคือไม่ควรจะตัดประเด็น
หลักๆก็มีการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออก แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่สาระสําคัญเป็นไปได้หรือไม่คราว
หน้าการบันทึกประชุมขอให้บันทึกไปตามข้อเท็จจริง แล้วเรื่องท่ีจะตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกคนที่
อ่านค่อนข้างท่ีจะเข้าใจยาก 

ประธาน มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกการประชุมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
  ๒.รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี 1/255๙ เมื่อวันที่  
 ๒๘ พฤศจิกายน 255๙ 
ประธาน มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกการประชุมหรือไม่ 
นายทินาสิษฐ์ บรินต ก็ต้องขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งบางครั้งการพิมพ์ตัวอักษรอาจจะผิดไปเล็กๆน้อยครับ แต่ถ้าอ่านสาระ

ทั้งหมดเข้าใจ อยากจะให้เน้นเกี่ยวกับบันทึกกับตัวอักษรในการพิมพ์นะครับ ไม่ควรจะผิดพลาด
มากครับอย่างกรณีของผมที่คําว่าเลือก เป็นเรื่อง เพราะว่าได้รับเลือกจากสภาให้เป็นตัวแทนของ
สภาในส่วนรับมอบทรัพย์สิน แต่จากในชีทนี้พิมพ์ผิดเป็นเรื่องครับ ความหมายมันเพ้ียนไปก็ขอ
ชี้แจงอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่เรื่องเป็นเลือกนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน ก็คงแก้ไขไปตามที่เสนอมาครับ / ถ้าไม่มีผู้ใดเพิ่มเติมแล้วขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

ที่ประชุม มีมติ เอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
 

- ไม่มี   -  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 

๑.กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ และสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประธาน สําหรับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ และสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัย
แรกปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ท่านเลขาฯได้ชี้แจงระเบียบฯให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 

เลาขานุการ ในเรื่องของการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ในการ
กําหนดสมัยประชุมซึ่งระเบียบต่างๆได้แจกจ่ายให้กับทางสมาชิกทุกท่านแล้ว สําหรับการประชุม
หมวด ๒ ข้อที่ ๒๗ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ  ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

             เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

             ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
สําหรับสมัยประชุมสามัญประจําปีนั้นกําหนดได้ไม่เกิน ๔ สมัย แต่สําหรับสมัยวิสามัญถ้ามีความ
จําเป็นก็ขออนุมัตินายอําเภอเพ่ือขอเปิดสมัยวิสามัญได้  เมื่อผมได้ตรวจสอบระเบียบต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นระเบียบในการจัดทําแผน และระเบียบในการจัดทํางบประมาณ ได้กําหนดชัดเจนว่า
จะต้องดําเนินการในเดือนใด อย่างเช่น เรื่องการจัดทําแผน การรายงานประเมินผลแผน ในหนึ่งปี
ต้องรายงานอย่างน้อย ๒ ครั้ง ในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ซึ่งเป็นแผนตัวใหม่ที่ถูกประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ในข้อที่  ๓๐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
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(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ 
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ  เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาฯผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 ฉะนั้นการกําหนดสมัยประชุมเดือน เมษายนและตุลาคมจะต้องมี อีกเรื่องหนึ่งคือการเสนอ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปีจะต้องเสนอภายใน ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี การกําหนดสมัย
ประชุมจะต้องมีเดือนสิงหาคมอีกเดือนหนึ่ง จึงขอให้สมาชิกทุกท่านกําหนดสมัยประชุมให้ตรงกับ
ช่วงระยะเวลา  

ประธาน ให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณากันว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมครับ  
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ขออนุญาตเสนอความเห็นในการกําหนดการประชุมสามัญประจําปี ผมมีความเห็นว่าแต่เดิมนั้น

ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ในปีงบประมาณหนึ่งเรากําหนดไว้ ๔ สมัย ซึ่งตัวผมเอง
คิดว่าในห้วงการประชุมสมัยสามัญ ๔ สมัยนี้ก็มีความเหมาะสมในกรอบระยะเวลาของแต่ละเดือน 
ถ้าเรากําหนด ๓ สมัยนั้นผมว่าอาจจะน้อยไป ความเหมาะสมควรจะ ๔ สมัยนะครับ และแต่ละ
ห้วงระยะเวลาของแต่ละสมัยประชุมนั้นผมว่าก็มีความเหมาะสม ทั้งนี้ผมมองว่าการกําหนดสมัย
การประชุมนั้นเราต้องมองจุดหนึ่งในเรื่องของระยะเวลาที่จะเอ้ือให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการ
เตรียมเอกสารต่างๆเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนั้น เช่น ในส่วนของกองช่าง แบบแปลนการ
ก่อสร้างต่างๆ หรือเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ และแผนต่างๆ ก็มีความเห็นให้กําหนดไว้ ๔ สมัย
เหมือนเดิม ตามที่ท่านเลขาได้ชี้แจงไปคือในช่วง เมษายน สิงหาคม และตุลาคม จะมีเพ่ิมเข้ามา
อีกเดือนคือ มกราคม หรือกุมภาพันธ์ เพราะฉะนั้นขึ้นปี พ.ศ.ใหม่ ผมอยากจะให้ในส่วนของเดือน
ที่จะประชุมสมัยแรกนั้นผมเห็นว่าในห้วงเดือนมกราคมน่าจะมีความเหมาะสมและต่อเนื่องกันใน
การวางกรอบการประชุมครับ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต ก็ขอบคุณท่านที่เพ่ิงอภิปรายก่อนหน้านี้ ในกรอบระยะเวลาเดือนมกราคมในความคิดส่วนตัวมัน
เป็นช่วงระยะเวลาของอาจจะตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ของบ้านเราใกล้เคียงกันหลายๆอย่าง
อาจจะปะติดปะต่อหรือคาราคาซังช่วงนั้น เป็นไปได้มั้ยให้อยู่อย่างวันนี้ ก็น่าจะคงไว้ในระยะเวลา
ช่วงนี้คือประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมมันจะเหมาะสมกว่า เพราะว่าการ
เตรียมตัวพร้อมทุกอย่างของทั้งท้องที่และท้องถิ่นน่าจะเหมาะสมกว่าครับ 



5 
 
ประธาน ได้ปรึกษากันท่านเลขาฯ ในปีนี้ก็คงจะเหลือการประชุมอีก ๓ สมัย ที่เราจะกําหนด ส่วนสมัยแรก

ของปี ๒๕๖๑ จะปรึกษากันภายหลัง  เราจะต้องมากําหนดว่า ๓ สมัยที่เหลือของปีนี้นั้นจะ
กําหนดในห้วงเวลาใดครับ  

นายทินาสิษฐ์ บรินต รู้สึกของปีที่แล้วจะเป็นเดือนมิถุนายน แล้วสิงหาคม กันยายน ถ้าจําไม่ผิดนะครับ ใช่มั้ยครับ แล้ว
สุดท้าย ๒๘ พฤศจิกายน  ถ้าแผนใหม่คือหมายความว่าปรับจากเดือนมิถุนายนมาเป็นพฤษภาคม
เลยเฉพาะช่วงนี้ เพราะว่าเดือนสิงหาคมมันบังคับตายตัวอยู่แล้ว เพราะว่าเราต้องรับข้อบัญญัติฯ
ใช่มั้ยครับมันตายตัวอยู่แล้ว ปรับได้เฉพาะมิถุนายนกับพฤษภาคมในข้อเท็จจริงผมยังไม่ทราบ
รายละเอียดครับ แต่ตามที่เข้าใจแผนใหม่มันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ 

เลขานุการ ขอนําเรียนที่ประชุม สําหรับแผนฯฉบับใหม่ซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้อ่านให้ทุกท่านได้ทราบว่าการ
ประเมินผลแผนฯแต่เดิมให้ประเมินผลแผนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีในเดือนธันวาคม แต่ว่า
ระเบียบตัวใหม่ให้ประเมินผลแผนฯอย่างน้อยสองครั้งต่อปี ในเดือนเมษายนกับเดือนตุลาคม 
สําหรับแผนฯที่จะดําเนินการในปีต่อไปให้นําเข้าที่ประชุมในเดือนตุลาคมซึ่งแผนฯปี ๒๕๖๑ ของ
เราปัจจุบันนี้ได้ผ่านสภาไปแล้ว แต่ว่าในเรื่องของการประเมินผลแผนฯอย่างน้อยเมษายนกับ
ตุลาคมนะครับ ฉะนั้นเราควรจะกําหนดในเดือนเมษายนกับตุลาคม อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของวิธี
งบประมาณต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ๑๕ สิงหาคม ฉะนั้นสามสมัยควรจะเป็น เมษายน 
สิงหาคม และตุลาคม ในส่วนของเดือนสิงหาคมต้องกําหนดก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม แต่ว่าในเดือน
ตุลาคมขอเป็นปลายเดือนตุลาคมเพราะว่าสิ้นปีงบประมาณคือ ๓๐ กันยายน ในส่วนของกองคลัง
ต้องปิดบัญชีให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเสนอสภาปลายเดือนตุลาคม ถ้ากําหนดในต้นเดือนคาดว่าคงจะ
ไม่ทัน เพราะว่าต้องปิดบัญชีทั้งปี ก็ขอนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
นายทินาสิษฐ์ บรินต ขออนุญาตครับถ้าเป็นเดือนเมษายนช่วงต้นเดือนเป็นสงกรานต์มันหยุดคงจะลําบากครับ ขอเป็น

ปลายเดือนคือช่วงปลายลงมา อยู่ในข้อระเบียบครับ สุดท้ายก็ต้องดูทางเจ้าหน้าที่ว่าด้านเอกสาร
จะพร้อมมั้ยเพราะว่าเดี๋ยวเอกสารติดขัดเดินหน้าติดขัดอีกครับ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ผมขอเสนอให้กําหนดการประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔ สมัย สําหรับ ๓ สมัยที่เหลือ
คือ 

 สมัยที่ ๒  เดือน เมษายน วันเริ่มต้นการประชุมตั้งแต่วันที่  ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๐  ระยะเวลาการ
ประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน 

 สมัยที่ ๓  เดือน สิงหาคม วันเริ่มต้นการประชุมตั้งแต่วันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระยะเวลาการ
ประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน 

 สมัยที่ ๔ เดือนตุลาคม วันเริ่มต้นการประชุมตั้งแต่วันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  ระยะเวลาการ
ประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน 

 ผู้รับรอง  ๑.นายเกรียงไกร   เพชรกิจเจริญ  ๒.นายอนันต์   แสนทรงสิริ  
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สมัยประชุมประจําปีให้กําหนดตามที่ท่านบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ 

ได้เสนอไปแล้วนั้น 
 สมัยที่ ๒  เดือน เมษายน วันเริ่มต้นการประชุมตั้งแต่วันที่  ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๐  ระยะเวลาการ

ประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน 
 สมัยที่ ๓  เดือน สิงหาคม วันเริ่มต้นการประชุมตั้งแต่วันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระยะเวลาการ

ประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน 
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 สมัยที่ ๔ เดือนตุลาคม วันเริ่มต้นการประชุมตั้งแต่วันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  ระยะเวลาการ

ประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน 
ที่ประชุม เห็นชอบ  
ประธาน ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกปี พ.ศ.๒๕๖๑ จะกําหนดช่วงเวลาใดนั้น

ให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากันครับ 
นายทินาสิษฐ์ บรินต เรียนทุกท่านครับ เอาในความคิดเห็นคือขอเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกับวันนี้นะครับ 

สมัยแรกของปี ๒๕๖๑ เพราะว่าเหตุผลคือมกราคมมันติดขัดอาจจะตรงกับประเพณีปีใหม่ม้งบ้าน
เราหลายๆด้านทุกท่านก็คงเห็นอยู่ ขอเป็นปลายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ ขอบคุณครับ 

ประธาน ที่ประชุมมีท่านใจจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
นายทินาสิษฐ์ บรินต ผมขอเสนอให้มีการกําหนดสมัยประชุม สามัญประจําปี สมัยแรกปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในเดือน

กุมภาพันธ์ วันเริ่มต้นการประชุมตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระยะเวลาการประชุมไม่เกิน 
๑๕ วัน 

 ผู้รับรอง ๑.นายบุญเกียรติ   แสนทรงสิริ    ๒.นางวิจิตรา   แซ่เต็น  
ประธาน ที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน สรุปว่าสมัยประชุม สามัญประจําปี สมัยแรกปี พ.ศ.๒๕๖๑ เดือนกุมภาพันธ์ วันเริ่มต้นการ

ประชุมตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระยะเวลาการประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน 
ที่ประชุม เห็นชอบ  
 
 ๒.ขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 (ฉบับท่ี ๓)  
ประธาน ต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) เชิญทางเจ้าหน้าที่ครับ 
เลขานุการ ในเรื่องของการขอความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) ซึ่งบางกิจกรรมบางโครงการมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการแต่ว่าไม่มีอยู่ใน
แผนฯ จึงต้องแก้ไขปรับปรุงแผนฯซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอความ
เห็นชอบจากสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒ 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 



7 
 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง  
ประธาน ขอเชิญท่านนายกเป็นผู้เสนอขอความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) 
นายก อบต. การขอความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

(ฉบับที่ ๓) ซึ่งมีความจําเป็นต้องดําเนินการเนื่องจากบางโครงการไม่มีมอยู่ในแผนแต่ต้อง
ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



๘ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 
     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 ปรับปรุงไหล่ทาง ถนนทางเข้า
สู่ตําบลป่ากลาง 

เพื่อป้องกันรถตกข้าง
ทางและเกิดอุบัติเหต ุ

ปรับปรุงไหล่ทางถนนเส้นทางเข้า
ตําบลป่ากลาง - ปัว 

    300,000  
 

  -    -  500 
เมตร 

ประชาชนใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.ป่า
กลาง  

2 ก่อสร้างถนนหินกรวดทราย  เพื่อแก้ไขปัญหาถนน
เป็นหลุม เป็นบ่อ และ
น้ําขังเวลาฝนตก  

ถนนหินกรวดทราย ในพื้นที่ตําบล
ป่ากลางและพื้นที่นอกเขตที่
ประชาชนตําบลป่ากลางได้รับ
ประโยชน ์(ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง) 

   
1,000,000  

 
1,000,000  

 
1,000,000  

ถนนหิน
กรวด
ทราย 

ระยะทาง 
5,000 
เมตร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกใช้
สําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ป่า
กลาง  

3 ก่อสร้างทางระบายน้ํา บริเวณ 
อ่างเงินผัน หมู่ 4 บ้านจูน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

ระยะทางยาว 57 เมตร          
96,900  

  -    -  57 เมตร ระบายน้ําได้ดีไม่ท่วมขัง กองช่าง 
อบต.ป่า
กลาง  

4 ก่อสร้างพนังกั้นดิน เพื่อให้มีสถานท่ีขาย
สินค้าและบริการแก่
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างพนังกั้นดินพร้อมจัดภูมิทัศน์ 
ยาว 60 เมตร สูง 6 เมตร บริเวณ
ตลาดนัดวันศุกร ์

      
500,000  

  -    -  1 แห่ง มีสถานท่ีจําหน่ายสินค้า กองช่าง 
อบต.ป่า
กลาง  

5 ก่อสร้างทางระบายน้ํา บ้านป่า
กลาง หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้าน
นายสุรเดช ถึงบ้านผู้ใหญ่
สมชาย) 

เพื่อแก้ปัญหาการระบาย
น้ําและไหลเข้าท่วม
บ้านเรือนของประชาชน 

ก่อสร้างทางระบายน้ํา ระยะทาง 
200 เมตร (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง) 

      
450,000  

  -    -  200 
เมตร 

น้ําไม่ไหลเข้าท่วมบ้าน
และระบายน้ําได้ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก 

กองช่าง 
อบต.ป่า
กลาง  



๙ 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 ก่อสร้างทางระบายน้ํา บ้านสวน
ทราย หมู่ที่ 6 เส้นบ้านผู้ช่วยวาที 
ถึง บ้านนางวรรณ์ สว่างยิ่งเจริญ 

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ํา
และไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ของประชาชน 

ก่อสร้างทางระบายน้ํา ระยะทาง 350 เมตร 
(ตามแบบแปลนของกองช่าง) 

      
600,000  

  -    -  350 
เมตร 

น้ําไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ําได้ดีขึ้นเมื่อเกิดฝน
ตกหนัก 

กองช่าง อบต.ป่า
กลาง  

7 ขยายเขตไฟฟ้าและสายดับ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและสามารถ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชนเป็นการแก้ปัญหา
พื้นฐานแก่ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช ้ 500,000   ๗ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอในการดําเนินชีวิต 

กองช่าง อบต.ป่า
กลาง 

 
4.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
          4.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมตําบล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตําบล
ป่ากลาง 

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของตําบลป่ากลาง เป็น
สถานท่ีเก็บ
ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า 
และเป็นแหล่งจําหน่าย
สินค้า และอาหาร และ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

จ้างออกแบบและค่าดําเนินการ  
โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธ์ 
-ก่อสร้างบ้านชนเผ่า จํานวน 4 หลัง 
-ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ ์
-ก่อสร้างอาคารแสดงศิลปวัฒนธรรม
พร้อมลานแสดง 
-ก่อสร้างสัญญาลักษณ์ตําบลป่ากลาง 
 

 30,000,000    -    -  1 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ตําบลป่ากลาง เป็น
สถานท่ีเก็บ
ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่ามี
สถานท่ีจําหน่ายสินค้า
และสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 

กองช่าง 
อบต.ป่า
กลาง และ
หน่วยงาน
ที่
สนับสนุน 

 



๑๐ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   -ก่อสร้างร้านจําหน่ายสินค้า จํานวน 
20 ห้อง 
-ก่อสร้างศูนย์อาหาร 
-จัดภูมิทัศน์และถนนภายในโครงการ 
-ก่อสร้างห้องน้ํา จํานวน 10 ห้อง 
-ก่อสร้างลานจอดรถ 
-งานไฟฟ้าและงานระบบ 
-ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ชนเผ่า 

      

 
ประธาน ในส่วนนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
นายทินาสิษฐ์ บรินต สําหรับแผน ที่หินกรวดทรายที่สามารถไปทํานอกพ้ืนที่ได้ เป็นสิ่งที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือประชาชนของเราอยู่ถึงตรงไหนเราก็ต้องทําถึงตรงนั้น แต่มีนิดหนึ่งถ้า

ชาวบ้านเขาถามมาแล้วกรณีท่ีภัยพิบัติ อย่างเช่นข้าว ข้าวไร่ ข้าวนา พืชผลทางการเกษตรที่อยู่นอกพ้ืนที่ของตําบลป่ากลางการได้รับการเยียวยาจาก อบต.
ของเราจะเป็นแบบไหนเพราะเคยมีประเด็นตรงนี้ในการวิพากษ์วิจารของชาวบ้าน อยากจะให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ขอบคุณครับ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ จริงๆตามร่างแผนพัฒนาสามปีที่ทางผู้บริหารได้นําเรียนเสนอมากับที่ประชุม ผมก็เห็นด้วย จะมีอยู่โครงการหนึ่งที่ต้องการแผนให้ได้พิจารณา คือการพัฒนา
หรือการก่อสร้างนอกพ้ืนที่ จริงๆตรงผมเองในฐานะสมาชิกของหมู่บ้าน ผมก็ได้นําเสนอโครงการและปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เขาอยู่นอกเขตป่า
กลางตั้งแต่ปีท่ีแล้วเข้ามาในเรื่องของการซ่อมแซมถนนลูกรังต่างๆและก็ได้ติดตามมาโดยตลอดทุกครั้งที่มีการประชุมนะครับ แต่ก็มีข้อจํากัดว่าโครงการหรือ
หนังสือที่เราร้องขอเข้ามาไม่ได้อยู่ในแผนจะต้องมีการเสนอปรับเพ่ิมเติมเข้าไป ตรงนี้ก็ยังดีใจครับที่อยู่ในแผนที่จะมีการเสนอใหม่ และมีอีกแผนหนึ่งที่ทาง
คณะกรรมการเสนอเข้ามาคือโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมตรง อบต.ป่ากลาง ตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับ งบประมาณนั้นค่อนข้างใช้เยอะอาจจะต้องขอรับ
การสนับสนุนจากทางรัฐบาล แต่ทีนี้แนวทางที่ผมมองการที่จะก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยวหรือศูนย์แสดงตรงนี้ ผมว่าการก่อสร้างใช้งบประมาณมากทําได้ครับแต่
ส่วนหนึ่งที่สําคัญคือความร่วมมือของพ่ีน้องชาวบ้านเป็นหลัก จะทําอย่างไรกระตุ้นให้พี่น้องทั้งสามสี่ชนเผ่ามีความสนใจ มีความเสียสละที่จะเข้ามาร่วม
โครงการจริงๆ ให้ความร่วมมือจริงๆ สัมผัสได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรมเครื่องเงิน ทองขาว หรือของพ้ืนบ้านของเรา ตรงนี้



๑๑ 
 
 ส่วนหนึ่ง ทีนี้จะต้องฝากว่าจะทําอย่างไร ถ้าตรงนี้เกิดขึ้นจริงจะประเมินผลที่จะได้รับอย่างไร 

หรือว่าผลงานที่ออกมานั้นจะออกมาอย่างไร แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอนาคตเบื้องต้นแนวทาง
นั้นผมก็เห็นด้วย ก็อยากผลักดันให้เกิดขึ้นเหมือนกัน ขอบคุณครับ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต ก็ขอสนับสนุนการอภิปรายของท่านที่เพ่ิงกําลังอภิปรายเสร็จอย่างกรณีเรื่องส่วนตัวนะครับผมทํา
ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจุดนี้แล้วสอดคล้อง เพราะว่าตําบลป่ากลางของเราเป็นตําบลพิเศษ
ของตัวจังหวัดน่านมีสามชาติพันธุ์อยู่ในตําบลเดียวกัน ในการนําเรียนนักท่องเที่ยวที่ผมเคยบริการ
คือมาท่ีนี่ที่เดียวครับครบสามชาติพันธุ์เรามีตัวเด่นๆ การนําเสนอหรือผลักดันอาจจะติดขัด
บกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งเสียโอกาสครับ เสียโอกาส ยินดีด้วยครับแต่มีข้อแม้คือข้อทักท้วงหรือ
สังเกตคือถ้ากรณีที่มีผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ในอนาคตถ้ามีแล้วจะอยู่ในส่วนการ
รับผิดชอบของ อบต. หรือว่าของหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเพราะว่านี้คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน
นะครับที่ผ่านมาเคยมีกรณีที่การท่องเที่ยวเขามาจัดซุ้ม ประการใดสุดแล้วแต่หมู่บ้านใดหมู่บ้าน
หนึ่งอาจขาดโอกาสในการเสนอผลิตภัณฑ์ อยากจะให้กระจายรอบด้านครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
นายก อบต. เรียนว่าจังหวัดน่านทําอย่างอ่ืนไม่ได้นอกจากการท่องเที่ยว สังเกตว่าเที่ยวบินที่มาจังหวัดน่าน

ตอนนี้มี ๗ เที่ยว มาก็ต้องไปปัว บ่อเกลือ ห้วยโก๋น ตําบลป่ากลางประกาศเป็นตําบลท่องเที่ยวแต่
ยังไม่มีจุดขาย ฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนช่วยผลักดันโครงการนี้ ก็อยากจะให้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนอย่างที่
ท่านสมาชิกได้กล่าวไปแล้วว่า การดําเนินการแล้วมีผลประโยชน์ตกอยู่กับส่วนไหน อบต. หรือ
หมู่บ้าน เพราะฉะนั้นถ้าจะทําก็ต้องทําในพื้นที่สาธารณะของ อบต.ป่ากลาง บริเวณสนามบินเก่า 
ฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ อบต.เป็นผู้เก็บ นอกจากโฮมสเตย์คงจะให้เอกชนเข้าดําเนินการเพ่ือให้
บริการแก่นักท่องเที่ยว เมื่อวันก่อนก็มีโอกาสได้พบกับ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และได้
นําเสนอไปบ้างแล้ว แต่ตอนนี้ยังขาดในเรื่องของสภาที่จะต้องนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมได้พิจารณา 
ขอเรียนว่างบประมาณตัวนี้จะทําให้เกิดความยั่งยืนแก่ตําบลป่ากลาง ทุกบาททุกสตางค์ อบต.
จะต้องเป็นผู้ดูแลเพื่อนํามาพัฒนาตําบลป่ากลาง คงจะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด ส่วนการเช่านั้นก็ไม่
แพงเพ่ือให้ชาวบ้านทุกคนนั้นสามารถเช่าและขายสินค้าเพ่ือเป็นรายได้ให้กับครอบครัว 

ผญบ.ม.๓ ผมก็ได้รับทราบจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในแผนพัฒนาในข้อที่ ๔ ยุทธศาสตร์   การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ผม
มีความเป็นห่วงเนื่องจากงบประมาณที่ใช้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะ จํานวนสามสิบล้าน ผมได้สอบถาม
ไปยังฝ่ายบริหารครั้งที่แล้วครับ จริงๆผมไม่มีความขัดข้องผมอยากจะให้ทําการศึกษาอย่างทั่วถึง 
อย่างลึกซึ้งว่าในแต่ละปีนั้น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดน่านแล้วมาอําเภอปัวจํานวนเท่าไหร่ 
และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเขาจะเข้าตําบลป่ากลางกี่เปอร์เซนของจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด แล้ว
การลงทุนครั้งนี้จํานวนสามสิบล้านบาท เราจะต้องกําหนดว่าจุดคุ้มทุนของเรากี่ปี แล้วจุดขายเรา
จะเอาอะไรเป็นจุดขายเพ่ือที่จะสามารถกะรันตีได้ว่าผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการตัวนี้จะมาสู่
ตําบลป่ากลางของเราในมิติไหนได้บ้าง อันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงและกังวลมาก ที่ผม
พูดผมอยากจะนําเสนอให้เห็นภาพว่ามีหลายๆที่ท่ีเราผ่านไปแล้วเห็นว่ามีการสร้างอาคารสถานที่
แล้วไม่ก่ีปีหลังการสร้างเป็นที่ร้างเปล่า อย่างเช่นถ้าทุกท่านถ้าเคยได้ผ่านไปยัง จ.เพชรบุรี ,
ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดเส้นทางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บูมมากแล้ว ณ วันนี้เป็นอาคารร้างหรือที่   
อ.ห้างฉัตร ซ้ายมือที่จะขึ้นไป จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์ท่องเที่ยวที่เคยยิ่งใหญ่มากและรถทัวร์รถทุก
คันต้องไปจอด ณ วันนี้ก็ไม่เหลืออะไรนะครับ ประเด็นที่สามผมค่อนข้างจะเป็นห่วงในด้านความ
พร้อมของตําบลป่ากลางเรามีความพร้อมแค่ไหนในการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผมเข้ามาอยู่ในชุมชน ผมคิดว่าคนในตําบลป่ากลางเรา
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นี้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นที่มีความรู้เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยว คนส่วนใหญ่เขามีอาชีพ
นอกบริบทของการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเราจะทําการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงจารีต
ประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่านได้มีความเตรียมพร้อมมากแค่ไหน อย่างช่วงที่มีการหาเสียง
เลือกตั้งได้มีการกล่าวว่าจะมีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องฟาร์มไก่ดํา ฯ ตอนนี้เราได้
ดําเนินไปถึงไหนแล้ว และตอนนี้เราพร้อมแค่ไหน เรามีความพร้อมในชุมชนมากน้อยแค่ไหน 
สมมติว่าวันนี้รถนักท่องเที่ยวมาสองคันรถท่านจะพาเขาไปไหน อันนี้คือคําถามท่ีต้องการคําตอบ 
เช่นเขาจะมาชมวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง ณ วันนี้ ม.๑ ,ม.๓ , ม.๖ , ม.๗ อยู่ตรงไหนบ้างถึงจะเป็น
เอกลักษณ์ของคําว่าม้ง ไม่ใช่เขามาแล้วก็มาดูศูนย์วัฒนธรรมอย่างเดียว เขาก็อยากดูวิถีชีวิตด้วย 
เมื่อเปรียบเทียบตําบลป่ากลางของเรากับบ้านดอยปุย ถ้าข้ึนไปถึงดอยปุยท่านจะพบเห็น
วัฒนธรรมของม้งอีกมิติหนึ่ง ที่แน่ๆคือหนึ่งบ้านของเขายังเป็นบ้านแบบเดิมเขาอนุรักษ์แบบ
ดั้งเดิมฉะนั้นนักเท่ียวขึ้นไปก็จะเห็นและสัมผัสได้ว่านี่คือหมู่บ้านม้งจริงๆ แต่ถ้ามาป่ากลางถามว่า
หาบ้านแบบดั้งเดิมสักหนึ่งหลังมีไหม ผมคิดว่าไม่มีนะครับไม่มี ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะทํา
โครงการตัวนี้ อยากจะให้มีการศึกษาอย่างถ่องแท้ ถ้าพร้อมที่จะทําก็อยากจะให้มีโครงการ
งบประมาณตัวนี้ ที่เห็นอยู่นี้เป็นงบด้านโครงสร้างทั้งหมดไม่เห็นมีงบประมาณเก่ียวกับการเตรียม
พ้ืนที่ การเตรียมคน ฉะนั้นถ้าเราจะทําโครงการตรงนี้ผมคิดว่าหมู่บ้านละสองล้านเพื่อเตรียมคน
เตรียมพื้นท่ี เตรียมทรัพยากรที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูด้วย ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นมิติที่จะ
เข้ามาเสริมได้ด้วยระหว่างตัวศูนย์และจุดขายของตําบลและตัวชี้นําว่าถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วได้
เห็นสิ่งนี้แล้วจะได้เห็นอะไรหลังจากตรงนั้นด้วย อันนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างจะเป็นห่วง 

นายก อบต. ก็ต้องขอขอบคุณทาง ผญบ.ม.๓ ที่จริงโครงการนี้ก่อนดําเนินการต้องมีการวิจัย ซึ่งได้มีทาง     
ดร.ไพจิตรา ท่านก็รับที่จะทําการวิจัยในส่วนนี้ ว่าจะดําเนินการอย่างไร อย่างบ้านชนเผาต้องรู้
และดูว่าอย่างไรถึงจะเป็นบ้านชนเผ่านะครับ จริงๆแล้วการออกแบบก่อสร้างเฉพาะการออกแบบ
ก็เป็นล้านบาทแล้วนะครับ อย่างดอยซิลเวอร์เมื่อเขาทําแล้วเขาจะมีการประชาสัมพันธ์แต่ของเรา
ผมยังไม่ประชาสัมพันธ์เพราะถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่มีอะไรให้เข้าดู ฉะนั้นผมอยากจะให้มีการ
วิจัยก่อนทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ไม่ยาก แต่ที่ยากคือจุดขายตรงนี้ อย่างที่
ผมได้กล่าวคือเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องมีท่ีดู ที่เที่ยว ที่กิน ที่นอน ครบวงจรและรายได้จะอยู่ในนี้ 
งบประมาณสามสิบล้านก็ไม่ใช่ของ อบต. เพราะเกินกําลังของ อบต. จะต้องได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมจังหวัด ผมคิดว่าแต่ละชนเผ่าจะต้องคิดด้วยว่า
สัญลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านั้นคืออะไร เช่น ม้งคือแคน ถ้ามาถึงมีแคนอยู่ก็แสดงถึงม้ง ก็ฝากให้
ทุกส่วนได้ไปช่วยคิดในส่วนนี้ด้วยว่าถ้ามาถึงป่ากลางแล้วอะไรเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ามาถึงป่า
กลางแล้ว ในขั้นต้นนี้ขอให้บรรจุไว้ในแผนก่อน และจะต้องผ่านมติของสภาด้วย ผมได้สอบถาม
ท่านนายอําเภอแล้วท่านกล่าวว่าทุกอย่างจะต้องมีแผนก่อน  หากไม่มีในแผนแล้วเราจะเสียโอกาส  
ก็ขอเรียนทุกท่านอย่างนี้ 

ผญบ.ม.๖ ขอเพ่ิมเติมในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ท่านนายกได้นําเสนอต่อที่ประชุม ตรงนี้ฝากเป็นข้อคิด
ให้กับทางสมาชิก ผู้นําท้องที่และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตําบลป่ากลางนี้ ก็คิดว่าเป็น
นิมิตรหมายที่ดีที่ท่านนายกมีแนวคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงในตําบลป่ากลางให้เป็นการท่องเที่ยวซึ่ง
ระบบเก่าของตําบลป่ากลางเป็นระบบเกษตร อนาคตข้างหน้านี้ทุกอย่างจะถึงทางตันการเกษตร
ของเรานี้ต้องอาศัยพ้ืนที่ข้างนอก ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีท่ีท่านมีแผนไว้ในใจที่จะดําเนินการในเชิงของ
วัฒนธรรมก็ขอนําเสนอสู่ที่ประชุมและเป็นข้อคิดว่า จริงๆแล้วของเรามีต้นทุนมีจุดแข็งในเรื่องของ
วัฒนธรรมอยู่สี่ห้าชนเผ่าทําไมเราไม่รวมสี่ห้าชนเผ่าตรงนี้มาเป็นหนึ่งวัฒนธรรมป่ากลาง ซึ่งผมเคย
พูดที่อ่ืนว่าตําบลป่ากลางของเรามีเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมของประเทศเพราะมีชนเผ่า ม้ง เมี่ยน 



๑๓ 
 

ลัวะ ถิ่น ก็ฝากให้กับทุกท่านที่อนาคตจะมาเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา ที่จะมาบริหารงบประมาณ
ของ อบต. ให้เข้าไปสู่ในเรื่องของวัฒนธรรม อย่างเช่นที่ จ.ตาก ที่เพ่ิงมีการรวมชนเผ่าจัดงานปี
ใหม่ซึ่งผ่านไปเม่ือไม่ก่ีวันมานี้ อยากให้นํามาศึกษาว่าของเราจะทําได้หรือไม่  อย่างปีใหม่ม้งที่จัด
ในช่วงปลายปีหรือต้นปีใหม่ทําไมเราไม่นําทั้งห้าชนเผ่ามารวมกัน อย่างที่ท่านกํานันเคยเสนอว่า
อย่างปีใหม่เมี่ยนหรือตรุษจีนทําไมเราไม่เอาทั้งหมดไปร่วมกันจัดเป็นหนึ่งปีใหม่ ปีใหม่ม้งก็
เหมือนกันเราก็นําสี่ห้าชนเผ่านั้นมาจัดปีใหม่รวมกัน ทําไมเราไม่นําจุดแข็งในเรื่องของประเพณี
วัฒนธรรมเหล่านี้มาเป็นจุดขาย ก็ฝากให้ทุกๆท่านเป็นข้อคิดว่าถ้าหากอนาคตข้างหน้าสามารถทํา
ได้ก็เป็นสิ่งที่ดี ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ พูดถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันก่อนเราก็ได้คุยกันไปแล้วขอฝากให้เพื่อนสมาชิกว่าตรงนี้
ท่านอย่าบอกว่าจะใช้งบประมาณในปีนี้หรือปีหน้า ตรงนี้เข้าแผนเฉยๆไม่ได้บอกว่าจะทําหรือไม่
ทําถ้าท่านคิดว่าเข้าแผนได้ก็ช่วยยกมือ แต่ถ้าท่านคิดว่าไม่ให้เข้าแผนก็ไม่ต้องยกมือ ก็ขอฝากท่าน
สมาชิกทุกท่านนะครับ ท่านนายกก็ได้กล่าวแล้วว่าขอนําเข้าแผนเฉยๆหากไม่มีงบประมาณเข้ามา
ก็ไม่ดําเนินการแต่หากมีงบประมาณเข้ามาแล้วถึงจะสามารถดําเนินการได้ หากไม่นําเข้าแผนถึง
จะมีงบประมาณร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถทําได้ เพราะให้อภิปรายกันเรื่อยๆทําให้ไขว้เขวใน
การฟังดังนั้นก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกว่าเรายังไม่ได้ดําเนินการเพียงแต่เข้าแผนเท่านั้นขอบคุณครับ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ผมยืนยันแต่ต้นว่าผมเห็นด้วยกับแผนนี้ อย่างที่ชาวบ้านว่าแผนก็คือแผนหรือเสือกระดาษ เพราะ
เป็นแค่กระดาษไม่มีงบประมาณเป็นแค่แผน เรื่องของชนเผ่าผมขอแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งส่วน
ของตําบลป่ากลางมีสามชนเผ่าแต่ปัจจุบันวิถีชีวิตโครงสร้างของสังคมค่อนข้างเปลี่ยน หนึ่งเรื่อง
ของอาชีพการกระตือรือร้นต่างๆรวมไปถึงเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างบ้านของพ่ีน้องถิ่นจะหา
บ้านแบบเดิมๆยาก และพ่ีน้องม้งและเมี่ยนก็เช่นกัน หากเรามีศูนย์รวมสักท่ีหนึ่งแสดงโครงสร้าง
จุดนี้มันก็ถูกต้องข้างนอกเข้ามาเขาก็สัมผัสได้ ทีนี้จะลงไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของชนเผ่าการ
รวบรวมศิลปะการแสดงต่างๆท่ีจะรองรับในส่วนของผู้ที่จะมาท่องเที่ยวตรงนั้น แต่จะมาเท่าไหร่ก็
เป็นเรื่องของปริมาณท่ีท่านผู้ใหญ่ได้กล่าวไปแล้ว หากในอนาคตมีการท่องเที่ยวจริงก็ขอให้เป็น
แบบครบวงจรเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วครบทุกมิติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของทุกชนเผ่า เช่นอย่างพ่ีน้องม้งท่ีดอยปุย หลักๆเศรษฐกิจของเขาคือการท่องเที่ยว
ล้วนๆและมีการเปิดร้านค้าขายของต่างๆรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือนผมคนนี้พยายามสร้าง
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่ครบวงจรวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งสินค้าประเพณีต่างๆและมีสิ่งศักดิ์ให้
นักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปบนดอยปุยได้เข้าไปสักการะ เพ่ือนคนนี้ค่อนข้างจะมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล เมื่อกลับมามองตําบลป่ากลางของเราก็มีสิ่งสักการะไม่ว่าจะเป็นอาศรมหรือวัด หรือ
พญาดงเซ้งหากเรามีการบูรณะความเชื่อมาเป็นการท่องเที่ยวผมเชื่อว่าจะเป็นตัวกระตุ้นและสร้าง
ความศรัทธาให้กับนักท่องเที่ยว ตรงนี้ก็ขอฝากก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่สําหรับเรื่องแผนผมเห็น
ด้วยอย่างยิ่งครับ 

ประธาน ก็เป็นการอภิปรายที่พอสมควรแล้วลําดับต่อไปก็เป็นการขอความเห็นชอบในการแก้ไขและ
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓)  / ท่านใดเห็นชอบให้
แก้ไขและเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๒๐ – ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเอกฉันท์เห็นชอบในการแก้ไขและเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) 

 
 
 



๑๔ 
 
 ๓.ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
 
ประธาน เชิญผู้บริหารนําเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ  
นายก อบต. เรื่องการขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในครั้งนี้เรื่องแรกคือ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณประจําปี พ.ศ.

๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560        
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง    อ าเภอปัว    จังหวัดน่าน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  2 

ครั้งท่ี แผนงาน/งาน 
(จ่ายจากเงิน) 

หมวด/ประเภท 
รหัสบัญช ี

งบประมาณ
อนุมัต ิ

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน  บริหารงานท่ัวไป 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

หมวด   ครุภัณฑ ์
ประเภท  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
 
 
 

722,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รถบรรทุก  (ดีเซล)     
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  
ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,000  ซีซี  
ขับเคลื่อน  2  ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี ้
   1.  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประต ู
   2.  เป็นกระบะสําเร็จรูป   
   3.  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
   4.  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  มีนาคม  2558   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป (00110)  งาน  บริหารทั่วไป  
(00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 
2562) หน้า 139  ข้อ 387 
 

1. รถบรรทุก  (ดีเซล)     
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  
ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,000  ซีซี  
ขับเคลื่อน  2  ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) โดยมี
คุณลักษณะดังนี ้
   1.  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประต ู
   2.  เป็นกระบะสําเร็จรูป   
   3.  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
   4.  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  มีนาคม  2558   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป (00110)  งาน  บริหารทั่วไป  
(00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 
2562) หน้า 139  ข้อ 387 
 

 



๑๕ 
 
นายก อบต. เรื่องท่ี ๒ คือการขออนุมัติโอนงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้  

 
โอนครั้งที่…4…. 

 
 
 
 

ด้าน/แผนงาน/ 
งาน/หมวด/ประเภท 

รหัส 
บัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนครั้งนี้ 
+   เพิ่ม 

-    ลด 

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน 

ค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย 

กรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

โอนลด         ตั้งจ่ายจาก 
อุดหนุนทั่วไป ด้าน       การดําเนินงานอ่ืน 00400       

แผนงาน   งบกลาง 00410       
งาน    งบกลาง 00411       
หมวด     รายจ่ายงบกลาง 000        

ประเภท   เงินสํารองจ่าย 004 475,533 283,386 - 11,300 272,086   

         
โอนลด         ตั้งจ่ายจาก 

อุดหนุนทั่วไป ด้าน       บริหารงานทั่วไป 00100       
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 00110       
งาน    บริหารทั่วไป 00111        
หมวด     ค่าครุภัณฑ์ 450        
ประเภท   ครุภัณฑ์สํานักงาน 451 115,554 38,894 - 30,494 -   

    - 41,794    



๑๖ 
 

 
 
 

ด้าน/แผนงาน/ 
งาน/หมวด/ประเภท 

รหัส 
บัญชี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนครั้งนี้ 
+   เพิ่ม 

-    ลด 

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน 

ค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย 

กรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

โอนลด          
ตั้งจ่ายจากอุดหนุนท่ัวไป ด้าน     บริการชุมชนและสังคม 00๒00       

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00๒๖0       
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00๒๖๓       
หมวด  ค่าใช้สอย ๒๕๐       
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

รายการ   โครงการกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๕,๑๒๐.๘๖ - 21,000 ๔,๑๒๐.๘๖   
         

โอนลด        ตั้งจ่ายจากอุดหนุนท่ัวไป 
ด้าน     การเศรษฐกิจ 00300       
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 00310       
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 00312       
หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500       
ประเภท  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
รายการ  โครงการปรับปรุงอาคาร  อบต.ป่ากลางหลัง 
เก่า 

510  
 

192,000 

 
 

192,000 

 
 

- 

 
 

192,000 

  
 
 

 

รวมโอนลด    - 254,794    



๑๗ 
 

 

 

ด้าน/แผนงาน/ 
งาน/หมวด/ประเภท 

รหัส 
บัญช ี

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ
คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนครั้งน้ี 
+   เพ่ิม 

-    ลด 

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน 

ค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย 

กรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

โอนเพ่ิม        - โอนลดจากครุภัณฑ์ 
สนง. สํานักงานปลัด  
จํานวน  9,494  บาท 
 

ด้าน       บริหารงานท่ัวไป 00100       
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 00110       
งาน    บริหารงานคลัง 00113       
หมวด     ค่าครุภัณฑ์ 450       
ประเภท   ครุภัณฑ์สํานักงาน 451       
รายการ  ตู้เก็บเอกสาร  2  บาน   จํานวน  2  ตู้  30,000 2,600 + 9,494 12,094  

    + 9,494    

ด้าน/แผนงาน/ 
งาน/หมวด/ประเภท 

รหัส 
บัญช ี

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ
คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนครั้งน้ี 
+   เพ่ิม 

-    ลด 

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน 

ค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย 

กรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

โอนเพ่ิม         
โอนลดจากครุภัณฑ์ 
สนง. สํานักงานปลัด  
จํานวน  21,000  
บาท 

        
ด้าน     การเศรษฐกิจ 00300       
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 00310       
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311       
หมวด  ค่าครุภัณฑ ์ 450       
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

466  
- 

  
+ 

 
21,000 

 
21,000 

 

    + 21,000    



๑๘ 
 

 

ด้าน/แผนงาน/ 
งาน/หมวด/ประเภท 

รหัส 
บัญช ี

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ
คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนครั้งน้ี 
+   เพ่ิม 

-    ลด 

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน 

ค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย 

กรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

โอนเพ่ิม         โอนลดจากงบกลาง 
(เงินสํารองจ่าย)จํานวน 
11,300  บาท 
 

ด้าน     การเศรษฐกิจ 00300       
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 00310       
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312       
หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500       
ประเภท  อาคารต่างๆ 509       
รายการ  โครงการคั่นห้องเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านตาหลวง 

    
+ 

 
203,300 

 
 

 

  - - + 203,300    

ด้าน/แผนงาน/ 
งาน/หมวด/ประเภท 

รหัส 
บัญช ี

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ
คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนครั้งน้ี 
+   เพ่ิม 

-    ลด 

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน 

ค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย 

กรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

โอนเพ่ิม          
โอนลดจากโครงการ
กิจกรรมปีใหม่ม้ง 
จํานวน ๒๑,๐๐๐ บาท 
 

ด้าน     บริการชุมชนและสังคม 00๒00       
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๑๙ 
 
ประธาน มีท่านสมาชิกท่านใดในที่ประชุมจะอภิปราย เชิญครับ  
เลขานุการ เรื่องขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ มีเรื่องที่จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ผอ.กองช่าง ในส่วนของกองช่างชี้แจงเพ่ิมเติม ในส่วนของโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจริงๆแล้วก็
คือวัดตามขนาดอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านตาหลวง แต่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ขนาดจึง
ลดลงตามท่ีปรากฏอยู่ ส่วนของงบประมาณท่ีจะทําราคากลางใหม่ราคาเพ่ิมข้ึนเนื่องจากค่า Factor 
F ที่กรมส่งมาให้เรา ซึ่งราคาท่ีตั้งไว้เป็นการคิดจากปี ๕๙ แต่เราดําเนินการในปี ๖๐ ซึ่งราคาท่ีกรมส่ง
มาให้เราน่าจะประมาณเดือนกันยายนมีค่าสูงกว่าตอนท่ีเราคิดจึงทําให้ราคาสูงขึ้น ในส่วนของค่า 
Factor F จะเป็นส่วนกําไร ค่าดําเนินการ ภาษี ของผู้รับจ้าง จึงขอเปลี่ยนแปลงปริมาณท่ีลดลงและ
งบประมาณเพ่ิมข้ึน ซึ่งของยังคงเท่าเดิมแต่ราคาปรับขึ้นเนื่องจากราคา Factor F มีการปรับขึ้น ส่วน
งบประมาณจะเพ่ิมข้ึนประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทจากเดิม 192,000 บาท เป็น 203,300 บาท 
จึงนําเสนอท่ีประชุมสภาเพ่ือขอแก้ไขชื่อโครงการและแบบแปลนค่ะ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต ขอเรียนที่ประชุมแห่งนี้ ในการทําแผนจะเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่สาระนะครับ ที่เป็น
สาระก็คือก่อนที่จะนําแผนเข้าสู่สภาคือครั้งก่อน น่าจะมีการศึกษาวิจัยรอบด้านผลได้ผลเสียคุ้มทุน
ค่าใช้จ่าย อย่างกรณีเรื่องรถครับ ครั้งที่แล้วเรื่องรถทําไมไม่นําเสนอเป็นรถยกสูงขับเคลื่อนสี่ล้อ
เพ่ิมเติมเพราะการใช้งานจะคุ้มทุนกว่า อย่างรถท่ีออกแบบมายกสูงนั้นการใช้งานลักษณะภูมิประเทศ
ของ อบต.ของเรานี้ ถ้ายกสูงทําไมไม่เอาขับเคลื่อนสี่ล้อละครับในการนําเสนอ แต่ครั้งที่แล้วที่เสนอ
ต่อสภาแห่งนี้คือรถสเปคทั่วไปขับเคลื่อนสองล้อแบบกระบะต่ําเท่านั้น การใช้งานก็ใช้ได้อยู่เพราะว่า
ภูมิประเทศของเราไม่ได้ขึ้นป่าขึ้นเขาลงห้วยหรือต้องใช้ในถิ่นทุรกันดาน ดีไหมดีครับยกสูงสะดวกการ
ใช้งานคล่องตัวครับ แต่ค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมแน่ๆเพราะยางต้องแพงกว่าอยู่แล้ว แต่ผมไม่ได้ค้านนะครับ 
เพียงแต่ทําไมตอนนําเสนอไม่เสนอให้รอบด้าน และอีกอย่างคือโครงการปรับปรุงอาคารของ อบต.
หลังเก่านี้ไม่น่าจะไปผิดตรงจุดที่ตั้งคือถ้าเปลี่ยนแปลงจากตัวเลขหรือว่าอาจจะคํานวณผิดพลาดมันก็
น่าจะดูดีอยู่แต่ ผิดจุดที่ตั้งนี่ครับในการทําแผนมันไม่น่าจะผิดจุดที่ตั้งนะครับ อบต.หลังเก่าคือที่เดิม
แต่ในชีทนี้คือหมายความว่าผิดแล้วคือหลังนี้ มันไม่น่าจะสะเพร่าขนาดนี้นะครับ แต่ก็ไม่ได้ตําหนิใน
การนําเสนอครั้งต่อไปไม่ว่ากรณีใดก็สุดแล้วแต่ ขอให้ไตร่ตรองและนําเสนอให้ตรงประเด็นไม่ควรจะ
ผิดพลาดซ้ํารอยแบบนี้บ่อยๆ เดี๋ยวชาวบ้านหรือเด็กๆที่อยู่ทางโน้นบอกว่า อ้าวหนูจะได้ห้องเรียนที่
ดีกว่านี้ทําไมเอางบตัวนี้ไปทําอาคารโน้นอีกแล้ว แล้วหนูอยู่ฝั่งนี้ก็น้อยใจสิครับท่าน เราก็ตอบเด็กๆ
ยากครับ 

ผญบ.ม.๓ ตัวงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับปีใหม่ม้ง ณ วันนี้ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ม้งเท่าท่ี
ทราบยังไม่มีการประชุมสรุปว่าค่าใช้จ่ายทั้งส่วนของหมู่บ้านและของ อบต.มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
และเหลือเท่าไหร่เนื่องจากว่างบประมาณที่ทางส่วนของหมู่บ้านที่จัดเก็บได้กับงบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนจากทาง อบต.ทั้งสองส่วนที่เรานําไปใช้ในงานประเพณีปีใหม่ม้ง ผมคิดว่าก่อนที่เรา
จะมีการโอนย้ายงบประมาณไปใช้ในภาคส่วนอื่นๆเราต้องมาสรุปว่าในส่วนข้างนอกท่ีเป็นการ



๒๐ 
 

บริหารจัดการโดยกํานันผู้ใหญ่บ้านหรือทางคณะกรรมการได้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ส่วนของ อบต.
ที่มาสนับสนุนงบประมาณปีใหม่ม้งใช้จ่ายได้ในส่วนไหนบ้าง ผมคิดว่าเราควรมีการสรุปก่อนที่จะมี
การนํางบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในส่วนอื่นๆ ถ้าส่วนอื่นๆของกํานันผู้ใหญ่บ้านการจัดเก็บภายนอก
ถ้ายังไม่เพียงพอผมคิดว่าเราคงจะต้องรบกวนทางงบประมาณของ อบต.ที่จะไปช่วยสนับสนุน
รายจ่ายบางส่วนที่อยู่ข้างนอกด้วย อยากจะขอความเห็นและขอเสนอในส่วนที่ยังไม่มีการสรุป 

ผอ.กองการศีกษาฯ เรื่องเงินของเทศกาลปีใหม่ม้ง ในรูปแบบของการสรุปผมก็รอหลายท่านนําเรียนก็รอท่านกํานัน 
แต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบ ส่วนเรื่องเงินเลยห้วงระยะของการเบิกไปแล้วถ้าหากท่านติดลบอย่างไรก็
ไม่สามารถเบิกได้แล้ว เพราะเลยห่วงระยะเวลาการเบิกแล้ว ในส่วนของการเบิกผมได้ถามผู้ที่
รับผิดชอบหากมีค่าใช้จ่ายให้นําบิลมาเบิก ขณะนี้คงไม่สามารถเบิกได้แล้วเพราะเลยมาเป็นเดือน
แล้วคงจะให้การสนับสนุนไม่ได้ 

ผญบ.ม.๗ ก่อนที่เราประชุมก่อนจะใช้เงินสนับสนุนวัฒนธรรมปีใหม่ม้งทางฝ่ายกิจการหรือ อบต.บอกว่าให้
สํารองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาเบิก ก็อย่างที่ท่านผู้ใหญ่ ม.๓ ชี้แจงไปยังไม่มีการชี้แจงยังไม่มีการ
สรุปเลยว่าเงินใช้จ่ายไปเท่าใด เพราะฉะนั้นเวลานี้ท่าน ผอ.กองการศึกษาฯ บอกว่าเลยเวลาไป
แล้ว ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านยังไม่ได้นัดผมมาประชุมกันเลยว่างบประมาณท่ีใช้ไปนั้น
เท่าใด เพราะเงินหนึ่งแสนบาททางคณะกรรมการจัดงานยังไม่เห็นสักบาทท่านเป็นคนทําคนเดียว 
เพราะฉะนั้นชี้แจงว่าเงินเหลือเท่านี้โอนไปเท่านี้ผมว่าไม่ได้ครับ หากท่านว่านัดแล้วหนังสือมี
หรือไม่หากส่งไปแล้วกรุณานํามาด้วยเพราะผมยังไม่ได้รับ เพราะผมเป็นคณะกรรมการการคลัง
ของปีใหม่นี้ และผมยังไม่ได้รับเชิญให้มาประชุมเลยครับ 

ผอ.กองการศึกษาฯ ขอเรียนถามทาง ผญบ.ม.๖ กับท่านกํานันว่าผมได้แจ้งไปหลายรอบว่าจะสรุปงานเทศกาลปี
ใหม่ม้งวันไหน ก็รอหลายๆภาคส่วนก็ไม่ทราบว่ารออะไร งบประมาณผมมีหน้าที่แค่เบิกให้เท่านั้น
เพราะทุกท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงาน หากท่านนําบิลมาให้ผมๆก็เบิก แต่ผมก็ไม่ทราบว่า
ท่านนําไปใช้จ่ายในแต่ละภาคส่วนอย่างไร เพราะร้านค้าท่านก็เป็นคนไปแปะเองผมมีหน้าที่แค่
เบิกเงินให้เท่านั้น เงินที่เหลือผมก็นําไปใช้ในส่วนอื่นนะครับ 

ผญบ.ม.๓ ผมขอให้มีการประชุมสรุปก่อนว่างบประมาณท้ังหมดใช้ไปในส่วนใดและจํานวนเท่าใด แล้วงบ
สนับสนุนจาก อบต.ที่ได้มาหนึ่งแสนบาทนี้ได้ใช้ไปในกิจกรรมฝ่ายไหนจํานวนเท่าไหร่ แล้วงบที่
เก็บได้ข้างนอกเช่นล็อคขายของเก็บได้เท่าไหร่และใช้จ่ายไปเท่าไหร่งบประมาณเพียงพอมั้ย ตรงนี้
ผมขอสงวนไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้ามีการประชุมเป็นกิจจะลักษณะเสร็จแล้วว่างบประมาณเหลือ
จํานวนเท่าไหร่จริง การจะนํางบไปใช้จ่ายในส่วนอื่นผมไม่ติดขัด จริงๆท่านบอกว่าได้ประสานกับ
ทางกํานัน และผญบ.ม.๖ แต่ในส่วนของผมและ ผญบ.ม.๗ ไม่ได้รับการประสานเลยการจะทํา
อะไรเนี่ยก็เราทําในรูปของคณะกรรมการ ไม่ใช่ทําเป็นบุคคลการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมา การ
อธิบายหรือการชี้แจงว่างบประมาณจะใช้ไปในส่วนไหนได้บ้างตอนที่มีการเตรียมงานเราทําในรูป
ของคณะกรรมการ ฉะนั้นเมื่อประชุมเสร็จแล้วการที่จะมาสรุปว่าเงินเหลือเท่าไหร่การมาประชุม
ตรงนี้ก็ควรจะมาทําในรูปของคณะกรรมการครับ 

ผญบ.ม.๖ จะไม่เก่ียวข้องกับทุกๆท่าน เงินในส่วนนี้โอนลดตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสภาด้วยนะครับ ขอชี้แจง
สองประเด็น ประเด็นแรกเรื่องของการประชุมสรุปงานปีใหม่ม้งขอทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับ
ว่าจริงๆผมก็อยากจะสรุปเท่าที่จะดูได้ แต่มันติดอยู่ตรงที่เงินสนับสนุนของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ซึ่งในวันที่ทําพิธีเปิดนั้นทุกท่านจะเห็นป้ายประกาศอยู่ที่สามพันบาท แล้วทางสภาวัฒนธรรมบอก
ว่าอุดหนุนมาหนึ่งหมื่นบาท ในส่วนของ อบจ.ผมไปเบิกมาเรียบร้อยแล้วและใช้จ่ายหมดแล้ว
เหลืออยู่ที่ผมสองพันบาท ตอนนี้เรารอว่าของสภาวัฒนธรรมจังหวัดจะได้มั้ย อย่างน้อยๆก็ขอให้
ได้สักสามพันบาทจึงรอจุดนี้ และยังไม่มีการสรุป อย่างทุกปีที่ผ่านมาเราเร่งสรุปไปแต่งบประมาณ
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ยังเก็บมาไม่หมดถ้าเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่างบประมาณของเราจริงๆเหลือเท่าไหร่ หลายคนก็บอกว่า
เหลือเท่านั้นเท่านี้ ฉะนั้นจึงเป็นอันว่าอย่าเพ่ิงสรุปดีกว่าจึงยังไม่ได้สรุปขอชี้แจงตรงนี้นะครับ ส่วน
เรื่องเงินหนึ่งแสนบาทของ อบต.ผมก็เห็นด้วยกับทาง ผญบ.ม.๗ ว่าไม่อยากจะให้โอนไปในส่วน
อ่ืนก่อนแต่ตรงนี้ก็เป็นข้อบกพร่องของพวกเรา ตรงนี้อยากจะฝากไปถึงผู้บริหารและพวกเรา      
ปีหน้าเงินหนึ่งแสนบาทอยากจะให้ตั้งในส่วนอื่นๆเข้าไปด้วย เพราะผมศึกษาในปีนี้แล้วบางส่วนไม่
สามารถเบิกจากเงินหลักๆได้ ในส่วนที่คงค้างไว้สองหมื่นห้าเราไม่มีที่รองรับ ฉะนั้นปีหน้าเราตั้งไว้
เยอะๆในส่วนของฝ่ายกิจกรรมต่างๆให้เยอะขึ้น คิดว่าเราน่าจะไปนั่งวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งในเรื่อง
ของสรุปให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับ 

รองฯชัยเดช จริงๆแล้วในส่วนของงบประมาณของ อบต.สามารถเบิกได้เฉพาะบางอย่างไม่ใช่ว่าจะครอบคลุม
ทุกส่วนที่เราจะต้องดําเนินงาน จะได้เฉพาะบางอย่างเราก็ต้องเข้าใจจุดนี้ก่อน ไม่ใช่ว่าเราตั้งไว้
หนึ่งแสนบาทแล้วจะต้องเบิกได้หนึ่งแสนบาท แต่บางอย่างที่ไม่สามารถเบิกได้ผมก็ได้คุยกับท่าน
ผู้ใหญ่แล้วว่าให้นําเงินที่เราเก็บเองได้ไปจ่าย แต่เท่าท่ีผมเข้าใจคือท่านผู้ใหญ่ ม.๖ คงตรวจสอบ
หมดแล้วคงจะไม่มีหนี้สินอะไรค้างอยู่ หากมีฝ่ายที่รับผิดชอบจะต้องหาเอกสารมาตั้งเบิกให้
เรียบร้อยหรือยังขาดเหลืออะไรผมก็ไม่ทราบ ส่วนทางคณะกรรมการที่รับผิดชอบก็คงจะเป็น
ประธานที่จะต้องติดตามในแต่ละส่วน เพราะทาง ผอ.กองการศึกษาฯ ก็ไม่มีอํานาจที่จะไปเชิญ
ทุกท่านมาประชุม ซึ่งผู้ที่มีอํานาจสั่งการก็คือประธานคณะกรรมการอาจจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ อบต.
ทําหนังสือเชิญหรืออ่ืนๆ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายสรุปได้และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการก็อย่างที่ 
ผญบ.ม.๖ กล่าวว่าอาจจะต้องรอบางส่วนจึงทําให้ล่าช้าก็ให้ทุกส่วนได้ประสานงานกันเพ่ือให้งาน
นี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ 

ผญบ.ม.๖ ตามท่ีท่านรองฯนายกชัยเดชได้นําเรียนไปว่าจะมีห้วงเวลา ผมก็ไม่ทราบระเบียบของการเบิกจ่าย
ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เท่าที่ผมเข้าใจคือปีงบประมาณตรงนั้นสามารถท่ีจะเบิกจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆ
ตรงนี้ก็อยากจะให้งบประมาณส่วนนี้คงไว้ก่อนรอให้สรุปก่อน เมื่อเช้าผมก็ให้ทาง ผอ.กอง
การศึกษาฯประสานไปยังวัฒนธรรมจังหวัดว่าเงินสามพันบาทนั้นจะได้เมื่อไหร่ หากได้มาก็จะมา
สรุปว่าคงเหลือเท่าใดส่วนของหนี้สินคงไม่เหลืออะไรแล้ว ก็คงจะรอเงินของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ตัวเดียวนะครับ 

ประธาน ให้ท่านปลัดชี้แจงเพ่ิมเติม  
เลขานุการ ขออนุญาตชี้แจงงบประมาณเทศกาลปีใหม่ม้ง ตอนนี้เหลืออยู่สองหมื่นกว่าบาท ก็นําเรียนว่าไม่

สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากห้วงระยะเวลาเกินไปแล้ว ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
การเงิน การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่จะมีการดําเนินการจะต้องมีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ใบสั่งจ้าง เมื่อดําเนินการเสร็จผู้ตรวจรับพัสดุต้องตรวจภายในสามวันและเบิกจ่ายเงินภายในห้า
วันและเช็คจะต้องออกภายในห้าวัน หากไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่ากองคลังมีความผิด ซึ่งตอนนี้ไม่
สามารถทําอะไรได้ก็จะตกเป็นเงินสะสมไป หากไม่นําไปใช้อย่างอ่ืนก็นําเรียนเรื่องระเบียบ
เกี่ยวกับการพัสดุและการเงินให้ทุกท่านได้รับทราบ 

นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ ผมก็ยังไม่ทราบว่าตรงนี้จะต้องมีการลงมติหรือไม่ ถ้ามีการลงมติก็ต้องขอความชัดเจนนิดนึงผม
อยากจะให้ท่าน ผญบ.ม.๖ ตรวจสอบนิดหนึ่งว่าติดขัดอะไรมั้ยในเรื่องของปีใหม่ม้ง ถ้าหากว่าเรา
ยังติดขัดตรงไหนเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่สามารถจ่ายได้ในส่วนของบประมาณของ 
อบต. ถ้าหากไม่มีอะไรติดขัดแล้วพวกผมก็จะได้ช่วยกันพิจารณา เพราะเงินตรงนั้นเป็นส่วนเกินไป
ก็จะได้พิจารณาให้ผ่านไป เพราะเกินห้วงระยะเวลาไปแล้ว หากยังติดขัดอยู่ก็จะได้ให้ทางสมาชิก
ทุกท่านพิจารณาให้ตกไปพูดชัดเจนอย่างนี้นะครับ 
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ประธาน มีสองแนวทางเพ่ือให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ เรื่องการโอนลดผมว่ามีหลายรายการ ถ้าเราจะ

เว้นรายการนี้ก็ เพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ลงมติอย่างสบายใจ หรือจะรวมกันทั้งหมดทุกรายการ
ทางสมาชิกมีความเห็นอย่างไรบ้าง 

นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ เรื่องปีใหม่ม้งก็อยากจะทราบรายละเอียดหากไม่ติดขัดก็จะยกมือให้ผ่าน แต่ถ้าติดขัดก็คงจะต้อง
เอาไว้ก่อน ขอบคุณครับ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต มันเป็นประเด็นอยู่สองประเด็นนะครับ คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเทศกาลปีใหม่ม้งอยู่อีกส่วนหนึ่ง 
ส่วนที่การคลังที่เกี่ยวกับหนึ่งแสนที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯที่เขาใช้จ่ายไปประมาณเจ็ดหมื่นกว่า
บาทไม่หมดนะครับ แต่ติดขัดตรงที่เม่ือระยะเวลาของระเบียบคือปิดตายแล้ว เอาไปใช้ในงานปี
ใหม่ม้งไม่ได้อีกแล้ว หลักๆคืออย่างนี้ครับ แล้วหลังจากนั้นเหลือเราจะไปโอนลดเพ่ือทําอะไรแต่ใน
นี้คือโน๊ตบุ๊คจะโน๊ตบุ๊คหรือไม่โน๊ตบุ๊คแล้วแต่ทุกท่านจะเห็นชอบ จะเอาไปซื้ออะไรทําอะไรต้องชี้
ประเด็นให้ชัดๆครับ ใช่มั้ยครับท่าน หลักๆจะเป็นแบบนี้ใช่มั้ยครับ 

ประธาน เข้าใจว่าถึงจะมีการประชุมสรุปออกมาเป็นอย่างไร ในส่วนนั้นคงจะเบิกไม่ได้  
ผญบ.ม.๖ ขออนุญาต สองประเด็น ประเด็นแรกท่ีท่านเกรียงไกรได้สอบถามก็คงจะไม่ติดขัดตรงไหนนะครับ 

ก็งบประมาณส่วนข้างนอกได้ใช้จ่ายไปแล้ว ผมว่าเอาอย่างนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วเงินที่เหลือ
จะโอนไปใช้จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะตกเป็นเงินสะสม ตรงนี้ถ้าจะโอนไปซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โดยส่วนตัวก็เห็นด้วย แต่ ณ วันนี้ผมว่าชะลอไว้ก่อนเพราะยังเหลือการประชุมอีก
หลายสมัย เพื่อให้สรุปงานปีใหม่ ฉะนั้นตรงนี้เงินหนึ่งแสนบาทคนที่รับผิดชอบจะต้องมาชี้แจงว่า
ใช้จ่ายไปเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่หลังจากนั้นเราค่อยไปโอนสมัยหน้าก็ได้ครับ  

ผญบ.ม.๓ คือที่ผมเสนอและขอสงวนญัติตรงนี้ไม่ได้หมายความไม่อยากให้โอนไปในส่วนของการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์นะครับ แต่อยากจะทําให้เป็นระบบเมื่อมีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติฯสนับสนุน
ปีใหม่ม้งแล้วควรจะทําให้จบกระบวนการก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่างบประมาณท่ี อบต.สนับสนุนมาได้
จ่ายไปในส่วนไหนจํานวนเท่าไหร่และคงเหลือเท่าไหร่ และในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ท่ีจัดเก็บเอง
หรือได้รับการบริจาคมามีจํานวนเท่าไหร่แล้วใช้จ่ายไปจํานวนเท่าไหร่ เพ่ือให้มีการยุติว่างานตรงนี้
เรามีการดําเนินการไปอย่างไร ตัวเลขไม่มีข้อขัดแย้งแล้วก็เพ่ือให้คนที่อยู่ในคณะกรรมการเรา
สามารถรู้ตัวเลขและให้คําตอบกับทุกคําถามท่ีถามมาได้ ประเด็นที่สองสําหรับระเบียบของการ
เบิกจ่ายผมเองก็ไม่ทราบว่าท่าน ส.อบต.ซึ่งท่านใกล้ชิดกับ อบต.นี้ท่านรู้ระเบียบข้อนี้หรือไม่ แต่
ตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันเรื่องบประมาณปีใหม่ไม่มีบุคลากรของ อบต.ท่านใดบอกเลยว่ามี
ระยะเวลา ท่านจะต้องเบิกจ่ายในระยะเวลานี้นะ ถ้ามีการแจ้งล่วงหน้าว่างบประมาณนี้มีการ
กําหนดระยะเวลาพวกผมยินดีปฏิบัติตาม แล้ววันนี้มาบอกว่าหมดเวลาแล้ว สมมติว่ามีค่าใช้จ่าย
ยังค้างอยู่จะทําอย่างไร การทํางานทุกอย่างต้องเปิดเผยซึ่งกันและกันว่างบประมาณตัวนี้มีกรอบ
เวลาเท่านี้ ก็เป็นอย่างที่ ผญบ.ม.๖ ว่าส่วนของคณะทํางานมีความบกพร่องเพราะไม่สามารถเรียก
ประชุมได้เพราะไม่ได้มีประเด็นเดียว เงินที่เราได้มามีหลายส่วน มีบางส่วนที่เรายังไม่ได้รับจึงต้อง
รอ ผมคิดว่าขอสงวนญัตติตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ และให้มีการประชุมสรุปให้เรียบร้อยส่วนการจะ
เบิกได้หรือไม่ได้นั้นก็อีกเรื่อง ส่วนการจะโอนย้ายนั้นมีสองมิติ มิติท่ีหนึ่งถ้าสรุปเรียบร้อยแล้ว
งบประมาณตัวนี้ยังอยู่ในห้วงที่จะสามารถปรับลดไปส่วนไหนได้ยินดีครับ 

ประธาน ผมขอสรุปนะครับว่างบประมาณท่ีจะโอนลดในส่วนของงานปีใหม่ม้งนั้นตัดออกไปก่อนนะครับ 
เอาเฉพาะส่วนที่ไม่มีปัญหาก่อน / ก็ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้า 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ยกเว้น การโอนเพ่ิม ด้านบริหารชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
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เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จํานวน ๒๑,๐๐๐ บาท 
และการโอนลด ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง มีมติเอกฉันไม่
เห็นชอบ 

 
ประธาน ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและ

ประชุมกันต่อในภาคบ่ายครับ 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เริ่มประชุมต่อภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  
 ๔.ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธาน ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องนําเสนอที่ประชุมครับ  
เลขานุการ ก่อนที่ผู้บริหารจะนําเสนอการขอใช้จ่ายเงินสะสม ผมขอนําเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการใช้

จ่ายเงินสะสมให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘) ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงิน
สะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

      (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

      (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

      (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะที่กําหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

          ทัง้นี ้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมียอดเงนิสะสมคงเหลือเพียงพอทีจ่ะจ่ายค่าใช้จา่ย
ประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว 

 และตามระเบียบในการใช้จ่ายเงินสะสมและหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ด้วย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการนําเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ



๒๔ 
 

ประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔ กําหนด
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินสะสมให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ คสช.๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

           หลักเกณฑ์การใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามมาตรการสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

           ๑.เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคงพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือนําไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนให้ทั่วถึง
และมีคุณภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่าง
ระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระยะยาว 

        ๒.ในการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบยอดเงินสะสมที่
นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือ
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แล้วนําไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 
ปัจจุบันที่สามารถนําไปใช้ได้ 

       ๓.เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนําเงินสะสม
ตามจํานวนในข้อ ๒ ไปใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

             ๓.๑ สํารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคํานวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร
ท้องถิ่นประมาณสามเดือน 

             ๓.๒ สํารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสํารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือ
หลักจากหักรายการตามข้อ ๒ และข้อ ๓.๑ 

       ๔.โครงการหรือกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหาร
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความ



๒๕ 
 

เดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ ทั้งนี้ การ
นําเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายใน
ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

             ๔.๑ โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ผนวก ๑) ซึ่งจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ให้ดําเนินการดังนี้ 

                  ๔.๑.๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอที่จะ
นําไปจัดทําโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
นําเงินสะสมที่มีอยู่ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านกังกล่าว 
โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น สิ่งสาธารณประโยชน์ขาดแคลน ชํารุด เสียหาย 
เป็นต้น 

                 ๔.๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะดําเนินการแต่มี
ความจําเป็นต้องจัดทําโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นการเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจัดทําโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (ผนวก ๒) โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

                      (๑) โครงการต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ หรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคัดเลือกโครงการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานในลักษณะงบลงทุนที่ได้จัดลําดับความสําคัญไว้แล้วจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                      (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินสะสมในจํานวนที่ไม่น้อยกว่า
งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรสมทบให้ 

                      (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอโครงการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้มากกว่า ๑ โครงการ แต่จะได้รับการสนับสนุนไม่
เกินวงเงินสูงสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะได้รับ ทั้งนี้ โครงการที่จัดทํา
จะต้องมีความพร้อมที่จะดําเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ 

                      (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ต้องจัดทําโครงการขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ แล้วจัดส่งโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หนังสือรับรองข้อมูลจํานวนเงินสะสมที่เหลืออยู่ แบบรูปรายการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ผัง
บริเวณสถานที่ดําเนินการ สําเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นต้น ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด 
ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากส่งเกินระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการนี้ 

                    (๕) ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการขึ้นมาคณะ
หนึ่ง โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม) จากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามจํานวนที่เห็นสมควร โดย



๒๖ 
 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธาน 
ท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดตามหนังสือฉบับนี้ โดยในการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ ให้คํานึงถึงความคุ้มค่า ความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้ง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ 

                    (๖) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการได้ให้ความเห็นชอบ
โครงการตาม (๕) แล้ว ให้จังหวัดรวบรวมโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งเกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเพ่ือความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล 
ขอให้ส่งข้อมูลทางอีเมลล์อีกทางหนึ่งประกอบด้วย 

                        ๑) สรุปงบหน้าภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่จะ
ได้รับความเห็นชอบ จํานวน   ๑ ชุด 

                         ๒) รายละเอียดโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับความเห็นชอบ 
จํานวน ๒ ชุด โดยเอกสารโครงการแต่ละชุดให้จัดเรียงลําดับ ดังนี้ 

                          ๒.๑) บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาค่า
ก่อสร้างของโครงการ 

                          ๒.๒) ประมาณการราคาค่าก่อสร้างของโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุ ปริมาณแรงงานและราคาต่อหน่วยของวัสดุ โดยประมาณราคาค่าก่อสร้างให้ใช้ราคา
มาตรฐานของทางราชการ และหากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกําหนดไว้ 
ให้ใช้ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ หรือหากไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการหรือราคาวัสดุ
ของกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ใช้ราคาท้องถิ่น 

                         ๒.๓)แบบแปลนโครงการ  
                         ๒.๔) ผังบริเวณสถานที่ดําเนินโครงการ  
                         ๒.๕) รูปถ่ายสภาพสถานที่ที่ดําเนินโครงการ  
                         ๒.๖) สําเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ระบุโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ  
                         ๒.๗) หนังสือรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีมีเงินสะสมไม่

เพียงพอ (ผนวก ๑) 
                         ๒.๘) เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องเช่น สําเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 

หนังสือที่แสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดําเนินโครงการ (ถ้า
มี) 

                  (๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

              ๔.๑.๒ โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทาง ดังนี้  
                      ๔.๑.๒.๑ เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น หรือโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส เด็กกําพร้าหรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรังในท้องถิ่น (ผนวก ๔) 
                     ๔.๑.๒.๒ โครงการที่จัดทําจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานหรือ

การแจกวัสดุสิ่งของ 
            ๔.๒ โครงการที่จะนําเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และสนองตอบความ

ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอให้นําข้อมูลปัญหาและความต้องการพื้นฐานของ



๒๗ 
 

ประชาชนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) มา
ประกอบการพิจารณาจัดทําโครงการด้วย 

           ๕. การายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม  
                  ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายงานผลการใช้จา่ยเงินสะสม ตามข้อ ๔.๑.๑.๒ 

และ ๔.๑.๒ และให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแบบที่กําหนด (ผนวก 
๕) 

 ตัวอย่างโรงการตามมาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม และเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น  
 

ตัวอย่างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตามมาตรการ Matching fund 
๑.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        - ก่อสร้างถนน 
        - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
        - ก่อสร้างสวนสาธารณะ 
        - ก่อสร้างสนามกีฬา 
๒.โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
        - การซ่อมแซมระบบการขนส่ง 
ท่าเรือ ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
        - การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
        - การก่อสร้างจุดพักรถ 
๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร 
        - สร้าง/ซ่อมระบบประปา 
        - ถังน้ํากลางประจําหมู่บ้าน 
        - ทําฝายน้ําล้น 
        - ขุดเจาะบ่อบาดาล 
        - ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 
๔. สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต อบต. 
        - ก่อสร้างห้องน้ําห้องสุขา 
        - ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 
๕. การสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
        - โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ 
        - ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้า
ชุมชน 
        - ตลาดชุมชน 
๖. โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ 
       - ถนน , สะพาน , อ่างเก็บน้ําขนาด
เล็ก 
       - สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 

 
 

ตัวอย่างโครงการ / กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
๑. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 
(ทั้งในส่วนของอาคารที่ทําการ อปท./อาคาร 
สถานท่ีที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
เช่น สถานีขนส่ง) เช่น 
     (๑) ทางลาด 
     (๒) ห้องน้ํา 
     (๓) ป้ายสัญลักษณ์ 
     (๔) ที่จอดรถ 
๒. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เช่น 
      - จัดให้มีศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริหารขั้นพื้นฐาน
ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
    - ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ 
เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
๓. การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส/เด็กกําพร้า ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
เช่น หมอนวดคนพิการ งานหัตถกรรม การทํา
ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 
๔. โครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น เช่น การอบรมให้ความรู้
ด้านภาต่างประเทศกับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
แหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่ชายแดน การอบรมให้
ความรู้ด้านประกอบอาชีพ เป็นต้น 
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและบุคคลใน
ครอบครัว เป็นต้น 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 
 ข้อเสนอการจัดงบประมาณสมทบของรัฐบาล  
 

ประเภท/ขนาดของ อปท. จํานวน 
อปท. 
(แห่ง) 

งบประมาณสมทบ อปท. 
แต่ละประเภทในวงเงินไม่

เกิน (ล้านบาท) 

รวมงบประมาณที่ต้อง
สมทบในวงเงินไม่เกิน 

(ล้านบาท) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 5 380 
เทศบาลนคร 30 3.50 105 
เทศบาลเมือง 178 3.50 623 
เทศบาลตําบล 2,233 1.50 3,349.50 
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่ 35 1.50 52.50 
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง 177 1.50 265.50 
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก 5,122 1.50 5,122 

รวม 7,851  9,897.50 

 
นายก อบต. เงินสะสมเมื่อก่อนจะใช้ได้กรณีสาธารณภัยเท่านั้น เมื่อครั้งที่ รมว.กระทรวงมหาดไทย ได้เชิญ

ผู้บริหารท้องถิ่นไปรับฟังนโยบายที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งผมได้ถามท่านเป็นคนแรกว่า เงินสะสมของแต่
ละ อบต.มีจํานวนมากหากมีระเบียบมารองรับสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก หลังจากนั้นไม่
นานก็มีมติ ครม.ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ ซึ่งปีที่ผ่านมาระเบียบให้ใช้จ่ายเงินสะสมค่อนข้างจะแคบ 
แต่ในปีนี้ระเบียบได้เปิดกว้างให้สามารถนําไปดําเนินโครงการได้หลายอย่าง ก่อนที่จะเสนอ
โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมขอแจ้งสถานะการเงินการคลังของ อบต.ป่ากลาง ดังนี้ 

 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ

๑ ยอดเงินสะสม 21,290,893.03  
2 ทุนสํารองเงินสะสม 15,016,464.52  
3 รายรับ 19,370,798.71  
4 รายจ่าย 9,904,787.54  

  
 กันเงินสะสมไว้ตามและตามระเบียบในการใช้จ่ายเงินสะสมและหนังสือของกระทรวงมหาดไทย 

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

  
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑ สํารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
จํานวนสามเดือน 

2,893,245  

2 สํารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 
๑๐ ของยอดวงเงินสะสมคงเหลือ 
หลังจากหักตามข้อ ๒ และข้อ ๓.๑ 

1,839,764.80  

3 เงินคงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถใช้
จ่ายได ้

16,557,883.23  

 
 



๒๙ 
 
 จึงเสนอโครงการต่างๆท่ีมีความจําเป็นต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ

สังคมในท้องถิ่น และบางโครงการเป็นโครงการที่เพ่ิมพูนรายได้ในชุมชน โดยทุกโครงการอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ประจําปี ๒๕๖๐ 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมปี ๒๕๖๐ มีโครงการที่ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง จํานวน ๑๗ โครงการในวงเงินทั้งหมด     
6,692,800 บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

    
ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างห้องศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP บ้านน้ําเปิน  
หมู่ที่ ๑ 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร 
จํานวน ๔ ห้อง 

384,600 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑ 

2 ปรับปรุง ต่อเติม ตลาดบ้านน้ําเปิน หมู่ที่ 1 ประกอบด้วยโต๊ะ ค.ส.ล. จําหน่าย
สินค้าและห้องน้ํา กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔.๘0 เมตร  

970,500 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๒ 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นศูนย์รับซื้อพืชผลทางการเกษตร
ตําบลป่ากลาง 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

579,800 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑6 

๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสู่พ้ืนที่ทําการเกษตรป่าสุสาน  
บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ ๒ 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๒๒๓,๓๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๔ 

๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสู่พ้ืนที่ทําการเกษตร เขตภูคา บ้าน
ห้วยสะนาว หมู่ที่ ๒ 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๓๕๗,๐๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๕ 

๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ถึงอ่างเก็บน้ํา 
บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓ 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๕๖๒,๒๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๖ 

๗ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน้าบ้านผู้ใหญ่ ถึงบ้านนายพนม  
ลีนําโชค บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓ 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑7๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๒๓๒,๓๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๐ หน้า ๔๒ 

๘ ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านลุงผัดเรียบ 
บ้านจูน หมู่ที่ ๔ 

วางท่อ ค.ส.ล. ยาว ๑๔๗ เมตร ๓๑๗,๖๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๘ 



๓๐ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
9 ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านผู้ช่วยถา 

 (ต่อเติม) บ้านจูน หมู่ที่ ๔ 
วางท่อ ค.ส.ล.ย ยาว ๗๓ เมตร ๑๖๓,๓๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 

พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๙ 

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นต้นโพธิ์เข้าพื้นที่การเกษตร  
บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๖๒,๒๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๔ หน้า ๔๑ 

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นข้างบ้านนายล้ง พงศ์พิศิฐพิทยา ถึง
บ้านนายวีระชัย  ยิ่งพิทักษ์กุล บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ 

กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๙๓,๖๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑0 

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นหน้าบ้านนายทองดี วรรณศักดิ์เจริญ 
ถึงบ้านนายว่างป๋อ  แซ่ท้าว บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ 

กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๙๔,๘๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑2 

๑๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ กับหมู่ที่ ๒ 
และหมู่ที่ ๓ 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๐๖,๓๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑5 

๑๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าบ้านนายนรเศษ บ้านสวนทราย  
หมู่ที่ ๖ 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๕๗,๕๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ หน้า ๔๑ 

๑๕ ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนายวิจิตร – ลํา
ห้วย บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗ 

วางท่อ ค.ส.ล. ยาว ๒๔๒ เมตร ๔๘๔,๓๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑3 

๑๖ ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนายบุญมาก ถึง
สามแยกศาลาพิธีกรรม บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗  

วางท่อ ค.ส.ล. ยาว ๑๐๐ เมตร ๓๓๑,๙๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑4 

๑๗ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในพื้นที่ตําบลป่ากลาง ทรายถม ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ๓๗๓,๖๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๑ หน้า ๔๔ 

รวมเงินทั้งสิ้น 6,69๔,800  

  
 รายละเอียดต่อไปให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงเพ่ิมเติม  



๓๑ 
 
ประธาน เชิญทางกองช่างได้อธิบายเพิ่มเติมครับ  
ผอ.กองช่าง ขออนุญาตค่ะ ให้ทางสมาชิกซักถามเป็นประเด็นจะดีกว่าค่ะเป็นหมู่บ้านไป  
นายทินสิษฐ์ บรินต อยากทราบว่าตัวชีทที่เป็นรูปเล่มนี้ ทุกท่านดูแล้วอาจจะคลาดเคลื่อนหน่อยหนึ่ง อย่างของหมู่ ๑ 

ผมดูแล้วผมยังไม่เข้าใจถ่องแท้ครับ ทั้งหมดมีสามโครงการแต่ละโครงการตัวเลขค่อนข้างเยอะ แต่
ถ้าสรุปง่ายๆอย่างของหมู่ ๑ เฉพาะหมู่บ้านยอดเท่าไหร่มันจะชัดกว่า  แล้วก็ของแต่ละหมู่บ้านที่
ส่งไปยอดไปเฉพาะของหมู่บ้านไม่เกี่ยวกับบริหารเท่าไหร่ ส่วนของผู้บริหารท่านอาจจะมองเห็น
ความเดือดร้อนของชาวบ้านก็เป็นส่วนของบริหารต่างหาก จะได้เข้าใจง่ายนะครับ  ใช่มั้ยครับทุก
ท่านผมคิดว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจไปในแนวนี้นะครับ แล้วสําหรับจะได้มากได้น้อยเราก็มาหา
เหตุผลถกเถียงกันมันต้องมีทางออกครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ  
รองฯชัยเดช สําหรับโครงการและงบประมาณได้นําไปจัดไว้ในส่วนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

ในการดําเนินการ หากโครงการใดอยู่ในหมู่บ้านใดก็จะนําไปไว้ในหมู่บ้านนั้นๆ ส่วนเรื่อง
งบประมาณนั้นก็ได้มีการปรับให้แต่ละหมู่บ้านได้งบประมาณตามความเหมาะสม 

 นายก อบต. ชี้แจงเพ่ิมเติมเล็กน้อย สําหรับกรณีตัวอย่างของ หมู่ ๑ โครงการที่สาม ถนนดังกล่าวได้มีการตัด
ใหม่ในช่วงของอดีตนายกสุรเดชฯ ซึ่งมีประชาชนจาก ม.๑  ม.๓ ,ม.๔ , ม.๖ ใช้เป็นเส้นทางสัญจร 
หากไม่มีการดูแลถนนก็จะมีต้นไม้ข้ึนรกเป็นจํานวนมากจนสัญจรไปมาไม่ได้ จนบริษัทแพร่ธํารง
วิทย์มาก่อสร้างถนนลาดยางผมจึงได้ขอให้รถเกดถนนซึ่งปัจจุบันนี้สามารถใช้ได้ดี หากไม่มีการ
พัฒนาถนนอาจจะเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จึงได้ตั้งงบประมาณเพ่ือปรับปรุงให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและเกิดความสะดวกสบายกับประชาชนที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าว 

ประธาน มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
นายทินาสิษฐ์ บรินต ขออนุญาตครับ ที่จริงก็เข้าใจอยู่แต่ตัวเลขทําให้มันงงเพราะว่าน่าจะละเอียดชัดทั้งหมดคืออย่าง

ของหมู่ ๑ คือเพ่ือความจําเป็นส่วนเงินของหมู่บ้านคือเก้าแสนกว่าบาทเพ่ือความจําเป็นแล้วก็
สอดคล้องกับความเป็นจริงเข้าใจรับได้แต่ขอให้ทําตัวเลขให้เข้าใจง่ายกว่านี้อย่างโครงการที่ ๑ 
งบประมาณขนาดนี้ โครงการที่ ๒ งบประมาณขนาดนี้รวมกันแล้ววงเงินอยู่ที่เก้าแสนกว่าบาท
เป็นแบบนี้จะง่ายกว่าในการอ่านศึกษาก็จะง่ายกว่า ส่วนโครงการที่ ๓ คือโครงการที่มีความ
จําเป็นต่อภาครวมทั้งตําบลโอเคครับถ้าชัดๆอย่างนี้เข้าใจง่ายครับ และอีกอย่างกรณีอย่างของ
ประเด็นที่ผมพูดถึงหมู่ไหนจะได้มากได้น้อยสําหรับหมู่ ๓ ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าข้อเท็จจริง
ความจําเป็นและก็ข้อเท็จจริงแต่ที่ก็น้อยกว่าหมู่อ่ืนๆเป็นของหมู่ ๖ เพราะผมเป็นตัวแทนของหมู่ 
๓ จริง ก็ต้องดูต้องกระจายทั้งภาพรวมทั้งตําบลก็สะท้อนมาจากหมู่ ๖ พ่ีน้องหมู่ ๖ นะครับ ทําไม
ของหมู่ ๖ ความเดือดร้อนรู้สึกค่อนข้างเยอะแต่งบที่ลงในพ้ืนที่ของหมู่ ๖ บางจุดที่เดือดร้อนจริงๆ
ก็ยังไม่ได้รับการสานต่อหรือว่าแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องหมู่ ๖ ครับ มันเป็นอย่างนี้ครับท่านครับ 
ไม่ใช่ว่าผมจะเอาเพ่ิมเข้าให้หมู่ ๓ ไม่ใช่นะครับ ต้องเข้าใจเป็นภาพรวมมันเป็นอย่างนี้นะครับ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ในประเด็นของหมู่ ๖ จริงๆต้องขอขอบคุณท่านทินาสิษฐ์ที่ท่านได้กรุณาดูแลถึงหมู่ ๖ ด้วยนะครับ 
หมู่ ๖ เป็นหมู่บ้านกว้าง ถ้าพูดถึงความรู้สึกผมว่าน่าจะได้รับการพัฒนาที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า
นี้ ถ้าพูดจากใจจริงและความรู้สึกแม้กระทั่งเอกสารโครงการที่หมู่บ้านได้เสนอนําเรียนเสนอเข้ามา
ก็ยังจะมีมากกว่าที่อยู่ในชีทนะครับ ก็ความต้องการจริงๆมีเยอะนะครับ ท่านจะเห็นว่าครึ่ง
หมู่บ้านตั้งแต่ด้านบนเป็นลูกรัง อนาคตอาจจะมีการแบ่งเป็นเขตพัฒนาในหมู่บ้านไป เพราะฉะนั้น
ทํามา ๔ โครงการเสร็จโครงการ ๑ ก็ได้มีการคุยกันว่าจะมีการชะลออาจจะมีการทําในไตรมาส
ต่อไป คือผมเป็นตัวแทนตรงนี้ผมก็เข้าใจการพัฒนาก็ต้องทําเป็นหลายรอบหลายขั้นตอน ของหมู่ 
๖ มีการพัฒนาเส้นทางอยู่ ๓ เส้นในชีทในข้อ ๓ เป็นภาพรวมซึ่งคาบเกี่ยวกับหมู่ ๓ และหมู่ ๖ 
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และหมู่ ๒ จริงๆก็มีอยู่เส้นหนึ่งที่ถูกพับไปก็หวังว่าในโอกาสต่อไปจะได้รับการพัฒนาเป็นลําดับ
ต้นๆ เพราะบ้านเราก็เป็นบ้านกว้างและมีความเดือดร้อนจริงๆทั้งในเรื่องของระบบไฟฟ้า ถนน
และระบบประปาต่างๆค่อนข้างท่ีจะขาดแคลน ก็อยากจะให้มีการพัฒนากันต่อไปขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ ขออนุญาตเสริมนิดนึงของท่านทินาสิษฐ์กับท่านบุญเกียรติ ผมก็คิดอย่างที่ท่านทั้งสองได้พูดไป 
อย่างของหมู่ ๖ และหมู่ ๓ ผมว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับ หากท่านจะรอข้อบัญญัติฯผมคิดว่า
คงจะไม่ได้เพราะข้อบัญญัติฯได้นิดเดียว เนื่องจากว่าปีนี้เป็นโอกาสที่ดีท่ีสามารถใช้เงินสะสมได้ 
ผมว่าทั้งสองหมู่บ้านน่าจะมีการเสนอโครงการเข้ามาให้มากกว่านี้ ถ้าท่านที่อยู่ที่อ่ืนท่านอาจจะ
ไม่ได้เข้าไปดูโดยเฉพาะของหมู่ ๑ ที่อยู่โซนทางเหนือท่านลองเข้าไปดูประชากรที่อยู่ข้างในหน้า
ฝนเข้าแทบจะไม่ได้เลย ผมว่าถ้ามีการใช้จ่ายเงินสะสมควรจะมีการเสนอโครงการให้มากกว่านี้ 
ขอบคุณครับ 

ผช.ผญบ.ม.๓ ผมไม่ทราบว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมที่เรามีอยู่ ๒๑ ล้านบาท ตั้งแต่ที่
หมู่ ๓ แยกออกจากหมู่ ๗ ท่านจะเห็นว่าหมู่ ๓ ไม่มีสถานที่สําหรับจัดการประชุมและไม่มีตัว
อาคารด้วย ผมอยากจะสอบถามท่านผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าถ้าหมู่ ๓ จะสามารถเบิก
งบประมาณเงินสะสมมาใช้จ่ายจัดหาสถานที่และสร้างตัวอาคารมีกฎระเบียบอย่างไรและมีความ
เป็นไปได้อย่างไรครับ ขอให้ช่วยชี้แจงให้พวกผมได้รับทราบด้วยครับ 

ประธาน ท่านเลขานุการช่วยอธิบายการใช้จ่ายเงินสะสมให้ท่านได้เข้าใจอีกสักครั้งครับ  
เลขานุการ นําเรียนในเรื่องของการซื้อท่ีดินคงจะไม่ได้  แต่ถ้าหมู่บ้านมีที่ดินสามารถไปสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ให้ได้ครับ สําหรับกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือยังไม่มี หากทางหมู่ ๓ มีที่ดินสามารถ
ของบประมาณเพ่ือดําเนินการก่อสร้างได้ครับ 

ผช.ผญบ.ม.๓ คืองบประมาณท่ีเราสามารถเบิกได้คือเงินสะสมใช่หรือไม่ครับ  
เลขานุการ เงินข้อบัญญัติฯประจําปีก็ได้หรือเงินสะสมก็ได้ครับ  
ผญบ.ม.๖ เพ่ิมเติมนิดนึงจากท่านบุญเกียรติ ก็ขอขอบคุณท่านเกรียงไกรและท่านทินาสิษฐ์ที่เห็นความ

เดือดร้อนของหมู่ ๖ เนื้อหาสาระของหมู่ ๖ จริงๆก็ตามเนื้อหาสาระในเอกสารนี้  แต่ก็น้อยใจ
นิดนึงในการเสนอโครงสร้างพื้นฐานหรือถนนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติของสภา ผมดูของ
หมู่ ๖ แล้วจะมีอยู่ ๔ โครงการ ซึ่งของหมู่บ้านจริงๆมีอยู่ ๓ โครงการ ส่วนอีกหนึ่งโครงการเป็น
โครงการในภาพรวม การพัฒนาของหมู่บ้านที่ไหนก็คือการพัฒนาถึงแม้จะเป็นหัวบ้านหรือท้าย
บ้าน จริงๆแล้วผมมาดูแล้วว่า ๓ โครงการนี้มีความจําเป็นมั้ยก็มีความจําเป็นตามบริบทของ
หมู่บ้าน แต่ด้วยความเดือดร้อนจําเป็นจริงๆของหมู่ ๖ หายไปเส้นหนึ่งซึ่งท่านบุญเกียรติได้
นําเสนอไปแล้วว่าถูกตั้งไว้ในคราวหน้า ซึ่งความเดือดร้อนจริงๆผ่านมานานท่านนายก อบต. รอง
นายกฯ ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่ของ อบต.ป่ากลางก็ได้เข้าไปดู แล้วโครงการนี้หายไปได้อย่างไร 
แล้วใครเป็นผู้จัดทําเอกสารตรงนี้ ซึ่งท่านนายกก็ได้สละเงินของท่านซื้อหินไปถม ปัญหาจะเกิดก็
ต่อเมื่อมีฝนตกน้ําขัง ซึ่งไม่มีร่องระบายน้ําและบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็สร้างกําแพงคอนกรีตไม่
สามารถระบายน้ําได้ ผมได้วางแผนกับท่านบุญเกียรติว่าจะทําถนน ค.ส.ล. และต่อไปก็คือทําร่อง
ระบายน้ํา แต่ผมมาดูในเอกสารแล้วไม่มีเส้นนี้ ผมว่าเส้นนี้ใช้งบประมาณไม่เยอะ ผมเข้าใจว่าที่นี่
จะต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนความเดือดร้อน ผมว่าเส้นนี้มีความเดือดร้อนก็ประมาณร้อยสองร้อย
เมตร หากไม่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ในช่วงหน้าฝนคงจะเดือดร้อนกันอีก เพราะปีที่แล้วเป็นช่วง
ปลายปีงบประมาณไม่มีเงินที่จะไปแก้ไขปัญหาผมจึงได้นําเงินของหมู่บ้านไปแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น ปีนี้เราหวังว่าจุดนี้จะได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นลําดับแรกแต่ไม่มีอยู่ในเอกสาร อย่าง
โครงการที่สองของหมู่ ๖ ถามว่าถนนเส้นนี้เดือดร้อนมั้ยทุกเส้นเดือดร้อนหมด เส้นนี้เป็นลูกรักถม
หินกรวดทรายผมว่ายังไม่เดือดร้อนเท่าไร แต่เส้นที่เดือดร้อนจริงๆคือหน้าบ้านผู้ช่วยวาที เข้าไป
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ข้างในมีความเดือดร้อนเพราะเป็นลําห้วยเก่าซึ่งไม่มีการแก้ไขปีนี้ก็จะเจอปัญหาเดิมๆ ผมไม่ทราบ
ว่าข้อบัญญัติฯหมู่ ๖ จะผ่านได้เม่ือใด ก็ไม่ทราบว่าเปลี่ยนไปได้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับความเป็น
จริง ผมไม่มีสิทธิในการเสนอจะมีก็แต่สิทธิในการสะท้อนปัญหาให้เท่านั้น ก็ขอฝากให้ผู้บริหาร
และสภาด้วยว่าเป็นไปได้มั้ยที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ หรือถ้าเปลี่ยนไม่ได้โอนงบประมาณจากส่วน
อ่ืนมาได้มั้ย หรือถ้าไม่ได้ ค.ส.ล.ก็ขอเป็นร่องน้ําก่อน ร่องดินก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็น ค.ส.ล. เพ่ือ
แก้ไขปัญหาไปก่อน หากปล่อยอย่างนี้ปีนี้ท่านนายกกับผมต้องไปแก้ไขปัญหาเหมือนเดิม ฝากตรง
นี้ด้วยว่าในการพัฒนาหมู่บ้านที่มีความจําเป็นเฉพาะก่อนไม่ว่าจะเป็นท้ายบ้านหัวบ้าน จุดไหนก็
ได้ที่มีความเดือดร้อนก่อน ก็ฝากให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าโครงการนี้หายไปได้อย่างไร 
อยากจะได้เส้นนี้อีกสักเส้นส่วนเรื่องงบประมาณขอแจ้งให้กับทางสภาว่ามีความเดือดร้อนจําเป็น
จริงๆ หมู่ ๖ เป็นบ้านใหญ่มีหลายท่านเสนอให้มีการแบ่งหมู่บ้านแต่การแบ่งก็ไม่ได้ตอบโจทย์เลย
นะครับ ฝากให้ทุกส่วนช่วยดูตรงนี้ด้วยขอบคุณครับ 

นายก อบต. ขอเพ่ิมเติมของ ผญบ.ม.๖ ที่จริงเส้นทางนี้เป็นเส้นทางท่ีมีความจําเป็น ก็ได้ให้ทางกองช่างและ
รองฯชัยเดช เข้าไปสํารวจซึ่งถนนเส้นนี้จะต้องดําเนินการทั้งถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ําไป
พร้อมกันซึ่งได้ประมาณการงบประมาณทั้งหมดแล้วใช้ประมาณเก้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทจึงยังไม่
สามารถดําเนินการได้ ซึ่งในไตรมาสต่อไปก็ต้องขอร้องให้ทุกท่านได้พิจารณาถนนเส้นนี้ด้วย 
เพราะถ้าหากทําถนนเส้นนี้ด้วยแล้วจะใช้งบประมาณไปเกือบสองล้านอาจจะสร้างความเหลื่อมล้ํา
กันมากไปจึงชะลอไว้ก่อนและจะดําเนินการในครั้งต่อไป ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เห็นใจทาง 
หมู่ ๖ ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยครับ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต ที่จริงตามที่ผมได้นําเรียนไปก่อนหน้านี้คือเราไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขหมู่บ้านนี้ได้มากได้น้อยแต่เราวัด
กันที่การพัฒนาภาพรวมความเดือดร้อนความจําเป็นของพ่อแม่พ่ีน้องที่เป็นตัวหลักของการพัฒนา 
ต้องขอบคุณท่านเกรียงไกรอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีการอภิบายก่อนหน้านี้ โดยส่วนของหมู่ ๖ กับหมู่ ๓ 
เราส่งโครงการมามากกว่านี้แต่ก็ต้องยอมรับการบรรจุในร่างฉบับนี้เพราะว่าเป็นอํานาจของฝ่าย
บริหารเราก็ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันแต่ถามว่าเดือดร้อนมั้ยเดือดร้อนครับจําเป็นมั้ยจําเป็นครับ 
เพราะโครงการที่ส่งมามากกว่าที่อยู่ในชีทนี้อย่างของหมู่ ๖ ก็น่าจะมากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรเรายัง
มีโอกาสยังมีเวลาอยู่ ครั้งหน้าครั้งต่อไปก็ขอให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
กรุณาให้ความสําคัญกับความเดือดร้อนของชาวบ้านมากกว่าเน้นที่โควต้ากับเน้นที่ตัวเลขที่ ย้อน
ไปเมื่อสามปีที่แล้วครั้งแรกที่เราประชุมสภาครั้งแรกแล้วผมได้นําเรียนโครงการของหมู่ ๒ ที่จะใช้
เงินจ่ายขาดรางระบายน้ํามีสองเส้นก็ตกไปส่วนหนึ่งก็ไม่เป็นไร แต่ถามว่าเดือดร้อนมั้ยเดือดร้อน
ครับนี่คือเหตุผลที่แต่ก่อนผมได้อธิบายแล้วแต่ก็ ณ เวลานั้นเราก็จะไม่มาถกเถียงกันในวันนี้ แต่
ถามความรู้สึกชาวบ้านเขาเสียโอกาสเขาเดือดร้อนจริงๆอย่างเช่นเดียวกับวันนี้อย่างของหมู่ ๓ กับ
หมู่ ๖ ที่เสียโอกาสไปบางจุดที่เดือดร้อนก็น่าจะได้รับการแก้ไขเยียวยา ในขณะที่งบประมาณเรา
ยังมีทางออกมีช่องทางในการใช้จ่ายได้ครับขอบคุณครับ 

รองฯชัยเดช ขอตอบคําถามท่าน ผญบ.ม.๖ ถามว่าเราเห็นมั้ยเราเห็นครับ แต่ผมเคยอธิบายในสภาแล้วว่าเส้น
นี้ถ้าเราจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ เนื่องจากพ้ืนที่ของนางวรรณ์ที่
อยู่ในพื้นท่ีตรงนั้นอยู่ในพ้ืนที่ต่ําๆกว่าระดับทุกอย่าง ถ้าฝนตกน้ําท่วมแน่นอน หากจะทําราง
ระบายน้ําเพ่ือรองรับถนน ค.ส.ล. ต้องทําคันสูงขึ้นไป ๑๕ ซม. แล้วหากทําถนน ค.ส.ล.ก่อนแล้ว
ยังไม่มีรางระบายน้ําๆก็ยังท่วมอยู่ดีครับ ที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนการก่อสร้างเพราะว่าทําอย่างใด
อย่างหนึ่งก่อนไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมจุดนี้ได้ ถนนเส้นนี้ยาว ๒๐๐ เมตร หากสร้างถนน 
ค.ส.ล.และรางระบายน้ําก็จะใช้งบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท เฉพาะถนนเส้นเดียวนี้ใช้
งบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท ผมคิดว่าถ้าเป็นหนึ่งล้านกว่าบาทสมาชิกทุกท่านคงจะไม่ได้คิด



๓๔ 
 

อย่างนี้แล้ว ก็เคยเกิดขึ้นแล้วในครั้งก่อนที่มีการจ่ายขาดก็ให้ทุกท่านไปเสนอโครงการมาแต่ละคน
สี่ห้าล้านทั้งนั้น เมื่อไม่ได้มีการงอนใส่กัน ผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เฉลี่ยใกล้ๆเคียงกัน และในไตร
มาสที่สองก็จะมีการดําเนินการอยู่ก็ให้ทุกท่านไปเตรียมการไว้ ผมดีใจที่ในวันนี้ทุกท่านเห็นว่าหมู่ 
๓ กับหมู่ ๖ ควรจะมีการพัฒนากันหลายๆอย่าง เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนั้นมีหลายๆอย่างท่านควร
จะยอมรับท่านอย่าเหมือนครั้งก่อนที่เสนอโครงการเข้ามาตามใจตัวเองเม่ือไม่ได้ก็งอนกันอีก 
ตอนนี้ทุกท่านคิดไว้เลยครับว่าจะทําอะไร เมื่อถึงเวลาเราก็จะให้ท่านเข้ามาคุยกันบรรยากาศต้อง
เหมือนวันนี้ ท่านต้องเห็นด้วยกับหมู่ ๓ กับหมู่ ๖ ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ขอเรียนกับทาง ผญบ.ม.๖ 
ว่าเราไม่ได้ละเลยครับ และไม่ต้องน้อยใจ เราอยากจะหาวิธีที่ทําได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องทํา
หลายๆครั้ง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ ครั้งก่อนที่เรามีการเจาะกําแพงรั้วของท่านประกิตเพ่ือให้
น้ําไหลนั้นก็เพ่ือเป็นการบรรเทาเท่านั้นจะทําถาวรคงจะไม่ได้ เราจะต้องมีการศึกษาว่าทําอย่างไร
ให้แก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จ อย่างรางระบายน้ําของหมู่ ๗ ที่เดือดร้อนมาเป็นเวลา ๕ ปี เราก็ต้อง
หาวิธีแก้ไขให้เบ็ดเสร็จไม่ใช่ว่าเราแก้ตรงนั้นขาดตรงนี้ เพราะว่าเจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างล่าง
เดือดร้อนอยู่ ซึ่งในไตรมาสที่สองเราก็ยังทําอยู่ก็ยังเห็นปัญหาเหล่านี้อยู่ และผมหวังว่าในครั้งหน้า
เราคงไม่ต้องเอาเรื่องโควต้าเรื่องของความรู้สึกอย่างอ่ืนมาปนนะครับ ก็ฝากท่านประธานด้วยนะ
ครับในครั้งหน้าครับ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ขอบคุณครับ ขอทิ้งท้ายสักหน่อย หมู่ ๖ เป็นหมู่บ้านที่กว้างและคนหมู่ ๖ เป็นคนที่ว่านอนสอน
ง่ายที่ผ่านมาการลงสนามเลือกตั้งส่วนใหญ่เขาจะมองไปที่หมู่ ๖ เพราะหมู่ ๖ เป็นคนน่ารักพูด
ง่าย ของ่าย อนาคตท่ีจะขอคือถนนเส้นที่ ผญบ.ม.๖ ได้แจ้งไปแล้วว่าตกหล่น ก็จะขอทั้งราง
ระบายน้ําและถนน ค.ส.ล. ตลอดทั้งเส้น และอีกเส้นหนึ่งที่จะทําคือถัดจากเส้นตรงนั้นไปคือเส้น
หน้าบ้านนายสมพร ต่อจากเส้นประชารัฐไปจึงถึงหลังบ้านของนายพิภพขอทําท้ังเส้นให้เป็นตัวยูก็
เป็นถนนที่ตั้งใจผลักดันให้ทําให้เสร็จเพราะว่าจะให้เป็นแนวทางก็คงไม่พ้นผู้บริหาร ส่วนตัวก็เต็ม
ใจอย่างยิ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายนฤพล นายโก๋ ก็ขอขอบคุณท่านประธานและผู้บริหารที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับถนนหนทาง
ต่างๆที่บรรจุไว้ในแผนและข้อบัญญัติฯ ผมอยากสอบถามนิดนึงเกี่ยวกับถนนหินกรวดทรายของ
หมู่ ๕ รู้สึกว่าวันนั้นจะมีอยู่สองเส้นใช่มั้ยครับ พอดีเห็นมีเหลืออยู่เส้นเดียว เพราะวันนี้รู้สึกว่าจะมี
เส้นบ่อขยะและอีกเส้นหนึ่งเส้นห้วยปลากั้ง 

ผอ.กองช่าง เส้นบ่อขยะกําลังดําเนินการเป็นงบประมาณในข้อบัญญัติฯ  คงเหลือแต่เส้นห้วยปลากั้งที่จะใช้เงิน
สะสม 

ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่ผู้บริหารเสนอจํานวน ๑๗ โครงการ  โดยลงมติ
เป็นรายโครงการเริ่มจากโครงการที่ ๑  
ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างห้องศูนย์
จําหน่ายสินค้า OTOP 
บ้านน้ําเปิน หมู่ที่ ๑ 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔.๘๐ เมตร 
จํานวน ๔ ห้อง 

384,600 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ ๒ ข้อ ๑ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 1 
 



๓๕ 
 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ ๒   
 

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2 ปรับปรุง ต่อ
เติม ตลาดบ้าน
น้ําเปิน หมู่ที่ 1 

ประกอบด้วยโต๊ะ ค.ส.ล. 
จําหน่ายสินค้าและห้องน้ํา 
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔.๘0 
เมตร  

970,500 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ ๒ ข้อ ๒ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 2 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 3   
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เส้นศูนย์รับซื้อพืชผล
ทางการเกษตรตําบล
ป่ากลาง 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

579,800 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑6 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 3 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ ๔  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสู่
พ้ืนที่ทําการเกษตรป่า
สุสาน บ้านห้วยสะนาว 
หมู่ที่ ๒ 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๙๘ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๒๓,๓๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๔ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 4 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 5  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสู่
พ้ืนที่ทําการเกษตร เขตภูคา 
บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ ๒ 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๕๖ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๕๗,๐๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๕ 



๓๖ 
 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 5 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 6  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ร้าน
ซ่อมมอเตอร์ไซด์ ถึงอ่างเก็บ
น้ํา บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓ 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๖๒,๒๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๖ 

  
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 6 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 7  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๗ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน้า
บ้านผู้ใหญ่ ถึงบ้านนาย
พนม ลีนําโชค บ้านค้างฮ้อ 
หมู่ที่ ๓ 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑7๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๓๒,๓๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๐ หน้า ๔๒ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 7 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 8  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๘ ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก สายหน้าบ้านลุงผัด
เรียบ บ้านจูน หมู่ที่ ๔ 

วางท่อ ค.ส.ล. 
ยาว ๑๔๗ เมตร 

๓๑๗,๖๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๘ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 8 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 9  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

9 ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก สายหน้าบ้านผู้ช่วยถา 
(ต่อเติม) บ้านจูน หมู่ที่ ๔ 

วางท่อ ค.ส.ล. 
ยาว ๗๓ เมตร 

๑๖๓,๓๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๙ 



๓๗ 
 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 9 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 10  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นต้น
โพธิ์เข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้าน
ตาหลวง หมู่ที่ ๕ 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๖๒,๒๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๔ หน้า ๔๑ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 10 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 11  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นข้าง
บ้านนายล้ง พงศ์พิศิฐพิทยา 
ถึงบ้านนายวีระชัย  ยิ่งพิทักษ์
กุล บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ 

กว้าง ๓.๘๐ เมตร 
ยาว ๙๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๙๓,๖๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑0 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 11 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 12  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นหน้า
บ้านนายทองดี วรรณศักดิ์
เจริญ ถึงบ้านนายว่างป๋อ  แซ่
ท้าว บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ 

กว้าง ๔.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๕๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๙๔,๘๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑2 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 12 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 13  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ กับ
หมู่ที่ ๒ และหมู่ท่ี ๓ 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑๐๙ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๐๖,๓๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑5 



๓๘ 
 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 13 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 14  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าบ้าน
นายนรเศษ บ้านสวนทราย 
หมู่ที่ ๖ 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๙๙ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๕๗,๕๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๖ หน้า ๔๑ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 14 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 15  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑๕ ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก หน้าบ้านนายวิจิตร – 
ลําห้วย บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗ 

วางท่อ ค.ส.ล. 
ยาว ๒๔๒ เมตร 

๔๘๔,๓๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑3 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 15 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 16  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑๖ ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก หน้าบ้านนายบุญมาก 
ถึงสามแยกศาลาพิธีกรรม 
บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗  

วางท่อ  
ค.ส.ล. ยาว 
๑๐๐ เมตร 

๓๓๑,๙๐๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑4 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  โครงการที่ 16 
ประธาน ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 17  
  

ลําดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑๗ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน
กรวดทราย ในพ้ืนที่ตําบลป่า
กลาง 

ทรายถม ๓๖๐ 
ลูกบาศก์เมตร 

๓๗๓,๖๐๐ แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อ ๓๑ หน้า ๔๔ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ โครงการที่ 17  



๓๙ 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ  
 
ประธาน ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องจะเพ่ิมเติมเชิญครับ  
รองฯชัยเดช สืบเนื่องจากสนามบินของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็มีสวนของชาวบ้านอยู่ข้างๆจากการที่ทางหมู่ 

๔ ได้มีการพัฒนาในพ้ืนที่สนามบินก็ได้พบว่าพ้ืนที่ของสนามบินมีพื้นที่ลดน้อยลง ทางหมู่ ๔ จึงได้ทํา
หนังสือถึง อบต.ให้ทําเรื่องไปยังที่ดินเพ่ือทําการรางวัดพ้ืนที่สนามบินใหม่ว่าพื้นที่ของแต่ละส่วนนั้น
อยู่ตรงจุดใดเพื่อให้เกิดความชัดเจนหากไม่มีการสอบเขตที่ดินให้แน่นอนในอนาคตอาจจะเกิดปัญหา
ตามมาได้ ซึ่งก็ได้ประสานไปยังที่ดินแล้วจะมาทําการรังวัดในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม นี้ ก็ขอแจ้งให้
ทางสภารับทราบและแจ้งให้ประชาชนที่มีพ้ืนติดกับสนามบินได้รับทราบ เมื่อดําเนินการรังวัดแล้ว
ปรากฏว่าฝ่ายใดรุกล้ําอีกฝ่ายหนึ่งอย่างใดผู้ที่รุกล้ําจะต้องถอยออกไม่ว่าจะเป็นส่วนของสนามบิน
หรือชาวบ้านเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ขอบคุณครับ 

ประธาน เชิญสมาชิกของแต่ละหมู่บ้านครับ  
นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ สําหรับเรื่องที่ท่านรองฯชัยเดชได้กล่าวไปนั้นส่วนของหมู่ ๑ มี ๓ ราย ผมก็ได้แจ้งในเบื้องต้นแล้ว 

อยากจะให้ทางผู้บริหารได้ทําหนังสือแจ้งไปยังชาวบ้านทั้งสามรายอีกครั้งหนึ่งครับ 
ผญบ.ม.๒ สําหรับเรื่องงบการกีฬาที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ ๕ หมื่นบาท ฝากให้กับผู้บริหารและสภาว่าหากไม่มี

ส่วนใดจะจัดในเรื่องของกีฬา ผมอาสาที่จะจัดเองนะครับ ส่วนเรื่องของงบตรงนี้ก็แล้วแต่ผู้บริหารจะ
จัดสรรมาขอบคุณครับ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต หมู่ ๓ ก็ต้องเป็นภาพรวมนะครับ ก็ต้องนําเรียนที่ประชุมนี้เกี่ยวกับสายลวดดึงเสาไฟฟ้า อยู่เส้นเชื่อม
ระหว่างหมู่ ๖ และหมู่ ๒ เส้นนั้นนะครับ ชาวบ้านฝากถามขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขเพราะ
ค่อนข้างท่ีจะอันตรายจนปัจจุบันนี้ชาวบ้านต้องเอาผ้าสีแดงกับขวดพลาสติกสีแดงไปห้อยติดตรงนั้น
เพราะสมมติว่ากรณีที่มีการเฉี่ยวชนแล้วมีการสูญเสียหรือมีอันเป็นไปชาวบ้านเขาค่อนข้างท่ีจะ
หวาดกลัว มันเป็นเสียงสะท้อนนะครับเพราะว่าเส้นลวดดึงเสาไฟฟ้ายังคาอยู่บนคอนกรีตที่เป็นงบ
ของ อบต. น่าจะแก้ไขเพราะนานมาแล้วหลายเดือน และอีกส่วนหนึ่งคือไฟกิ่งของทุกๆหมู่บ้านไม่ใช่
เฉพาะของหมู่ ๓ ที่ได้ส่งแผนมาแล้วและช่างก็ไปสํารวจแล้วก็เร่งให้หน่อยนะครับเพราะว่าความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในตําบลป่ากลางและเพ่ิมเติมตรงที่ผมเคยนําเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องไฟกิ่งสามแยกพ่ีสมฤทธิ์ไปถึงร้านกาแฟนะครับท่านพอจะมีช่องทางไหนมั้ยที่จะไฟส่องสว่าง
กลางครับมันเปลี่ยวจริงครับ ขอบคุณครับ 

นายนฤพล  นายโก๋ ๑.สอบถามเกี่ยวกับครั้งท่ีแล้วที่มีการประชุมสภา ผมได้สอบถามเกี่ยวกับค่าขยะเพราะชาวบ้าน
สอบถามมาว่าจะได้คืนหรือไม่ ได้ผลประการใดผมจะได้ตอบชาวบ้านถูก เพราะบางบ้านก็ได้บางบ้าน
ก็ไม่ได้ 

 ๒.ไม่ทราบว่าทาง อบจ.ได้มาสร้างถนนเส้นห้วยแสงไม่ทราบว่าดําเนินการเสร็จหรือยัง เนื่องจากผม
ขับรถผ่านถนนเส้นนี้แล้วมีฝุ่นเยอะมากเกรงว่าหน้าฝนจะสัญจรไม่ได้  เพราะการบดอัดไม่แน่นถ้ามีรถ
วิ่งไปก่อนแล้วคันที่วิ่งตามไม่สามารถไปได้เพราะฝุ่นเยอะมาก ฝากให้ทางบริหารเข้าไปแก้ไขด้วย 
พอดีพ่ีน้องทางนี้ก็บอกว่าถ้าหากมีหินทรายลงด้วยก็คงดีเพราะฝุ่นเยอะมาก ก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วย
ขอบคุณมากครับ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ของหมู่ ๖ เป็นเรื่องของการติดตามโครงการในข้อบัญญัติฯในการผันน้ําอ่างนิวซีแลนด์ไปสมทบกับ
อ่าง กสช.ของหมู่ ๖ สืบเนื่องจากช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งน้ําในอ่าง กสช.ก็เริ่มลดลงก็ขอฝากไปยัง
ผู้บริหารให้เร่งรัดติดตามโครงการ เพ่ือให้มีน้ําใช้ต่อเนื่องทันท่วงทีในช่วงฤดูแล้งนี้ ประชาชนจํานวน
ครึ่งหนึ่งใช้น้ําประปาส่วนนี้หากแล้งไปก็ทําให้เดือดร้อน และอีกเรื่องที่จะติดตามคือ เรื่องของการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งประจําปี เพราะทุกปีถังภัยแล้งไม่พอชาวบ้านมีการแย่งกันและ



๔๐ 
 

แผนในการบรรเทาภัยแล้งเพ่ือให้มีน้ําเพียงพอแก่การอุปโภคของประชาชน ก็ขอฝากผู้บริหารด้วย
ครับ และขอติดตามเส้นทางหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตหมู่ ๕ ซึ่งมีพ่ีน้องของหมู่ ๑ และ ๖ เข้าไปทํางานตรงนั้น
ด้วย เส้นที่ไปหลุมขยะเก่าของอดีตนายกสมฤทธิ์ วันนั้นผมไปดูก็มีการเทหินขี้เป็ดหินลูกรังจริง ไม่
ทราบว่าในแบบมีการถมหิน ๑ – ๒ โป๊ะหน้าหรือไม่ เพราะมีการถมเป็นบางส่วนและหินก็เป็นลูก
ใหญ่เมื่อชาวบ้านขับรถผ่านทําให้ล้มได้รับบาดเจ็บ ก็ขอติดตามด้วยครับขอบคุณครับ 

นายสุรพล คีรีธีรกุล สอบถามการซื้อแคนม้งของหมู่ ๑ , ๓ , ๖ และ ๗ เพราะเป็นเรื่องการสนับสนุนวัฒนธรรมเป็นตัว
หลักก็คือแคนม้ง แต่ทําโครงการไปแล้วทาง อบต. บอกว่าไม่สามารถจัดซื้อได้ คิดว่าเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมน่าจะทําได้และเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะว่าบางคนไม่สามารถซื้อได้จริงๆ
เพราะใช้งบประมาณเยอะ เพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้อย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน สําหรับทางสมาชิก็คงจะหมดแล้วต่อไปเชิญทางผู้นําท้องที่ครับ  
ผญบ.ม. ๓ ผมขอนําเรียนประเด็นอยู่ ๒ – ๓ ประเด็นผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า 
 ๑.การจัดเก็บเงินสําหรับผู้ประกอบการในช่วงเดินที่ผ่านมามีการเก็บเงินภาษีบํารุงหรือไม่ผมไม่แน่ใจ

กับผู้ประกอบการเครื่องทองขาวและผู้ทําผ้าเขียนเทียนรายละ ๕๐๐ บาท ตรงนี้มีเสียงร้องเรียน
มาถึงผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านว่ามีบางครอบครัวเขาทําเฉพาะเครื่องทองขาวไม่มีกิจการส่วนตัวการ
รับจ้างเป็นรายชิ้นและมีรายได้จํากัดมาก แต่ทาง อบต.เข้าไปเก็บเงินผู้ประกอบการ ๕๐๐ บาท ซึ่ง
หลายๆท่านก็บอกว่าเงิน ๕๐๐ บาทไม่ขัดข้องแต่ขอให้ชี้แจงด้วยว่าเงินตรงนี้เก็บไปเพื่ออะไรเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด เพราะว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการที่มีกิจลักษณะจริงๆก็คงไม่มีปัญหาแต่บางราย
จัดทําไปเพื่อรับจ้างเฉยๆ โดยเฉพาะคนที่ทําเรื่องเครื่องทองขาวและผ้าเขียนเทียนก็ฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังผู้บริหารว่าลักษณะเช่นนี้ เราจะชี้แจงอย่างไรและต้องทําความเข้าใจอย่างไร 

 ๒.เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆที่ทางหมู่บ้านได้เบิกมายัง อบต.ป่ากลาง โครงการนี้เกี่ยวกับการ
ฝึกอาชีพของแม่บ้านๆ มีความยุ่งยากในการเบิกจ่ายมาก โครงการที่ส่งมามีการขอซื้ออุปกรณ์ในการ
ตัดเย็บเป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท แม่บ้านได้ประสานผู้ที่เก่ียวข้องว่าจะไปซื้อเลยได้มั้ยแล้วนําใบเสร็จมา
เบิกบอกว่าไม่ได้ ต้องมีผู้เป็นร้านค้าเป็นคนเบิกฉะนั้นมีการติดต่อร้านค้าในท้องถิ่นให้ไปซื้อุปกรณ์
เหล่านี้มาให้ราคาแค่ ๑,๖๐๐ บาท ร้านค้าท่ีเขาจะทําให้เขาขอค่าบริการหรือเสียเวลา ๕๐๐ บาท 
คงเหลือเงินเพียง ๑,๑๐๐ บาท ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นเงินจํานวนหลักหมื่นข้ึนไปก็คิดว่าก็คงจะเหมาะสม 
แต่เงินเพียง ๑,๖๐๐ บาท ทางแม่บ้านบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปซื้อเองที่ อ.ปัว ซึ่งก็มีแล้วนําใบเสร็จมา
เบิกในนามของ อบต.ก็ไม่ได้ด้วย ต้องให้คนอื่นที่ไม่ใช่แม่บ้านไปเบิกผมเองก็ให้แม่บ้านไปประสานกับ
ร้านค้าๆก็บอกว่าถ้าจะให้ดําเนินการให้ต้องมีค่าเสียเวลา ๕๐๐ บาท ก็ขอเรียนไปยังผู้บริหารว่าเราจะ
อํานวยความสะดวกอย่างไรในการทําโครงการของคนในพื้นที่ 

 ๓.ในเรื่องการจัดเก็บขยะท่ีมีการแจ้งเป็นหนังสือนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไม่ต้องแจ้งเป็นเอกสารให้
แจ้งในไลน์เพราะทุกคนก็มีไลน์กันหมดแล้วเพ่ือเป็นการประหยัด เพราะผมเสียดายกระดาษสองแผ่น
ที่ส่งมา ซึ่งการจัดเก็บขยะก็ทําเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้ว 

ผช.ผญบ.ม.๓ แจ้งให้ทาง อบต.เข้าไปแก้ไขปัญหากิ่งไม้เสียดสีกับสายไฟ ซึ่งบางจุดสามารถมองเห็นลวดที่อยู่ภายใน 
บริเวณหน้าวัดธรรมาจาริกป่ากลาง ก็ให้ทาง อบต.เข้าไปช่วยแก้ไขให้ด้วย คิดว่าหมู่อ่ืนๆก็คงมีปัญหา
เหมือนกัน ขอบคุณครับ 

ผญบ.ม.๔ แจ้งเรื่องของภัยแล้ง อยากจะให้มีการเตรียมพร้อมรถดับเพลิงเพื่อให้สามารถรับมือเมื่อมีเหตุการณ์
ได ้

ผญบ.ม.๖ ได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านหัวน้ํา ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าตั้งแต่ลําน้ําปัวขึ้นไปข้างบนเป็นป่า
ชุมชนศิลาแลง แจ้งว่าตั้งแต่ช่วงนี้จนไปถึงสุดการงดเผาป่าห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในป่าชุมชนศิลา
แลง ก็ฝากให้ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านด้วย เพราะว่าในขณะนี้มีทางเจ้าหน้าที่
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ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปลาดตระเวนหากมีไฟเกิดข้ึนที่ไหนหากตรวจพบว่าเป็นใครอาจจะมี
การดําเนินการทางคดี ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆท่านได้รับรู้ด้วย ขอบคุณครับ 

ผญบ.ม.๗ อยากจะรู้ความชัดเจนจากการประชุมครั้งที่แล้วที่ผมได้แจ้งเรื่องรางระบายน้ําของอ่าง กสช.ของหมู่ 
๗ ได้แจ้งแล้วว่าใช้ช่วยตั้งงบประมาณซ่อมแซมเพราะยังไม่ได้รับคําตอบว่าจะตั้งหรือไม่ หากไม่ได้ใน
หน้าฝนอาจจะพังมากกว่านี้เพราะตอนนี้ก็เริ่มพังไปแล้ว 

ผอ.กองการศึกษาฯ ขอฝากไปยังหมู่ ๔ , ๕ เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ว่าจะดําเนินการอย่างไรก็ขอให้คิดไว้ก่อนล่วงหน้า 
ส่วนอีกเรื่องฝากหมู่ ๓ , ๔ และ ๕ โครงการสืบสานประเพณีขอให้ติดตามและรายงานโครงการมา
ด้วย  

ประธาน ต่อจากนี้ให้ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามที่ได้มีการสอบถามไปแล้ว  
นายก อบต. สําหรับเรื่องของการเก็บเงินภาษีนั้น จริงๆแล้วก็ต้องดูตามความเป็นจริงว่าในการปฏิบัตินั้นรับมาทํา

เป็นชิ้นๆหรือเป็นผู้ประกอบการก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีตามกฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งจะให้
ทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งจะกําชับให้กองคลังไปศึกษาใน
เรื่องนี้อีกครั้ง ส่วนการเบิกจ่ายเงินในโครงการที่บอกว่าเล็กน้อยแต่เบิกไม่ได้ ส่วนนี้    ผอ.กอง
การศึกษาฯ ก็น่าจะชี้แจงได้ หากมีปัญหาประการใดก็ขอให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้
โครงการเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนเรื่องการแจ้งกําหนดการเก็บขยะที่ท่านผู้ใหญ่ให้แจ้งทางไลน์นั้นก็ไม่
ทราบว่ามีไลน์กันทุกคนหรือไม่ เพราะหากแจ้งไปแล้วบางท่านไม่มีหรือไม่ทราบก็อาจจะเกิดปัญหาได้ 
ฉะนั้นการแจ้งเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเพ่ือเป็นหลักฐานและรับทราบ เรื่อง
ของต้นไม้ที่เสียดสีกับสายไฟหากเป็นของ อบต.ก็สามารถเข้าไปทําได้แต่ถ้าเป็นของการไฟฟ้าเราไม่
สามารถเข้าไปทําได้ ให้แจ้งเป็นหนังสือเข้ามาที่ อบต.แล้วจะประสานให้การไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขให้ 
เรื่องของภัยแล้งต่างๆนั้นทุกปีก็มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วซึ่งทางรองฯชัยเดชเป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เรื่องการตั้งงบประมาณซ่อมอ่าง กสช. ให้ท่านปลัดฯชี้แจงว่าสามารถใช้
งบกลางซึ่งเป็นอํานาจของนายกไม่เกินหนึ่งแสนบาทได้หรือไม่ หากได้ก็ใช้งบกลางในการซ่อมแซม 
เรื่องไฟกิ่งหากมีปัญหาในจุดไหนเรื่องใดก็ขอให้แจ้งเข้ามาเพ่ือไปสํารวจและแก้ไขหรือประสานกับ
ท่านรองฯชัยเดชก็ได้ในเรื่องดังกล่าว เรื่องค่าขยะที่ยังไม่ได้รับหากใครยังไม่ได้รับให้แจ้งมาจะได้
ประสานไปยังผู้รับจ้างให้ดําเนินการคืนให้ครบถ้วน เรื่องถนนที่มีฝุ่นเยอะให้ท่านนฤพลทําหนังสือถึง 
อบต. แล้วจะทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขต่อไป เรื่องการผันน้ําก็ให้ทาง 
ผู้ใหญ่บ้านประสานกับกองช่างว่าจะดําเนินการอย่างไร เรื่องการจัดซื้อแคนก็ได้มีการจัดซื้อให้หมู่ ๖ 
แล้วเพ่ือใช้ร่วมกันหากจะซื้อให้ทุกหมู่บ้านคงจะทําไม่ได้ ก็ให้ยืมกันใช้เพราะเป็นของส่วนรวม  การ
พัฒนาต่างๆก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เดินหน้าไปด้วยกัน หากไม่ร่วมมือกันแล้วคงจะ
ลําบากในการพัฒนาตําบลของเราในอนาคต 

นวก.จัดเก็บรายได้ การเก็บภาษีท้องถิ่นจะมีการเก็บ ๓ ประเภท  
  ๑.ภาษีป้าย การคํานวนภาษีป้ายตามระเบียบภาษีป้ายจะมี ๓ เรท โดยคิดเป็นตารางเซนติเมตรจาก

การคํานวณคือกว้างคูณยาวเป็นตารางเซนติเมตรแล้วนํา ๕๐๐ เข้าไปหารทุกๆ ๕๐๐ ตาราง
เซนติเมตร ภาษีป้ายประเภทที่ ๑ อักษรไทยล้วนเก็บ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร ๓ บาท ภาษีป้าย
ประเภทที่ ๒ คืออักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร ๒๐ บาท  ภาษีป้าย
ประเภทที่ ๓ คือไม่มีอักษรไทยเลย ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร ๔๐ บาท   

 การคิดอัตราการเก็บภาษีของป้ายขั้นต่ําคือ ๒๐๐ บาท ถึงแม้คํานวณจะไม่ถึง ๒๐๐ บาท ก็จะต้อง
เสียเงินค่าป้ายจํานวน ๒๐๐ บาท 

 ๒.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปกติของเราภาษีโรงเรือนคิดเป็นเรทเป็นค่าเช่า สมมติว่าค่าเช่าเดือนละ
หนึ่งพันแล้วก็ทุกๆปีค่าของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ๑๒.๕ เปอร์เซ็น แต่ของตําบลป่ากลางไม่มีห้องเช่า
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เราก็เลยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยคือคิดเป็นตารางเมตรขึ้นอยู่กับทําเลที่ตั้ง หาก
ติดถนนลาดยางจะมีการคิดภาษีแพงกว่า ตั้งแต่หน้าบ้านนายนําชัยสุดเขตปกครองคือตารางเมตรละ 
๑๐ บาทหากเข้าไปในซอกซอยแล้วคิดตารางเมตรละ ๓ บาท นอกเหนือจากนั้นเหลือตารางเมตรละ 
๒ บาท ปกติการเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดรวมทั้งหมด โรงจอดรถ สระน้ํา แต่ของป่ากลางก็
เข้าใจประชาชนถ้าเก็บสูงไปก็คงไม่ได้เพราะทําเลการค้าขายก็ไม่ค่อยดี ผมก็จะคิดเฉพาะที่เป็น
โรงเรือนจริงๆ อย่างเช่นการทําเครื่องเงินก็จะไปวัดในส่วนที่ทําเครื่องเงินจริงๆ ส่วนภาษีบํารุงท้องที่
เราจะคิดเป็นรายแปลง ตอนนี้ใช้ราคาประเมินในปี พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๒๔ ตอนนี้ราประเมินตัวนี้เป็น
ราคาประเมินที่นานแล้ว ซึ่งในปีหน้าจะมีการเปลี่ยนระเบียบใหม่จะเก็บตามราคาประเมินแล้วก็หาก
มีระเบียบมาเมื่อใดจะทําหนังสือชี้แจงทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 

 ๓.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เก็บตามข้อบัญญัติฯซึ่งผ่านสภาเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ ยังใช้เป็นเกณฑ์ในการ
เก็บจนทุกวันนี้ ซึ่งการทําเครื่องเงิน เย็บผ้า ย้อมผ้า ก็จะมีเรทแต่ละรายการในการเก็บ หลักๆก็มี
ประมาณนี้ครับ 

นายก อบต.  ท้องที่สงสัยคือกรณี ถ้านําทองขาวและผ้าเขียนเทียนมาทําท่ีบ้านแล้วมีการเก็บเงินรายละ ๕๐๐ บาท 
มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์อะไรในการเก็บช่วยอธิบายด้วย 

นวก.จัดเก็บรายได้ ก่อนที่จะมีการจัดเก็บภาษีก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องระเบียบที่จะจัดเก็บคือเก็บตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ถ้าเป็นการทําเครื่องเงินก็เป็นการสะสมของที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จะจัดเก็บ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ก็เก็บเรทขั้นต่ําสุด ๕๐๐ บาท เก็บเท่ากันหมด ส่วนถ้าเป็นการย้อม
ผ้าก็จะมีเรท ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ก็เก็บเรทขั้นต่ําสุด ๕๐๐ บาท ซึ่งก่อนที่จะมีการจัดเก็บก็ได้มีการ
อธิบายให้ผู้ประกอบการถึงระเบียบต่างๆทุกครั้งก่อนที่จะมีการจัดเก็บ 

ผญบ.ม.๓ ผมเองก็เพ่ิมได้รับการร้องเรียนเรื่องตรงนี้มา คือผู้ประกอบการบางท่านไม่ได้เข้าใจรายละเอียด
ทั้งหมด ตามท่ีทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บได้นําเรียนไปนั้นผมคิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแต่ว่าคืออย่างนี้นะ
ครับผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเข้าไปดูหมู่บ้านชี้แจง
รายละเอียดให้ชัดเจนเพราะว่าคือตามท่ีผมได้นําเรียนคือเขารับจ้างตอกลายเครื่องทองขาวรับจาก
ผู้ประกอบการอีกทีหลังแล้วนํามาทําท่ีบ้านแล้วเขาจะต้องเสีย ๕๐๐ บาท เขารู้สึกว่าเยอะเกินไป
สําหรับการรับจ้างรายวันของเขา ฉะนั้นลักษณะอย่างนี้อยากจะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปพบปะ
และชี้แจงในที่ประชุม กรณีที่ผู้จัดเก็บได้ชี้แจงในที่ประกอบการเป็นรายบุคคลแล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่
ก็อยากให้มีการชี้แจงให้รับทราบกันทั้งตําบล เพื่อที่จะได้เข้าใจร่วมกันขอบคุณครับ 

นายก อบต. ฝากเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หากหมู่บ้านมีการประชุมเมื่อใดให้เข้าไปร่วมประชุมและทําความเข้าใจ
กับชาวบ้านถึงหลักเกณฑ์และระเบียบในการจัดเก็บภาษีของตําบลป่ากลางเพื่อให้ทุกคนเข้าใจด้วย
ครับ  

ประธาน มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ก็ขอขอบคุณผู้นําท้องที่ ผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดการ

ประชุม  
ปิดประชุม เวลา 1๕.๐0 น.  
 
 
 
        (ลงชื่อ)                                  ผูบ้นัทึกการประชุมสภา 

(นายผจญ    ทิปกะ) 
เลขานุการสภา อบต.ป่ากลาง 

 



๔๓ 
 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ) 

 
 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ) 

 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางจันทอง  ไชยกันทะ) 

 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

เมื่อวันที.่.................เดือน.......................พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 

 
 
  (ลงชื่อ)                                        ประธานสภา อบต.ป่ากลาง 
      (นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล) 
 
 
หมายเหตุ: ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากยังไม่ถึงกําหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    
              ปา่กลางในสมัยตอ่ไป 


