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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2560  

วันพุธ ที่  9 สิงหาคม 2560  

เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

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

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
เลขานุการ ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560  
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 
ประธาน เรียนเชิญผู้บริหารแจ้งเรื่องที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต. 1.วัดธรรมาจาริกปุากลางที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เมื่อปี 2557 ซึ่งขณะนี้ได้มีการ

ก่อสร้างกุฏิหลังใหม่แล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ส าหรับในปีนี้ผมจะขอเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน 
และจะมีการทอดกฐินในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยได้ท าหนังสือเชิญท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการมาเป็นประธานทอดกฐิน แต่หากท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาไม่ได้ 
ผมจะไปเชิญท่านบัณฑูร  ล่ าซ า มาเป็นประธานแทน ก็ขอเชิญชวนสมาชิกและประชาชนทุกท่าน
ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้เพื่อน าเงินที่ได้นั้นมาจัดสร้างกุฎิของวัดธรรมาจาริกปุากลางให้เสร็จ
สมบูรณ์ 

 2.ตามท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มาก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยวในต าบลปุากลาง มี
ทั้งหมด 5 รายการ ซึ่งได้มีการตรวจรับไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเคยน าเรียนในที่ประชุมแล้วว่าก่อนที่
จะมีการรับมอบให้มีการตั้งกรรมการไปตรวจสอบก่อนรับมอบ ซึ่งโครงการนี้จะต้องขอความ
เห็นชอบจากสภาก่อนที่จะมีการรับมอบ หลังจากท่ีทางคณะกรรมการได้ไปตรวจสอบแล้วก็มีข้อ
ทักท้วงหลายประการ และในวันนี้ก็มีท่านช านาญ  บุดาสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษา
ราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน และนางพูล  เพชรแกมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมช านาญการ
มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ ส่วนรายละเอียดนั้นมอบให้ทางปลัดฯได้ชี้แจงว่า
มีปัญหาอะไรบ้างครับ 

เลขานุการ ส าหรับการถ่ายโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดน่านได้ก่อสร้างทรัพย์สินทั้งหมด 5 รายการ และได้ท าหนังสือส่งมอบให้กับ อบต.ปุากลาง 
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ในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยทาง อบต.ปุากลางได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนที่
จะรับโอน จ านวน 5 รายการ  

 1.ลานวัฒนธรรม  
 2.ปูายหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว  
 3.ปูายสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว  
 4.ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า  
 5.ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว  
 ทั้งหมด 5 รายการ เมื่อคณะกรรมการฯไปตรวจสอบพบว่าในแบบแปลนและประมาณการนั้นไม่มี

การลงลายมือชื่อของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการจะรับมอบนั้นจะต้องตรวจสอบว่าการก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่และเอกสารที่จะใช้ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นจะต้องมีการลง
ลายมือชื่อของผู้มีอ านาจอนุมัติในการก่อสร้าง จึงน าเรียนว่าให้ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านน า
เอกสารที่มีการลงลายมือชื่อก ากับแล้วมาประกอบในการตรวจของคณะกรรมการฯ ว่ารายการที่
ส่งมอบนั้นเป็นไปตามในแบบแปลนหรือไม่ เพื่อให้การรับโอนถูกต้อง ก็ให้ท่านช านาญ  บุดาสา 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน และนางพูล  เพชรแกม
แก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมช านาญการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายช านาญ บุดาสา ในการส่งมอบทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ได้มีการก่อสร้างและมีการเปิด
หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและมีการตรวจรับงานจ้างไปเรียบร้อยแล้วนั้น การตรวจรับก็จะมีผู้น า
ในชุมชนในพ้ืนที่ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับด้วย ส าหรับเรื่องแบบแปลนนั้นจะน าข้อมูลมาเพ่ิมเติม
ตามท่ีได้มีการร้องขอ ก็ขอความร่วมมือ อบต.ปุากลางในการตรวจสอบพัสดุคงรูปซึ่งก็ผ่านการใช้
งานมาบ้างแล้วและยังสามารถน าไปใช้หรือบริหารจัดการได้ ส าหรับการของบประมาณในการ
ก่อสร้างในข้ันตอนเริ่มต้นนั้นส านักงบประมาณได้ระบุชัดเจนว่าเมื่อจัดสร้างแล้วจะส่งมอบให้กับ
หน่วยงานใดที่อยู่ในพื้นท่ี หากทางคณะกรรมการฯไปตรวจแล้วพบปัญหาในจุดใดก็ขอให้บันทึก
แนบเพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ 

เลขานุการ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่เก่ียวกับการรับมอบทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือที่ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดจะได้น าเอกสารมาเพ่ิมเติมได้ตรงจุด เพ่ือน าสู่
ที่ประชุมในการพิจารณารับมอบในการประชุมครั้งถัดไปครับ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต ในสัดส่วนของสภาได้เลือกให้ตรวจรับทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น ครั้งที่แล้วที่แจ้งโครงการทั้งหมด
มีอยู่ 4 โครงการ หรือ 5 โครงการ ไม่ใช่สาระส าคัญของสภา ที่ส าคัญคือสภาต้องการเอกสารที่
เป็นส าเนาที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการในการรับโอนเป็นทรัพย์สินของ อบต.ปุากลาง ใน
สัดส่วนของสภาคือต้องการรายละเอียดตรงจุดนี้ก่อนที่จะรับโอนสภาอยากทราบว่าทั้งหมดมีกี่
อย่างแต่ละอย่างนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ส่วนการตรวจรับงานนั้นไม่ใช่สัดส่วนของสภา สัดส่วน
ของสภาเฉพาะการรับโอนเท่านั้น เพ่ือให้การรับโอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการก็ขอเอกสารประกอบการรับโอนที่สมบูรณ์ครบถ้วนครับ 
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ประธาน สมาชิกและที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ในวันนี้จะเป็นการน าเสนอก่อนครับ ใคร

อยากจะสอบถามส่วนไหนก็ถามได้ เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมเอกสารต่างมาน าเสนอ
ให้ที่ประชุมสภาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป เชิญครับ 

นายก อบต. เรื่องนี้ก็ยึดเยื้อมานานแล้วหากสงสัยประการใดก็ขอให้สอบถามทางพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือ
ต้องการเอกสารอะไรบ้างก็แจ้งได้ เพื่อที่ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดจะได้เตรียมเอกสารมาให้พร้อม 
และการรับโอนจะได้ด าเนินการต่อไปครับ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ประเด็นตรงนี้สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ก็มีหัวข้อ
การรับโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้งหมด 5 โครงการ แต่วันนั้นยังไม่มี
การพิจารณาเนื่องจากไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา จึงแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามเพ่ือน า
เอกสารหลักฐานต่างๆมาประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ก็เป็นโอกาสอันดีของ
ต าบลปุากลางที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น แต่ทีนี้การรับมอบนั้นก็ต้องให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เพราะวัตถุบางอย่างมีอายุการใช้งานยาวนานก็อยากจะให้ถูกต้องตาม
แบบแปลน ในการประชุมครั้งที่แล้วเนื่องจากยังไม่มีบทสรุปจึงแจ้งว่าหากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการสามารถมาชี้แจงและน าเอกสารมาประกอบการชี้แจงได้ก็ขอให้มาในการประชุมครั้ง
ถัดไป ไม่ใช่ว่าจะไม่อยากรับโอนทรัพย์สินแต่อยากจะให้เอกสารต่างๆนั้นถูกต้องและมีการชี้แจง
จากหน่วยงานเจ้าของโครงการครับ 

ประธาน ให้ท่านนายก อบต.ปุากลาง ได้สรุปประเด็นนี้ครับ  
นายก อบต. เรื่องนี้ก็ติดขัดและใช้เวลามานานหากไม่รีบด าเนินการของบางอย่างอาจจะช ารุดเสียหาย ซึ่ง

อาจจะท าให้การรับโอนนั้นมีปัญหาได้ ก็ขอให้ทางส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ประสานกับ
ท่านปลัดในการเตรียมเอกสารประกอบการรับโอนทรัพย์สินให้ถูกต้องและมาชี้แจงให้ที่ประชุม
ได้รับทราบและพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปครับ 

ประธาน ท่านใดมีอะไรจะแจ้งเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองการประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560  
  
ประธาน มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกการประชุมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการรับรองการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 

กรกฎาคม 2560 
 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม  
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- ไม่มี   -  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่  
 

1.พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
 

ประธาน เชิญผู้บริหารครับ  
นายก อบต. ส าหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  
 
 
 
 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  
เลขานุการ ให้ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการที่จัดส่งให้แล้ว ถ้าหากสงสัยก็

สามารถให้ทางกองช่างได้ชี้แจงเพื่อให้เข้าใจตรงกัน แบบแปลนนี้จะน าไปใช้ในการก่อสร้างจริง 
ส าหรับในปีนี้ผมไม่อยากให้แบบแปลนไม่ตรงกับความต้องการ ส าหรับแบบแปลนนี้ผมอยากให้
น าไปเสนอในที่ประชุมของหมู่บ้านเพราะได้แจกจ่ายไปให้กับทุกท่านแล้ว หากเข้าใจตรงกันแล้ว
ผมจะให้ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกของหมู่บ้านนั้นลงลายมือชื่อก ากับในแบบแปลนด้วยเพราะในแบบ
แปลนตัวนี้ช่าง ปลัด และนายก อบต.ได้เซ็นแล้ว เพราะว่าเวลาก่อสร้างจะได้เข้าใจตรงกันว่าแบบ
แปลนชุดนี้ได้ผ่านสภาผ่านหมู่บ้านมาแล้วจะได้ไม่มีปัญหาในการก่อสร้าง แต่ก็น าเรียนว่าในวัน
ข้างหน้าหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก็ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประกาศงานหาผู้
รับจ้าง หากท าสัญญาไปแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาได้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสามารถ
ท าได้ก่อนที่จะมีการประกาศหาผู้รับจ้างเท่านั้น ขอให้พิจารณากันให้ละเอียดรอบคอบหากสงสัยก็
สามารถสอบถามได้ครับ 

ผญบ.ม.7 เรื่องแบบลานศาลาพิธีกรรมของ ม.3 และ ม.7 ยังขาดเสาหลักส าหรับผูกวัวสองต้นยังไม่เห็นใน
แบบและลานคอนกรีตไม่ทราบว่าเทถึงขอบถนนด้านขวาหรือไม่หรือจะไว้เป็นถนนอีกสายหนึ่ง 
เพราะว่าในแบบเว้นเป็นถนนอีกส่วนหนึ่งครับ จริงๆแล้วอยากจะให้เทคอนกรีตให้หมดไม่อยากจะ
ให้เป็นถนนครับ 
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ผอ.กองช่าง ในส่วนของลานพิธีกรรมของ ม.7 วันก่อนได้ไปวัดลานกับท่านสุรพลก็จะวัดจากด้านในชิดจากตัว

อาคารด้านในถึงถนนพร้อมหูช้างที่ยื่นออกไป แต่ตัวเสาผูกวัวไม่ได้คิดเพราะไม่ทราบว่าจะเอา
ขนาดกว้างยาวเท่าใด จึงยังไม่ได้คิดค านวณออกมาและไม่ได้ใส่ไว้ในแบบค่ะ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ขออนุญาตติดตามเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาถนนลูกรังในเขตบ้านเฟ่ืองฟูาที่ปีที่แล้วผมได้ท า
หนังสือเข้ามาที่ อบต. สืบเนื่องจากติดขัดเพราะไม่ได้อยู่ในแผนฯและไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ของ 
อบต.ปุากลาง จึงได้ล่วงเลยผ่านมาหนึ่งปี ผมก็ได้ตรวจสอบในเอกสารตัวร่างข้อบัญญัติฯก็ไม่มี
โครงการที่จะไปแก้ไขปัญหาของกลุ่มเฟื่องฟูา และแบบแปลนโครงการของ ม.6 หน้าที่ 2/8 บน
หัวจะบอกว่า โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นอ่างห้วยปลากั้ง บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5  แต่
ด้านล่างระบุว่า โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ ามีฝาปิด เส้นหน้าบ้านผู้ช่วยวาที 
วรคมเดชา คุ้มที่ 6 บ้านสวนทราย หมู่ 6 ในหน้าเดียวระบุสองหมู่บ้านผมเกรงว่าจะมีความผิด
พลาดขึ้นมาในภายหลังได้ ควรจะมีการแก้ไขด้วยนะครับ 

นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ ขอสอบถามเมื่อวันก่อนช่างได้โทรหาผมเรื่องถนนทางเข้าบ้านปลัดสมัยจะมีการวางท่ออยู่หนึ่งจุด 
ผมดูแบบก็ดูไม่ออก แต่การวางท่อนั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดผลดี เพราะจะไปกระทบกับเจ้าของที่อยู่
ด้านล่าง ผมจึงอยากจะให้แก้ไขไปในตอนนี้ ตัดท่อระบายน้ าออกไปนะครับ 

ก านัน ต.ปุากลาง ในหน้าที่ 38/51 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็ง
ชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ข้อ 1 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต าบลปุา
กลาง ตั้งไว้ 30,000 บาท เดิมนั้นมีการตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านของต าบลปุากลาง แต่ช่วงหลังนี้อาจจะมีงบในส่วนของการพัฒนาน้อยลงไปหรือเปล่า 
จึงมีการตั้งไว้เสนอสภาจ านวน 30,000 บาท ก็อยากขอสภาแห่งนี้ว่าเงินจ านวนเหล่านี้น้อยมาก
ไม่สามารถน ามาแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้ อยากให้เพ่ิมในส่วนของเงินอุดหนุนนี้เพื่อน าไปใช้
ในการรักษาความปลอดภัยภายในต าบลปุากลางของเรา ครับ 

ประธาน ในการขอเพ่ิมงบประมาณก็เป็นดุลพินิจของผู้บริหารครับ  
นายก อบต. ส าหรับโครงการถนนหินกรวดทรายของเขตเฟ่ืองฟูา มอบให้รองนายกฯชัยเดช ได้ชี้แจงนะครับ 

ส่วนเรื่องการขอเพ่ิมงบประมาณของท่านก านันนั้นก็เป็นอ านาจของฝุายบริหาร อย่างไรให้ท่าน
ปลัดได้ชี้แจงระเบียบของทางราชการให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

เลขานุการ ส าหรับการปรับลดหรือปรับเพิ่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ค าแปรญัตติให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด 
ตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

       ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปร
ญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
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รองนายกฯ ชัยเดช ส าหรับเรื่องถนนหินกรวดทรายในเขตเฟ่ืองฟูา ช่วงแรกเราไม่ได้ด าเนินการเพราะว่าในแผนฯระบุ

ว่าในเขตต าบลปุากลางซึ่งเขตเฟ่ืองฟูาไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีของ อบต.ปุากลาง จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ขณะนี้ก็ได้มีการปรับปรุงแผนฯให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ในเขตและนอกเขตแล้ว ฉะนั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก็สามารถด าเนินการโครงการหินกรวดทรายให้ได้ ชี้แจงให้รับทราบ
ตามนี้นะครับ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต ขอเสนอแนวคิดอย่างกรณีการตั้งงบประมาณอุดหนุนการขยายเขตไฟฟูาจากปีที่แล้วข้อมูลเดิมตั้ง
ไว้ 500,000 บาท แต่จากการด าเนินการทั้งปีรู้สึกว่าจะไม่ครอบคลุมทั้งต าบล ยังมีบางพ้ืนที่ที่
ขยายเขตไฟฟูายังไปไม่ถึง ไฟฟูาส่องสว่างและหลายๆอย่าง หลายๆประเด็น ปีนี้ที่ตั้งไว้ 500,000 
บาท นั้นไม่ทราบว่าเพียงพอหรือไม่ เพราะพ้ืนที่ที่จะขยายเขตไฟฟูาค่อนข้างท่ีจะกว้างเพราะการ
เจริญเติบโตของพ่ีน้องชาวต าบลปุากลาง ผมอยากทราบรายละเอียดตรงนี้ครับ พอจะมีทางออก
หรือไม่ครับ 

รองนายกฯ ชัยเดช ส าหรับการขยายเขตไฟฟูาก็มีทุกปี แต่ยังไม่เพียงพอ ส าหรับในปีนี้นั้นก็มีเสียงเรียกร้องให้ อบต.
ปุากลาง ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างจากสามแยกทางเข้าต าบลปุากลาง บ้านหัวดอย ถึง ในเขตพ้ืนที่
ของ ม.1 ซึ่งโครงการนี้ก็ต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้ในการด าเนินการ แต่ในส่วนของพ้ืนที่อ่ืนๆคง
จะต้องเป็นในล าดับต่อไป ซึ่งจะด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งต าบลภายในปีเดียวคงจะท าไม่ได้ 
จะต้องค่อยๆด าเนินการเป็นทีละส่วนไปครับ 

ประธาน ผมอยากจะให้ที่ประชุมนั้นได้อภิปรายในแต่ละโครงการว่าสมควรจะลดอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติและผู้บริหารด้วย ถ้าจะซักถามอย่างนี้อยู่นอกประเด็น ผมอยากจะ
ให้อภิปรายโครงการที่อยู่ในร่างข้อบัญญัติครับ 

ผญบ.ม.6 ขอเพ่ิมเติมในข้อบัญญัติที่ท่านก านันได้กล่าวไป เรื่องเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งทุกปีที่
ผ่านมาสภาได้อนุมัติให้ปีละ 30,000 บาท เมื่อดูแล้วก็มากพอสมควรและเพียงพอในการ
ด าเนินงาน แต่เมื่อด าเนินการตามแผนงานที่ทางหมู่บ้านได้ท าไว้นั้นไม่เพียงพอ จึงอยากขอให้สภา
และผู้บริหารได้เพ่ิมงบประมาณในส่วนนี้ให้เพื่อให้เพียงพอในการด าเนินการตามแผนรักษาความ
ปลอดภัยของต าบลปุากลางครับ 

นายก อบต. งบประมาณส่วนนี้ทางบริหารจะพิจารณาอีกครั้งว่าสมควรจะเพ่ิมให้เท่าใดอีกครั้งหนึ่งครับ  
ประธาน มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2561 ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอ 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  
  
 2.แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
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ประธาน เมื่อมีการรับหลักการไปแล้วต่อไปก็เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ก าหนดไว้ 
โดยให้สภาก าหนดว่าควรจะมีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่ท่าน โดยเลือกทีละคนตามล าดับ
ขั้นตอนต่อไปครับ 

นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ ผมขอเสนอให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 ท่านครับ  
 ผู้รับรอง 1.นายบุญเกียรติ   แสนทรงสิริ  
            2.นายอนันต์       แสนทรงสิริ  
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน เมื่อไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าครั้งนี้จะมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 

ท่าน 
ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเลือกทีละคน เชิญครับ 
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ผมขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ ครับ 
 ผู้รับรอง 1.นางวิจิตรา   แซ่เต็น  
            2.นายอนันต์   แสนทรงสิริ  
ประธาน ที่ประชุมจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ  
นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ ผมขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ ครับ 
 ผู้รับรอง 1.นายทินาสิษฐ์   บรินต  
            2.นางวิจิตรา    แซ่เต็น  
ประธาน ที่ประชุมจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ  
นายอนันต์ แสนทรงสิริ ผมขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 นายสุรพล   คีรีธีรกุล  ครับ 
 ผู้รับรอง 1.นายบุญเกียรติ   แสนทรงสิริ  
            2.นายเกรียงไกร   เพชรกิจเจริญ  
ประธาน ที่ประชุมจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 นายสุรพล   คีรีธีรกุล  
นางวิจิตรา  แซ่เต็น ดิฉันขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 นายนฤพล   นายโก๋ ค่ะ  
 ผู้รับรอง 1.นายบุญเกียรติ   แสนทรงสิริ  
            2.นายทินาสิษฐ์   บรินต  



๘ 
 
ประธาน ที่ประชุมจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 นายนฤพล   นายโก๋ 
นางจันทอง  ไชยกันทะ ดิฉันขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 นางวิจิตรา   แซ่เต็น ค่ะ 
 ผู้รับรอง 1.นายนฤพล   นายโก๋  
            2.นายเกรียงไกร   เพชรกิจเจริญ  
ประธาน ที่ประชุมจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 นางวิจิตรา   แซ่เต็น 
นายนฤพล  นายโก๋ ผมขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 นายทินาสิษฐ์   บรินต ครับ  
 ผู้รับรอง 1.นายอนันต์   แสนทรงสิริ  
            2.นายบุญเกียรติ   แสนทรงสิริ  
ประธาน ที่ประชุมจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 นายทินาสิษฐ์   บรินต 
นายทินาสิษฐ์ บรินต ผมขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 นายอนันต์   แสนทรงสิริ ครับ  
 ผู้รับรอง 1.นายสุรพล   คีรีธีรกุล  
            2.นางวิจิตรา   แซ่เต็น  
ประธาน ที่ประชุมจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 นายอนันต์   แสนทรงสิริ / เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบ 7 

ท่านแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการก าหนดระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติ เชิญท่านเลขานุการครับ 
เลขานุการ เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ 7 ท่านเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นการก าหนดห้วง

ระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และก าหนดวันประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะก าหนดห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันไหนเวลาใด
ถึงวันไหนเวลาใด และวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 
วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 



๙ 
 
      ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ         
การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี
สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ ครับ   

ประธาน เชิญที่ประชุมก าหนดห้วงระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติครับ  
 
 
นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ ผมขอเสนอว่าห้วงระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติ ดังนี้ 
 วันที่ 10 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น . 
 วันที่ 11 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.  
 วันที่ 12 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.  
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอห้วงระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน สรุปว่าห้วงระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติให้เป็นไปตามท่ีท่านเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ เสนอ  
 วันที่ 10 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น . 
 วันที่ 11 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.  
 วันที่ 12 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.  
ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน ต่อไปเป็นการก าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติครับ  
นายอนันต์ แสนทรงสิริ ผมขอเสนอวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.ครับ  
ประธาน มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน สรุปว่าวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ คือวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.  
ที่ประชุม รับทราบ  
เลขานุการ เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ห้วงระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติและวันประชุม

ของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิด
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ผมขอนัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ ในวันนี้ 
เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 



๑๐ 
 
ประธาน ผมขอนัดสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 

น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระ 2 และ 
3 ครับ 

 
 3.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
 
ประธาน เชิญผู้บริหารครับ  
นายก อบต. ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เนื่องจากยังมีกิจกรรมที่จ าเป็นต้อง

ด าเนินการหลายโครงการ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการนั้น
ให้เสร็จสมบูรณ์ ส าหรับรายละเอียดนั้นมอบให้ทางปลัดเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

เลขานุการ รายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 มีดังนี้ 
  
 
 
 
 ที่ประชุมมีท่าน ใดจะสอบถามก็ขอเชิญครับ 
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ผมขออนุญาตสอบถามตามท่ีท่านปลัดได้น าเรียนไปแล้ว โครงการที่จะด าเนินการถนนหินกรวด

ทรายนั้น ท าเป็นจุดหรือว่าท าท้ังเส้น ถามไปยังช่าง อบต.ปุากลาง ครับ 
ผอ.กองช่าง ด าเนินการทั้งเส้นค่ะ  
นายทินาสิษฐ์  บรินต อยากทราบว่าการตั้งงบประมาณด าเนินการถมหินกรวดทราย ในส่วนของ ม.3 ทั้งสองเส้นที่มี

ปัญหาและได้แจ้งมาแล้วนั้นอยู่ในแผนที่จะด าเนินการด้วยหรือไม่ อยากให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้
ชี้แจงด้วยเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆครับ 

รองนายกฯ ชัยเดช ถนนที่จะถมหินกรวดทรายมีทั้งหมด 4 เส้น แต่จ านวนงบประมาณจะเพียงพอในการด าเนินการ
หรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบ เพราะมีงบประมาณจ ากัด หากไม่เพียงพอคงต้องรองบประมาณในส่วน
อ่ืนต่อไปครับ 

ผญบ.ม.3 ส าหรับของ ม.3 ที่มีผู้เดือดร้อนและได้ท าหนังสือมาถึงผู้บริหาร ตรงจุดนั้นผมคิดว่าเห็นสมควรที่
จะให้การดูแล แต่อีกเส้นหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามท่ีดินของผมจุดนั้นเป็นถนนที่เข้าไปในสวน ณ เวลานี้ยัง
ไม่มีชาวบ้านเข้าไปอาศัยอยู่เลย ผมคิดว่าหากยังไม่มีคนอยู่เพียงแต่เปิดเป็นถนนไว้เฉยๆ เส้นนี้
อาจจะชะลอได้ ถ้าหากว่างบประมาณไม่เพียงพอ แต่หากมีงบประมาณเพียงพอก็สามารถ
ด าเนินการได้ครับ 

ประธาน ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ตามท่ีผู้บริหารเสนอ  
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ตามท่ีผู้บริหารเสนอ  



๑๑ 
 
ประธาน ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและ

ประชุมกันต่อในภาคบ่ายครับ 
 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เริ่มประชุมต่อภาคบ่าย เวลา 13.00 น.  
  

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ  
 
ประธาน เชิญที่ประชุมครับ  
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ตามท่ีท่านนายก อบต.ปุากลาง ได้เคยน าเรียนเกี่ยวกับการรังวัดออกโฉนดที่ดินในพ้ืนที่ต าบลปุา

กลาง ขอติดตามว่าปัจจุบันทางหน่วยงานหรือพนักงานที่ดินได้ด าเนินการมาใกล้เขตต าบลปุา
กลางแล้วหรือยังหรือเข้ามาในเขตต าบลปุากลางได้แล้วหรือยังเพราะว่าประชาชนยังขาดข้อมูล
ข่าวสาร จึงขอสอบถามท่านในที่ประชุมแห่งนี้ครับ 

นายก อบต. เรื่องนี้ผมได้ติดตามมาโดยตลอด ในการประชุมหัวหน้าส่วนประจ าเดือนทุกครั้ง ซึ่งขณะนี้ก็เข้ามา
ในเขตต าบลสถานและศิลาแลงแล้ว คาดว่าจะเข้ามาท่ีต าบลปุากลางในปี 2561 ทางส านักงาน
ที่ดินจังหวัดน่านสาขาปัวได้แจ้งแล้วว่าจะเข้ามาในปี 2561 ก็ให้พี่น้องประชาชนในพื้นท่ีต าบลปุา
กลางได้เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการรังวัดออกโฉนดที่ดินนี้ครับ 

ผญบ.ม.7 จากการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านที่อ าเภอปัวครั้งที่ผ่านมา นายอ าเภอปัวได้แจ้งว่าตอนนี้หยุดการ
รังวัดออกโฉนดที่ดินแล้วเนื่องจากเต็มเปูาท่ีก าหนดไว้ อย่างเช่นก าหนดว่าปีนี้ออกโฉนด 100 
แปลง แต่ในทางปฏิบัตินั้นได้มีการส่งต่อให้ลูกหลานหลายคนท าให้ในหนึ่งแปลงนั้นออกเป็นโฉนด
หลายใบท าให้ยอดนั้นเต็มเร็ว เรื่องนี้ก็ต้องติดตามด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะเข้ามาในเขตต าบลปุากลาง
เมื่อใด 

ประธาน เชิญท่านก านันครับ  
ก านัน ต.ปุากลาง 1.เนื่องจากต าบลปุากลางมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันจ านวนมาก ก็ขอฝากให้ผู้น าต่างๆได้พิจารณา 

หากในพ้ืนที่ของเราสามารถมีศูนย์ฟิตเนตก็จะช่วยให้ปัญหาเรื่องสุขภาพนั้นดีขึ้น  
 2.เงินอุดหนุนซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ตามที่ทราบจากท่านปลัดบอก

ว่างบดังกล่าวอุดหนุนมาจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หากเป็นความจริงก็ขอให้บอกผมเพื่อ
จะได้ชี้แจงให้ชาวบ้าน ว่างบดังกล่าวไม่ได้อยู่ในระเบียบจึงไม่สามารถอุดหนุนได้ เพราะการเล่น
กีฬาช่วยให้ประชาชนนั้นห่างไกลยาเสพติดและอ่ืนๆอีกหลายอย่าง 

 3.สนามโรงเรียนมิตรภาพที่ 166 และสนามโรงเรียนมัธยมปุากลาง ก็อยากจะขอร้องให้
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนอย่าได้น ารถมาฝึกขับในสนามเพราะท าให้สนามเสียหายไม่
สามารถใช้ในการเล่นกีฬาได้ 

ประธาน เชิญผู้ใหญ่ ม.2 ครับ  
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ผญบ.ม.2 1.ฝากให้ผู้บริหารได้ดูแลฝาปิดรางระบายน้ าสี่แยกหน้าอ่างนิวซีแลนด์ที่ช ารุดเสียหาย  
 2.ให้ผู้บริหารด าเนินการซ่อมแซมกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกหน้าอ่างนิวซีแลนด์เพราะเมื่อคืนที่

ผ่านมามีการลักทรัพย์ของของร้านเหมียวก็ได้ทรัพย์สินไปหลายรายการ แต่เมื่อมาตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดแล้วช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ก็ช่วยด าเนินการให้ด้วยครับ 

ประธาน เชิญผู้ใหญ่ ม.3 ครับ  
ผญบ.ม.3 1.การเสนอโครงการต่างๆเข้ามาสู่แผน อบต.ปุากลาง ม.3 ได้ส่งโครงการเข้ามาประมาณ 6 

โครงการ แต่ได้มีการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่าให้ส่งมาเพียงประมาณ 1-2 โครงการ จากการดูใน
เอกสารมีเพียง 2 โครงการ แต่ที่ผมตรวจสอบของ ม.5 มีอยู่หลายโครงการ ซึ่งผมได้ชี้แจงในการ
ประชุมครั้งที่แล้วว่าหากเป็นไปได้อยากจะให้บรรจุไว้ทั้งหมด เพื่อปีหน้าหากต้องการด าเนินการ
โครงการใดก็สามารถด าเนินการได้ทันที 

 2.เรื่องการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุากลาง ในที่ประชุม
คณะกรรมการฯได้วางกรอบไว้ว่าจะท าอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นสอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง เช่นปีที่ผ่านมาโควตาของ มช. นั้นโรงเรียนมัธยมปุากลางไม่ได้สักคน จึงอยากจะเสนอให้
มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อให้มีการสอนเสริมให้กับเด็กนักเรียน เพ่ือให้มีพ้ืน
ฐานความรู้ที่ดีและพร้อมที่จะสอบเข้าในมหาวิทยาลัยต่อไป 

 3.อยากจะให้ทางสภาและผู้บริหารจัดเอกสารในการประชุมให้เป็นรูปเล่มเพ่ือเป็นหลักฐานในวัน
ข้างหน้า และสามารถน าไปให้ประชาชนที่สนใจหรือต้องการข้อมูลได้ดูในวันข้างหน้า 

 4.อยากจะให้มีการบันทึกว่าอาคารส านักงาน อบต.หลังเก่านั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
เพราะท่ีผ่านมามีการพูดไปในหลายๆมิติ ก็อยากจะให้ทางสภาได้บันทึกไว้ จากค าบอกเล่าของ
ท่านก านันไชยโรจน์บอกว่าอาคารหลังนี้ เดิมทีเป็นโครงการที่ก านันไชยโรจน์ได้ของบประมาณ
จากอดิต ส.ส. พงษพัฒน์   ธีระประเทืองกุล ประมาณปี พ.ศ.2535 เพ่ือเป็นศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรให้กับพ่ีน้อง ม.3 แต่หลังจากท่ีได้งบประมาณมาแล้วเมื่อมีการก่อสร้างแต่ยัง
ไม่มีการมุงหลังคา ต าบลปุากลางก็แยกตัวออกมาจากต าบลศิลาแลงฉะนั้นจึงมีการมุงหลังคาเพ่ือ
ให้กับเจ้าหน้าที่สภาต าบลเป็นผู้ใช้พื้นที่ตรงนั้นชั่วคราวก่อน หลังจากนั้นก็มีพนักงานและ
หน่วยงานต่างๆเข้ามา ฉะนั้นอยากจะให้สภาบันทึกไว้ว่าโครงสร้างอาคารส านักงานหลังเก่านั้น
เป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากอดีต ส.ส. พงษ์พัฒน์   ธีระประเทืองกุล ไม่ใช่
งบประมาณท่ีมาจากสภาต าบล ขณะนี้ท่านก านันไชยโรจน์ยังมีชีวิตอยู่หากใครสงสัยประการใดก็
สามารถไปสอบถามท่านได้ครับ 

ประธาน เชิญนายอนุรักษ์  ย่านสากล ครับ  
นายอนุรักษ์ ย่านสากล 1.ถนนทางเข้าต าบลปุากลางที่ทางผู้บริหารและสภาได้มีการขยายไหล่ทางให้ถนนมีความกว้าง

เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็น
ประโยชน์กับต าบลปุากลางของเราเป็นอย่างมาก 

 2.การจัดงานของดีต าบลปุากลาง ซึ่งต าบลของเราก็มีของดีจ านวนมาก และที่ผ่านมาต าบลปุา
กลางได้มีการจัดงานของดีต าบลปุากลาง และผมก็ได้มีโอกาสมาร่วม ผมคิดว่าทางคณะกรรมการ
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จัดงาน 1.ขาดการประชาสัมพันธ์ 2.ขาดความละเอียดการจัดหาสินค้า จริงๆแล้วในต าบลปุากลาง
ของเรามีจ านวนมากหากสามารถน าเอาออกมาโชว์ได้จะเป็นการดีมาก  แต่งานของดีต าบลปุา
กลางที่ได้จัดไปแล้วนั้นผมคิดว่าทางคณะกรรมการจัดงานออกมาได้ไม่ดีนัก เนื่องจากก าหนดการ
จัดงาน 3 วัน แต่มีของมาขายไม่กี่อย่างและขายไม่ครบ 3 วัน ท าให้ผู้ที่เขาเดินทางมากไกลเพ่ือมา
ซื้อของนั้นผิดหวัง เมื่อคิดว่าจะจัดงานแล้วก็ต้องทุ่มเทงบประมาณเพ่ือให้งานนั้นมีของขายตลอด
งานและจะต้องมีคนคอยประสานต้อนรับผู้ที่จะมาซื้อของด้วย ก็อยากจะให้ในการจัดงานครั้ง
ต่อไปต้องมีความละเอียดอ่อนมากกว่านี้ 

 3.การวางของขายในพื้นท่ีห้ามขายของหน้าโรงเรียนมัธยมปุากลางซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งขาย
ของติดถนนท าให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง ให้ทาง อบต.ปุากลางเข้าไปตรวจสอบด้วย 

ประธาน เชิญผู้ใหญ่ ม.6 ครับ  
ผญบ.ม.6 1.เรื่องการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด เช่น ถนนหน้าอ่างนิวซีแลนด์ที่ช ารุดอยากจะให้มีการขุดให้เป็น

ร่องก่อนที่จะเทแอสฟัลท์ลงไปมิเช่นนั้นแล้วเวลารถไปเหยียบเอสฟัลท์ท่ีเทไปนั้นก็จะกระจาย
ออกไปท าให้ถนนเสียหายเหมือนเดิม และสิ้นเปลืองงบประมาณ 

 2.ปูายทางเข้าออก อบต.ปุากลาง ฝั่งตะวันออก ซึ่งปูายจะเป็นปูายเตือนให้ระวังในการเข้าออก 
แต่ตัวปูายน าไปติดใกล้กับประตูเข้าออก ท าให้บางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ อยากจะให้มีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

 3.การจอดรถที่ข้างศูนย์ อปพร. ที่เข้ามาจอดเพ่ือกดเงินเวลาน ารถมาจอดข้างๆแล้วเวลารถท่ีจะ
ออกไปจะมองไม่เห็นรถที่สวนมา อาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

ประธาน เชิญทางสมาชิกครับ  
นายอนันต์ แสนทรงสิริ การตัดหญ้าสองข้างทางจาก ม.1 ถึง สามแยกบ้านหัวดอย ซึ่งเคยน าเรียนไปแล้วว่าให้ท าการตัด

หญ้าให้ถึงรั้วของเจ้าของที่ท่ีอยู่สองข้างทาง แต่ที่เห็นนั้นตัดหญ้าไม่ถึงของรั้ว ก็อยากจะให้
ผู้บริหารได้ก ากับดูแลการตัดหญ้าสองข้างทางด้วย เพื่อให้ถนนนั้นสะอาดปลอดภัยครับ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต 1.เรียนถึงผู้บริหารให้หาช่องทางหรือว่าทางแก้ไขเก่ียวกับเวลาฝนตกหรือน้ าหลาก โดยเฉพาะทุก
ปีจะมีพายุเมื่อเข้าจังหวัดน่านแล้ว บริเวณล าน้ าหมูน้อยกับล าน้ าหมูหรือ(ใกล้ปุาสุสาน ม.7) ตรง
นั้นน้ าจะหลากทุกปีและค่อนข้างจะรุนแรง ส่งผลให้ราษฎรที่มีพ้ืนที่อยู่ตรงนั้นที่มีนา สวน และ
ฝาย ค่อนข้างท่ีจะช ารุดเสียหายบ่อย ขอฝากให้ทางผู้บริหารช่วยหาทางปูองกันด้วยนะครับ 

 2.ต้นไม้หรือวัชพืชต่างๆที่อยู่ในขอบทางสาธารณะแล้วข้างบนจะเป็นสายไฟฟูาแรงต่ าและแรงสูง 
ส าหรับสายไฟฟูาแรงสูงนั้นผมได้ประสานไปยังการไฟฟูาแล้วเขาจะมีงบประมาณมาตัด แต่
สายไฟฟูาแรงต่ านั้นประสานไปแล้วเขาบอกงบประมาณหมดอยากจะให้ อบต.ช่วยท าหนังสือหรือ
สุดแล้วแต่เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรต าบลปุากลาง ขอความกรุณาช่วย
บริหารตรงนี้หน่อยครับ เพราะค่อนข้างท่ีจะเยอะกระจายทั่วทั้งต าบลนะครับ 

นายนฤพล  นายโก๋ 1.ผู้รับจ้างสูบส้วมน าสิ่งปฏิกูลมาท้ิงหลังศูนย์เด็กเล็กหลังเก่า ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ขอให้ 
อบต.หามาตรการไปจัดการด้วย เพราะผมเคยได้แจ้งมาแล้วครั้งหนึ่ง 
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 2.เนื่องด้วย อบจ.น่าน ได้ท าถนนลูกรังในพื้นที่ของ ม.2 แต่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 

เนื่องจากถนนเป็นโคลนจ านวนมาก ให้ อบต.ปุากลางช่วยประสานให้ อบจ.น่านมาซ่อมแซมโดย
เร่งด่วน เพราะชาวบ้านใช้สัญจรไปไร่ไปส่วนไม่ได้ครับ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ เรื่องการทิ้งสิ่งปฏิกูลผมได้เคยเสนอในที่ประชุมไปครั้งหนึ่งแล้ว ขอติดตามว่าผู้ประกอบการ
หลายๆรายที่เข้ามาประกอบการนั้น มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมานั้น
มักจะน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งเรี่ยราดในพื้นที่ของประชาชน และอาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค กลิ่น
เหม็น และอ่ืนๆอีกมาก ซึ่งผมจะท าหนังสือเข้ามาเพ่ือให้ อบต.ได้เข้าไปด าเนินการในเรื่องนี้ด้วย 

นายสุรพล คีรีธีรกุล ถนนหินคลุก 2 เส้นที่ด าเนินการเสร็จไปแล้วนั้นไม่มีท่อระบายน้ าท าให้เวลาฝนตกน้ าจะท่วมขัง
ถนนท าให้ถนนเสียหาย ฝากผู้บริหารเข้าไปแก้ไขด้วยครับ 

ผญบ.ม.6 เพ่ิมเติมของท่านอนันต์ เรื่องถนนที่จะออกไปอ าเภอปัว ก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่ 13 
สิงหาคม 2560 นี้ทาง ม.6 จะจัดกิจกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
โดยจะมีการพัฒนาสองข้างทางก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง ม.6 ด้วย 

ผญบ.ม.3 อยากจะให้ทาง อบต.ปุากลาง ช่วยไปดูแลถนนเส้น ม.3 ไปทางต าบลศิลาเพชร และเส้นที่จะไป
บ้านนานิคม ให้ช่วยดูแลถนนสองเส้นนี้ด้วยครับ  

ประธาน เชิญท่านนายก อบต. ได้ตอบข้อซักถามครับ  
นายก อบต. 1.ส าหรับเรื่องเครื่องออกก าลังกายนั้นจะต้องมีการด าเนินการ แต่จะต้องรองบประมาณในการ

จัดซื้อ 
 2.การตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์กีฬานั้นไม่สามารถท าได้ อาจจะท าเป็น

โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือซื้ออุปกรณ์อาจจะท าได้ 
 3.ส าหรับสนามของโรงเรียนนั้นให้ทางก านันได้ท าหนังสือแจ้งเข้ามาเพ่ือที่จะได้เข้าไปด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4.ฝารางระบายน้ าและกล้องวงจรปิดที่เสียหายให้ท าเป็นหนังสือแจ้งเข้ามาเพ่ือตั้งงบประมาณเข้า

ไปซ่อมแซมต่อไป 
 5.เรื่องการส่งโครงการเข้าบรรจุในแผนของ ม.3 จริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกๆโครงการของแต่ละ

หมู่บ้านบรรจุไว้ในแผนให้หมด ซึ่งหากท าอย่างนั้นเมื่อด าเนินโครงการไม่หมดก็จะท าให้ตัวชี้วัดใน
การด าเนินการนั้นด้อยประสิทธิภาพลง อย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เพ่ิมเติมโครงการที่
ทางหมู่บ้านต้องการเข้าไปบรรจุไว้ในแผนให้หมด 

 6.การของบสนับสนุนการสอนพิเศษแก่เด็กนักเรียนนั้น ก็ให้ทางปลัดได้ชี้แจงอีกครั้งว่าสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ 

 7.อาคารหลังเก่าของ อบต.ปุากลาง ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้าง อย่างไรแล้วขณะนี้อาคารดังกล่าวก็เป็นของส่วนรวมที่ทุกส่วนจะต้องร่วมช่วยกันดูแล 
และจะต้องมีการบันทึกเพ่ือร าลึกถึงผู้มีอุปะการะคุณที่สร้างอาคารหลังนี้ 

 8.การตัดหญ้าสองข้างทางนั้นขณะนี้มีพนักงานตัดหญ้าเพียงคนเดียว ก็จะพยายามก าชับให้ตัด
หญ้าให้เรียบร้อยให้ถึงขอบรั้ว 



๑๕ 
 
 9.การขยายไหล่ทางถนนลาดยางคงจะต้องมีการด าเนินการอีก แต่ก็ต้องรอให้ถนนลาดยางเดิมนั้น

หมดประกันก่อนถึงจะสามารถด าเนินการได้ 
 10.การจัดงานของดีต าบลปุากลางในการจัดครั้งต่อไปจะปรับปรุงให้การจัดงานออกมาดีกว่านี้  
 11.การขายสินค้าข้างทาง จะพยายามเข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น  
 12.ส าหรับการซ่อมแซมถนน จะสั่งการให้ทางกองช่างเข้าไปดูแลและซ่อมแซมอีกครั้ง  
 13.ปูายแจ้งเตือนทางเข้า อบต.จะแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมต่อไป  
 14.ส าหรับการจอดรถกดเงินที่ศูนย์ อปพร. อาจจะมีการสั่งห้ามจอดบริเวณดังกล่าวเพ่ือให้เกิด

ความปลอดภัย 
 15.ส าหรับเรื่องน้ าท่วมนั้น หากท่วมแล้วก็ให้ท าหนังสือแจ้งเข้ามาที่ อบต.เพ่ือด าเนินในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 16.การตัดติ่งไม้ที่ข้ึนสายไฟฟูา หากมีจุดใดที่ต้องการขณะนี้ทาง อบต.ก็มีเครื่องตัดไม้แล้วสามารถ

อ านวยความสะดวกให้ได้ หรือมีปัญหาจุดใดก็ขอให้แจ้งมาท่ี อบต.ได ้
 17.การทิ้งสิ่งปฏิกูล มอบให้ทาง นิติกร เป็นผู้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง  
 18.ถนนของ อบจ.ที่เป็นโคลน จะมอบให้ช่างเข้าไปตรวจสอบความเสียหายและจะแจ้งให้ทาง 

อบจ.น่านต่อไป 
 19.ส าหรับถนนบดอัดของ ม.7 ที่มีปัญหา ให้ผู้ใหญ่ท าหนังสือแจ้งเข้ามาเพ่ือจะให้ช่างเข้าไป

ส ารวจและแก้ไขต่อไป 
รองนายกฯชัยเดช ส าหรับเรื่องของดีต าบลปุากลางตามที่ท่านอนุรักษ์กล่าวนั้น จริงๆแล้วเป็นงานของเกษตรอ าเภอ

ปัว โดยมีกลุ่มมะม่วงต าบลปุากลางได้ท าเรื่องของบประมาณจาก อบต.ในการจัดงาน อบต.ไม่ได้
เป็นต้นเรื่องในการวางแผนการจัดงาน อบต.เพียงแต่ร่วมจัดงานเท่านั้น และอีกอย่างเขาจะเชิญ
เฉพาะกลุ่มท่ีเขารู้จักเท่านั้น บางกลุ่มเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่เชิญ  ส่วนในปีนี้นั้นก็ได้ตั้งงบประมาณ
ส่วนนี้ไว้ หาก อบต.เป็นผู้ด าเนินการเองก็จะมีการจัดงานให้เป็นไปตามท่ีท่านอนุรักษ์ได้กล่าวไว้
แล้วครับ 

นิติกร อบต. จากที่หลายท่านได้สอบถามเรื่องการทิ้งสิ่งปฏิกูล รถท่ีทิ้งสิ่งปฏิกูลตามข้อบัญญัติจะต้องมาเสียค่า
ธรรมและขออนุญาตจาก อบต. และจะต้องทราบด้วยว่าน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งท่ีใดโดยจะต้องแจ้งให้ 
อบต.ทราบด้วย หากมีการขออนุญาตแล้วแต่น าไปทิ้งเรี่ยราดก็จะต้องมีการถอนใบอนุญาตและ
จะต้องมีการด าเนินการตามกฎหมาย 

ผญบ.ม.3 เราควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายระดับหนึ่ง แต่ที่ผมจะแจ้งคือการคิดค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมของ
ผู้ประกอบการ โดยที่ผ่านมามีการเรียกเก็บเงินจากชาวบ้านอย่างไม่เป็นธรรม ฉะนั้น
ผู้ประกอบการจะต้องมาขออนุญาตกับทาง อบต.และแจ้งด้วยว่าจะน าไปทิ้งท่ีไหน และ อบต.ควร
เข้ามาท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการว่าจะต้องเก็บค่าบริหารอย่างไร เท่าท่ีได้ยินมาคือไม่มีการ
ชี้แจงเรื่องค่าบริการก่อน โดยจะท าการดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วจึงไปเรียกค่าบริการเท่านั้นเท่านี้ ซึ่ง
ไม่เป็นธรรม ก็ขอฝากในเรื่องนี้ด้วยครับ 



๑๖ 
 
นายก อบต. ถ้าหากใครพบเห็นการกระท าดังกล่าวให้ถ่ายรูปไว้และมาแจ้งที่ อบต.ปุากลาง เพื่อที่จะได้เข้าไป

ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 
ประธาน มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ก็ขอขอบคุณผู้น าท้องที่ ผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิด

การประชุม  
ปิดประชุม เวลา 14.00 น.  
 
 
        (ลงชื่อ)                                  ผู้บันทึกการประชุมสภา  

(นายผจญ    ทิปกะ) 
เลขานุการสภา อบต.ปุากลาง 

 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
 
 

  (ลงชื่อ)      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ)  

 
 
 
 

  (ลงชื่อ)      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ)  

 
 
 

  (ลงชื่อ)      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางจันทอง  ไชยกันทะ)  

 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

เมื่อวันที.่.................เดือน.......................พ.ศ.2560 
 
 

 
 
  (ลงชื่อ)                                        ประธานสภา อบต.ปุากลาง  
      (นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล)  
 



๑๗ 
 
 
หมายเหตุ: ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
              ปาุกลางในสมัยตอ่ไป 


