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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1/๒๕65  

วันที่ ๑9 กันยายน ๒๕๖5 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

--------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  หมายเหตุ 

๑ นายอนันต์สิทธิ์  ทวีกมลวงศ์ ประธานสภา นายอนันต์สิทธิ์  ทวีกมลวงศ์  
๒ นายสมเกียรติ  สมค า รองประธานสภา นายสมเกียรติ  สมค า  
๓ นายผจญ    ทิปกะ เลขานุการสภา นายผจญ    ทิปกะ  
๔ นางวิลาวัณย์  โชติชัยพิบูล ส.อบต. หมู่ 2 นางวิลาวัณย์  โชติชัยพิบูล  
๕ นายอมรเดช  แซ่ย่าง ส.อบต. หมู่ 3 นายอมรเดช  แซ่ย่าง  
6 นางจันทอง  ไชยกันทะ ส.อบต. หมู่ 5 นางจันทอง  ไชยกันทะ  
7 นางรัตนาภรณ์  กาญจนเวโรจน์ ส.อบต. หมู่ 6 นางรัตนาภรณ์  กาญจนเวโรจน์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายประกอบ  แสนทรงสิริ  
2 นายชัยเดช   อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายชัยเดช   อภิวัฒน์สกุล  
3 นายสุรพงษ์  ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายสุรพงษ์  ศิลป์ท้าว  
4 นายสมควร กิตติพณตินนัท์ ผญบ.ม.๒ นายสมควร กิตติพณตินนัท์  
5 นายสมชาย   งามทวีกุล ผญบ.ม.๗ นายสมชาย   งามทวีกุล  
6 ส.อ.ประกิต  การุณยรัต เจ้าพนักงานธุรการ ส.อ.ประกิต  การุณยรัต  
7 นายประยูร  ขันไชย ผอ.กองช่าง นายประยูร  ขันไชย  
8 นายประวันวิทย์ คณิตสากล ผญบ.ม.๔ นายประวันวิทย์ คณิตสากล  
9 นายบุญชัย  อภิวัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคล นายบุญชัย  อภิวัฒน์สกุล  

10 นางเกษสุรินทร์  พอใจ นักพัฒนาชุมชน นางเกษสุรินทร์  พอใจ  
11 น.ส.อุมาพร  ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไป น.ส.อุมาพร  ธนะวัง  
12 นายณัฐวัตร  สว่างเมฆฤทธิ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นายณัฐวัตร  สว่างเมฆฤทธิ์  
13 น.ส.ดารารัตน์ จันต๊ะยอด หัวหน้าส านักปลัด น.ส.ดารารัตน์ จันต๊ะยอด  
14 นางณัฐวดี  คุณมงคล นักวิชาการพัสดุ นางณัฐวดี  คุณมงคล  
15 นายสุภาพ   ปัญญา รองปลัด อบต.ป่ากลาง นายสุภาพ   ปัญญา  
16 น.ส.กานต์พิชชา  กองกุณะ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ น.ส.กานต์พิชชา  กองกุณะ  
17 นางรจนา  ชัญถาวร ผู้อ านวยการกองคลัง นางรจนา  ชัญถาวร  

 
 
 



๒ 
 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
เลขานุการ ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภา ประธานในที่ประชุม

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ ๑9 กันยายน ๒๕6๕ และ

ขอให้ท่านเลขานุการได้อ่านประกาศอ าเภอปัวเรื่องเรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
๒๕๖๕ ครับ 

เลขานุการ ประกาศอ าเภอปัว เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่ากลาง ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง มีความจ าเป็นที่จะขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ในการด าเนินโครงการจัดซื้อ
กรวดล าน้ าพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖ และหมู่ที่ ๗ 
ต าบลป่ากลาง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญ จึงขอให้
นายอ าเภอปัวเรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศเรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ากลาง โดยมีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ลงชื่อ       
นายสมเกียรติ  อาจสังข์ นายอ าเภอปัว 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 19 
 สิงหาคม  ๒๕๖5 
ประธาน มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการรับรองการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

๒๕๖5 
ที่ประชุม มีมตเิอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
 

- ไม่มี   -  
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  
- ไม่มี - 

 



๓ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
       - โครงการจัดซื้อกรวดล าน้ าพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรต าบลป่ากลาง 

จ านวนงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท  
ประธาน เชิญท่านเลขานุการแจ้งระเบียบให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
เลขานุการ ส าหรับการใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  ตาม
ระเบียบแล้ว 

  ( 3 ) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน
สะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะ
ยาว ” ครับ 

ประธาน เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายก อบต. ในเรื่องการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 ในครั้งนี้ ซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่

จะต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่ต าบลป่ากลาง เนื่องจากทาง
ผู้น าท้องที่ได้ท าหนังสือมาถึง อบต. เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
ถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ที่ผู้น าหมู่บ้านได้เสนอเข้ามา และผมขอแจ้ง
สถานะการเงินการคลังของ อบต.ป่ากลาง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
สถานการณ์คลัง (รับจริง – จา่ยจริง) 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 300,000.00 147,072.95 

ภาษีป้าย 10,000.00 29,474.00 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ

ใบอนุญาต 
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา         1,000.00 494.00 
ได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 150,000.00 165,860.00 
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ์ 1,000.00 2,870.00 
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

0.00 29,000.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00 0.00 
ค่าปรับการผิดสัญญา 30,000.00 0.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

20,000.00 0.00 

ค่าใบอนุญาตจ าหนา่ยสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 450.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 1,500.00 5,065.00 

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน ค่าเช่าท่ีดิน 2,000.00 0.00 
ค่าเช่าหรือบริการ 1000.00 0.00 
ดอกเบี้ย 170,000.00 185,683.21 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.08 
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 50,000.00 8,900.00 
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 5,000.00 4,900.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 18,000.00 3,030.00 

หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 2000.00 1,164.00 
หมวดภาษีจดัสรร ภาษีรถยนต ์ 440,000.00 431177.21 

ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 9,000,000.00 11,344,739.39 
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้  3,140,000.00 3,520,936.15 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 72,000.00 86,117.02 
ภาษีสรรพสามิต 6,490,000.00 5,941,093.15 
ค่าภาคหลวงแร ่ 62,000.00 58,376.43 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 57,000.00 60,287.30 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

268,000.00 257,332.00 

หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 25,978,500.00 25,973,720.00 
 รวม 46,000,000.00 48,258,282.59 

 
 
 
 
 
 



๕ 
 
รายจ่ายจริง 
 

รายการ  ประมาณการ  จ่ายจริง 
งบกลาง 11,134,576.00 9,435,903.46 
งบบุคลากร 14,780,952.00 12,457,965.00 
งบด าเนินงาน 12,152,772.00 8,661,163.80 
งบลงทุน 4,826,200.00 592,100.00 
งบเงินอุดหนุน 3,105,000.00 3,060,551.24 
รายจ่ายอื่น 500.00 500.00 
รวม 46,000,000 34,208,183.50 
 
   เงินสะสมคงเหลือ     ๑๘,๘๕๑,๕๔๐.๖๕   บาท 
 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

       โดยหักส ารองตามระเบียบฯ ข้อ ๓ จ านวน ๑๒,๐๒๗,๙๓๖.๐๐ บาท 
      เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ จ านวน ๖,๕๙๗,๐๔๘.๐๙ บาท 
 จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อกรวดล าน้ าพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนที่

การเกษตรต าบลป่ากลาง ปริมาณงาน จัดซื้อกรวดล าน้ าพร้อมปรับเกลี่ย เพ่ือซ่อมแซมถนนเข้า
พ้ืนที่การเกษตร จ านวน ๘๕๙ ลบ.ม. (หยอดหลุมบ่อถนน) สถานที่ด าเนินการ ถนนเข้าพ้ืนที่
การเกษตร หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗ ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จ านวนงบประมาณ 
๔๙๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกๆท่านแล้วครับ 

ประธาน เชิญที่ประชุมอภิปรายครับ 
นายสมเกียรติ สมค า ตามโครงการที่ท่านนายกจะใช้เงินสะสมเพ่ือจัดซื้อหินกรวดทรายเพ่ือน าไปถมถนนที่เป็นหลุม

อยากทราบว่าจะใช้หินขนาดใดท่ีจะน าไปใช้ในโครงการนี้ และอยากทราบว่าจะน าไปถมถนนเส้น
ไหนจุดใดบ้างครับ 

นายอมรเดช แซ่ย่าง อยากทราบว่าจะน าหินไปถมเฉพาะจุดหรือว่าถมตลอดสาย อยากทราบความชัดเจนครับ 
นางจันทอง  ไชยกันทะ เห็นด้วยกับท่านสมเกียรติว่าอยากทราบขนาดของหินที่จะใช้ถมค่ะ และส่วนของ ม.๕ มีถนนบาง

เส้นที่ไม่ปรากฎในแผนผังที่จะถมของกองช่างค่ะ 
ประธาน อยากจะให้ทาง อบต.ชี้แจงว่าโครงการนี้มีปริมาณงานเท่าใด และอยู่จุดใดบ้างของแต่ละหมู่บ้าน 

และขอทราบสถานการณ์คลังของปี ๒๕๖๕ ด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาครับ 
นายก อบต. เห็นด้วยกับทางสมาชิกที่กังวลเรื่องของขนาดของหินที่จะน ามาถม ในครั้งนี้คงจะน าหินที่มีขนาด

เหมาะสมมาถมเพ่ือมิให้เกิดปัญหากับชาวบ้านในการสัญจรไปมาครับ 
นายสมเกียติ สมค า สอบถามท่าน ผอ.กองช่าง ว่าที่ระบุในประมาณการว่าเป็นหินเล็กคละใหญ่หมายความว่าอย่างไร

ครับ 
ผอ.กองช่าง ขอตอบค าถามของท่านสมาชิกในเรื่องของหินคละขนาด เมื่อน าหินถมลงในหลุมหินบางส่วนจะ

จมลงในดิน แต่ถ้าเป็นหินขนาดใหญ่จะไม่จมลงไปในดินท าให้เวลารถวิ่งผ่านจะล าบากครับ 
นายอมรเดช สอบถามว่าจะเททั้งสายหรือเฉพาะจุดครับ 



๖ 
 
ผอ.กองช่าง ในครั้งนี้จะเป็นการเทหินเฉพาะจุดครับ เพราะเป็นการจัดซื้อหินเพ่ือน ามาถมตามจุดที่เสียหาย 

ครับ 
รองนายกฯชัยเดช ส าหรับงบประมาณนี้หากจะเททั้งเส้นคงจะได้เส้นเดียว ทาง อบต.ก็ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร

จะต้องส ารวจถนนที่เป็นหลุมว่ามีจ านวนเท่าใด แล้วค านวณปริมาณหินที่จะใช้ถมพร้อมกับ
จ านวนเงิน จะใช้วิธีถมทั้งเส้นคงจะใช้งบประมาณจ านวนมาก เพราะมีถนนหลายสาย โดยจ านวน
หินที่จะใช้ถมในครั้งนี้ประมาณ ๘๕๙ คิว และหินที่จะใช้ถมจะเป็นหินขนาด ๓/๔นิ้ว หากหลุมใด
มีขนาดใหญ่ก็ต้องถมจ านวนมาก แต่ถ้าหลุมเล็กก็ถมน้อย จึงชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบตามนี้ครับ 

นายบุญมาก ศิลป์ท้าว ผมส ารวจตรวจสอบแล้วของ ม.๗ มีถนนที่เสียหายประมาณสามเส้น ไม่ทราบว่าทั้งสามเส้นนี้อยู่
ในแผนที่จะด าเนินการในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ครับ 

รองนายกฯชัยเดช ทั้งสามเส้นอยู่ในแผนที่จะด าเนินการครับ 
ผอ.กองช่าง ส าหรับเรื่องขนาดของหินคงจะใช้ขนาด ๓/๔ นิ้ว ตามที่ท่านรองได้แจ้งไปครับ จะไม่ใช้หินขนาด

ใหญ่แล้วครับ 
ปลัด อบต. ขอชี้แจงสถานะการคลังปี 2565 ณ วันนี้ ประมาณการรายรับไว้ ๔๖ ล้านบาทถ้วน ขณะนี้ได้รับ

งบประมาณจริงทั้งหมด 49,018,743.69 บาท มากกว่าที่ประมาณการไว้ 3,018,743.69
บาท ถือว่าเกินกว่าที่ได้ประมาณการไว้ และขอน าเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อกรวดล าน้ า ว่า
เหตุใดไม่ท าการจัดจ้าง เพราะถนนแต่ละสายกว้างยาวไม่เท่ากันและหลุมก็มีขนาดต่างกันด้วย  
จึงท าให้ก าหนดปริมาณงานล าบาก จึงได้ก าหนดให้จัดซื้อเป็นคิวเพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจนับและ
การด าเนินการเทกรวดล าน้ าในจุดที่เสียหายก็สามารถท าได้ง่ายครับ 

ผญบ.ม.๒ สอบถามว่าหลังจากประชุมนี้แล้วจะสามารถเพ่ิมเติมถนนที่เสียหายเพ่ิมเติมอีกได้หรือไม่ครับ 
ประธาน สอบถามว่างบประมาณที่เกินมาประมาณ ๓ ล้านกว่าบาทว่าได้มีการน าไปใช้ในส่วนอ่ืนหรือยัง 

ถ้ายังอยู่น่าจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนดีกว่าที่จะให้ตกเป็นเงินสะสม ซึ่งการใช้เงินสะสมมี
หลักเกณฑ์การใช้ที่ล าบากครับ 

ปลัด อบต. งบประมาณที่เกินมา ณ ตอนนี้ จะตกเป็นเงินสะสม หากว่างบประมาณเข้ามาเร็วกว่านี้ประมาณ
สามเดือนก็สามารถน ามาตั้งเป็นข้อบัญญัติฯเพ่ิมเติม ซึ่งตอนนี้คงจะไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
เพราะเหลือเวลาอีกประมาณสิบวันก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณแล้วครับ 

ประธาน การที่ปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมจะไม่สามารถน ามาใช้อย่างเต็มที่ อย่างไรฝากให้ทางผู้บริหารและ
พนักงานที่เก่ียวข้องได้ตระหนักในเรื่องนี้ด้วย เพ่ือให้สามารถน าเงินมาใช้จ่ายแก้ไขปัญหาต่างๆให้
พ่ีน้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ครับ 

รองนายกฯชัยเดช ตามที่ท่านปลัดกล่าวไป หากงบประมาณเข้ามาก่อนประมาณสามเดือนคงจะสามารถด าเนินการ
อย่างอ่ืนได้ แต่ถ้างบประมาณเข้ามาช่วงปลายปีงบประมาณคงจะไม่สามารถท าอะไรได้ทัน ในปี
หน้าคงจะต้องดูก่อนว่างบประมาณจะเข้ามาเร็วหรือไม่ หากงบเข้ามาเร็วจะตั้งเป็นข้อบัญญัติฯ
เพ่ิมเติมครับ 

ปลัด อบต. ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับว่างบประมาณต่างๆเข้ามาเป็นงวดๆ จะไม่มีการโอนมาครั้งเดียวเหมือน
สมัยก่อนครับ 

นายบุญมาก ศิลป์ท้าว หากจะน าหินไปถมถนนวันใดในส่วนของ ม.๗ ขอให้ทาง อบต. ได้แจ้งผมด้วยเพ่ือที่ผมจะเข้าไป
ร่วมตรวจสอบด้วยครับ 

ประธาน อยากให้สภาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกหมู่บ้านเป็นของพวกเราและต าบลเดียวกัน อยาก
ให้ทางผู้บริหารได้ให้ความส าคัญหากมีปัญหากับหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง อยากจะให้ทุกคนช่วยกัน
แก้ไขปัญหา ไม่อยากจะให้มีการแบ่งแยกว่าเป็นหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ครับ 



๗ 
 
นายก อบต. ฝ่ายบริหารพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องทุกๆหมู่บ้าน ในปีนี้มีฝนปริมาณมากท าให้ชาวบ้าน

ได้รับความเดือดร้อนจากถนนเข้าสวนเกษตรเสียหาย จึงน าปัญหาเสนอสภาในวันนี้เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อหินกรวดล าน้ าเพ่ือถมถนนที่เป็นหลุม หากในหมู่บ้านใดที่
อาจจะยังไม่ได้รับการส ารวจขอให้ท าหนังสือแจ้งมายัง อบต. เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
แก้ไขปัญหา ส่วนการเทหินถมถนนที่เสียหายหากวันใดที่ผู้รับจ้างขนหินมาแล้วจะแจ้งให้ผู้น าและ 
ส.อบต.ในพ้ืนที่นั้นๆเข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสครับ 

ประธาน ที่ประชุมมีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการจัดซื้อกรวดล าน้ าพร้อมปรับเกลี่ย

ซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรต าบลป่ากลาง จ านวนงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เริ่มประชุมต่อภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ  
 
ประธาน เชิญที่ประชุมครับครับ 
ผญบ.ม.๒ ผมได้ท าสัญญากับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง หรือศูนย์สงเคราะห์ฯเก่า เป็นเวลา ๑๐ ปี จึง

อยากสอบถามความคิดเห็นกับทุกฝ่ายว่าเราจะน าพ้ืนที่ดังกล่าวมาท าอะไรบ้าง เช่น เป็นสถานที่
ขายสินค้า หรือศูนย์แสดงสินค้าชุมชน หากหมู่บ้านอ่ืนอยากจะร่วมด้วยก็สามารถแจ้งความ
ประสงค์และเข้ามาร่วมกันด าเนินการ หากไม่มีหมู่บ้านใดที่จะร่วม ทางหมู่ ๒ ก็จะด าเนินการเอง 
โดยจะท าเป็นสถานที่จ าหน่ายเครื่องเงินของชาวบ้านหมู่ ๒ ครับ 

นายบุญมาก ศิลป์ท้าว ทางลูกบ้าน ม.๗ ได้มีชาวบ้านประมาณ ๒ – ๓ ราย ที่ประสงค์จะใช้พ้ืนที่ศูนย์ฯเพ่ือท าเป็น
สถานที่จ าหน่ายสินค้า แต่ถ้าท่านผู้ใหญ่ท าสัญญาแล้วผมจะได้แจ้งลูกบ้านให้เข้ามาติดต่อกับท่าน
ผู้ใหญ่เพ่ือเจราจาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ 

ประธาน สอบถามว่าพ้ืนที่ของศูนย์ฯนี้เป็นพื้นที่ประเภทใดครับ 
นายก อบต. เป็นที่ราชพัสดุ และสามารถขอใช้ได้ ไม่ใช่ที่ นสล.ครับ 
ประธาน ทาง อบต.จะสามารถน างบประมาณไปส่งเสริมชุมชนในการจ าหน่ายสินค้าได้หรือไม่ครับ 
ปลัด อบต. ที่ราชพัสดุเป็นพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ หากขออนุญาตเช่าได้ก็สามารถพัฒนาได้ แต่ต้องถามก่อน

ว่าจะสามารถท าสิ่งปลูกสร้างถาวรได้หรือไม่ครับ 
นางรัตนาภรณ์ กาญจนเวโรจน์ สอบถามว่าโครงการในข้อบัญญัติฯปี ๖๕ ได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว เพราะมีชาวบ้านมาสอบถาม

ว่าเมื่อใดจะด าเนินการ เพราะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วค่ะ 
ผญบ.ม.๗ เห็นด้วยกับทาง ผญบ.ม.๒ ในเรื่องการเช่าที่ศูนย์ฯซึ่งตอนผมรับต าแหน่งใหม่ๆเคยได้ติดต่อแล้ว

ทาง ผอ.ศูนย์ฯไม่ให้ หากท่าน ผญบ.ม.๒ จะท าพ้ืนที่นี้โดยเป็นภาพรวมของต าบลคิดว่าคงจะไม่มี
ปัญหา แต่หากจะท าเป็นส่วนตัวซึ่งพ้ืนที่นี้อยู่ในเขตรับผิดชอบของ ม.๗ ก็คงจะต้องไปขอ
ประชาคมก่อน เท่าที่ทราบพ้ืนที่นี้เป็นของกรมธนารักษ์จะต้องท าเรื่องเช่ากับกรมธนารักษ์ ไม่ใช่
เช่ากับศูนย์พัฒนาชาวเขาครับ 

ผญบ.ม.๒ ที่ผมเสนอไปนั้นก็อยากจะให้ท าในนามของต าบลเพ่ือให้เป็นจุดจ าหน่ายสินค้าให้กับพ่ีน้องต าบล
ป่ากลางทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่นี้ครับ 



๘ 
 
รองนายกฯชัยเดช ขอให้ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยมาปรึกษากันอีกครั้งว่าจะ

ด าเนินการอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพ่ิมเติมในแผนหรือการจัดสรรงบประมาณต่างๆ
ครับ 

นางวิลาวัณย์ โชติชัยพิบูล ขอเพ่ิมเติมว่าเหตุใด ม.๒ จึงได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่นี้ได้ เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมามีการ
ประชุมกับศูนย์ฯหลายๆครั้งจะมีแต่ ม.๒ เท่านั้นที่เข้าไปร่วมประชุม ท าให้ห้วงที่ผ่านมาการ
ประสานงานต่างๆจะผ่าน ม.๒ เป็นหลัก และท่านอดีตผู้ใหญ่วิทยาก็เป็นผู้ประสานและติดตาม
การขอใช้พื้นที่มาโดยตลอด จึงน ามาสู่การขอใช้พื้นที่ในส่วนนี้ค่ะ 

ประธาน การใช้พ้ืนที่ส่วนนี้ก็คงจะต้องด าเนินการในภาพรวมของต าบล ส่วนเรื่องระเบียบอะไรต่างๆทาง 
อบต.ก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในด้านระเบียบคอยให้ความช่วยเหลือ และเรื่องงบประมาณต่างๆก็
ต้องปรึกษาหารือกันในภาพรวมกันอีกครั้งครับ 

ผญบ.ม.๗ ขอหารือกับฝ่ายบริหารว่า เรื่องถนน คสล.ข้อบัญญัติฯปี ๖๖ ทางไปป่าไม้สัก ได้สอบถามทางช่าง
แล้วพบว่าหากก่อสร้างจะสิ้นสุดตรงกลางดอย โดยเหลืออีกประมาณ ๓๐ เมตรจะถึงล าห้วย 
อยากปรึกษาว่าจะพอหางบประมาณเพ่ือก่อสร้างให้ถึงล าห้วยได้หรือไม่ และอีกเรื่องคือหอ
กระจายข่าวของ ม.๗ เสียหายจากพายุฝน ขอให้ทาง อบต. ได้แก้ไขในส่วนที่แจ้งไปแล้วด้วยครับ 

นายบุญมาก ศิลป์ท้าว ผมได้ปรึกษากับทางบริหารแล้ว ระยะทางไม่มากอาจจะจัดสรรงบประมาณได้ แต่เรื่องก็เงียบไป 
จึงขอติดตามอีกครั้ง และเรื่องการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเพลี้ยท าลายต้น
ข้าว ไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้วครับ 

ประธาน พรุ่งนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ แต่เรายังไม่ได้ให้การส่งเสริมเท่าที่ควร จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ฝ่าย
บริหารได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มเยาวชนด้วย และช่วยดูแลถนนเส้น ม.๑ – ม.๗ ที่น้ าท่วมขังและ
ฟุตบาทที่ช ารุดด้วย และมีการติดกล้องวงจรปิดด้านหน้า รพ.สต.ป่ากลาง เพื่อดูแลความปลอดภัย
กับผู้ที่มาชมปลา อยากจะให้ทาง อบต.ช่วยดูแลความสะอาดบริเวณดังกล่าวด้วยครับ 

นางรัตนาภรณ์ กาญจนเวโรจน์ ได้รับการแจ้งจากชาวบ้านที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณหน้าอ่างนิวซีแลนด์ว่าให้ช่วยทาสีสะท้อนแสง
บริเวณฟุตบาท เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุค่ะ 

ผญบ.ม.๒ ขอชี้แจงว่ากล้องวงจรปิดที่ติดหน้า รพ.สต.ป่ากลาง โดยมี ม.๑ ม.๒ ม.๖ ม.๗ ออกเงินหมู่บ้านละ 
๑ พันบาทเพ่ือติดกล้องวงจรปิดนี้ ส่วนขยะที่เกลื่อนบริเวณนั้นจะไม่มีการเก็บประจ า อยากจะให้
ทาง อบต.จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บขยะบริเวรนี้ด้วยครับ 

ผญบ.ม.๔ อยากจะเสนอว่าหากมีโครงการพัฒนาต่างๆ ขอให้ทางบริหารได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับทางท้องที่เพ่ือให้
พัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน และการประชุมอยากจะเชิญท่าน สจ.เข้ามาร่วมด้วย เพราะ
บางครั้งก็อยากจะเสนอปัญหาให้ท่านได้รับทราบ เช่นถนนสายบ้านจูน – บ้านเก็ต ที่เป็นหลุม
เพราะทุกวันนี้ต่างคนต่างท าไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และชุดปฏิบัติการต าบลไม่ทราบว่า
ขณะนี้หายไปไหน ส่วนอ่างนิวซีแลนด์ที่มีการติดกล้องก็เป็นสิ่งที่ดีและการจัดทัศนียภาพบริเวณ
รอบๆอ่างอยากให้ท าแบบสวยๆเพื่อเป็นจุดขายให้กับต าบลป่ากลางครับ 

ประธาน อยากจะฝากทางบริหารว่าเหตุใดการตั้งจุดบริการประชาชนถึงได้ตั้งจุดแยกกันครับ 
รองนายกฯชัยเดช เรื่องของถนนบ้านจูน-บ้านเก็ต ได้แจ้งไปยัง อบจ.แล้ว หาก อบจ.ไม่ท าจริงๆ อบต.ค่อยเข้าไป

ด าเนินการ จะต้องดูก่อนว่ามีในแผนหรือยังถ้ายังก็ต้องเพ่ิมเติมในแผน และท าข้อบัญญัติฯใน
ปีงบประมาณถัดไป เพ่ือประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนต าบลป่ากลาง ส่วนการปรับปรุงศูนย์
จะต้องมีเจ้าภาพในการประสานแต่ละภาคส่วนเพ่ือให้การด าเนินการเป็นรูปธรรม และก็ยังไม่
ทราบว่าอาคารต่างๆใครจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง เรื่องการของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือก่อสร้างถนน 
คสล.ของ ม.๗ อาจจะต้องรองบประมาณในปีหน้า เพราะการที่จะของบจาก ม.๓ อาจจะยังไม่
สามารถท าได้เพราะข้อบัญญัติฯได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว การแก้ไขจะท าให้กระทบส่วนอ่ืนๆอีกมาก 
เรื่องความสะอาดทาง อบต.ก็ได้ให้พนักงานไปเก็บขยะตลอด แต่ในเมื่อมีสถานที่ส าหรับผักผ่อนก็
จะมีวัยรุ่นมาม่ัวสุมดื่มสุราเกือบจะทุกคืนท าให้ขยะเรี่ยราดบริเวณรอบอ่างฯ เรื่องการทาสีฟุตบาท
จะตรวจสอบก่อนว่าจะด าเนินการอย่างไร อาจจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อสีมาทาตามที่ท่านได้
เสนอ อยากเสนอว่าเป็นไปได้อยากจะให้มีเจ้าภาพในการประชุมผู้น าท้องที่ ส.อบต. และผู้บริหาร 
อบต. คล้ายๆกับสภากาแฟ เพ่ือรับฟังปัญหาหรือปรึกษาหารือเรื่องต่างๆในชุมชนครับ 



๙ 
 
 
นายบุญมาก ศิลป์ท้าว หลายครั้งที่ผ่านมาทางชุมชนตั้งผมเป็นประธานในการรับผิดชอบติดตามเรื่องแมลงศัตรูพืช ผมจึง

เข้ามาติดตามเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเพลี้ยท าลายต้นข้าว 
เป็นไปได้หรือไม่ควรจะให้ยาแก่เกษตรกรก่อนที่จะมีการระบาด ถ้าเป็นเหมือนเช่นนี้ตลอดข้าว
ของชาวบ้านคงจะเสียหายหมด ไม่อยากให้ล่าช้าเช่นนี้อีกครับ 

ผญบ.ม.๗ เรื่องยาและบุคลากรของ อบต. ที่รับผิดชอบเรื่องการส ารวจไร่ข้าวหรือนาข้าว ให้มีการนัดหรือ
แจ้งผู้น าประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน เพราะที่ผ่านมาจะออกไปส ารวจแล้วก าลังแจ้ง
ให้ประชาสัมพันธ์ คงจะไม่ทันครับ 

รองนายกฯสุรพงษ์ มีชาวบ้านฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสวนยางแล้วต้นยางล้ าเข้าไปในเขตของแปลงข้างเคียง ขอให้
เจ้าของสวนยางตัดแต่งก่ิงให้เรียบร้อย ไม่ให้เข้าไปรบกวนอีกฝั่ง ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

ปลัด อบต. ขอแจ้งความคืบหน้าโครงการในปี ๒๕๖๕ 
 ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายพินิจ ม.๓  ผู้รับจ้าง หจก.ดวงดีคอนกรีต 
 ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายพนม ม.๓  ผู้รับจ้าง หจก.ค่าพานิชกิจรุ่งเรือง 
 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลเจ้าที่ ม.๕  ผู้รับจ้าง หจก.ดวงดีคอนกรีต 
 ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นปอ ม.๕      ผู้รับจ้าง หจก.ทรัพย์วังแสง 
 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายพิภพ ม.6  ผู้รับจ้าง หจก.ดวงดีคอนกรีต 
 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกถึงสวนลิ้นจี่ อ.ประชา ม.๗  ผู้รับจ้าง หจก.ดวงดี

คอนกรีต 
 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายช านาญถึงซอยหก ม.๒  ผู้รับจ้าง หจก.ค่าพานิชกิจรุ่งเรือง

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมอน ๔ ม.๒  ผู้รับจ้าง หจก.ค่าพานิชกิจรุ่งเรือง  
 9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.๔              ผู้รับจ้าง หจก.ทรัพย์วังแสง 
 คงเหลือโครงการเดียวของ ม.๑ ที่ยังไม่ได้ท าสัญญาครับ 
 และมีเรื่องขอประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะในสวน ของชาวบ้าน ม.๓ ซึ่งผู้แจ้งไม่ประสงค์ออกนาม

และไม่ได้บอกพิกัดสวนว่าอยู่จุดใหน ทราบแต่เพียงว่าอยู่ ม.๓ จึงขอแจ้งให้ผู้น าท้องที่ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่าได้น าขยะไปทิ้งตามที่ต่างๆ เพราะทาง อบต.ก็มีการจัดเก็บ
ขยะเป็นประจ าอยู่แล้วครับ 

ประธาน โครงการขยะในปี ๒๕๖๕ ของ อบต. มีบางพ้ืนที่รถเก็บขยะไม่สามารถเข้าไปเก็บข้างในได้ 
เนื่องจากถนนแคบ จะสามารถน าขยะมากองไว้หน้าปากซอยได้หรือไม่ครับ 

นายก อบต. ขอให้ท าหนังสือแจ้งมายัง อบต. เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ส่วนโครงการ
ก่อสร้างต่างๆก็ได้ท าสัญญาและได้ผู้รับจ้างแล้วคงเหลือโครงการเดียว ซึ่งผมก็มีนโยบายว่าการ
ก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามแบบแปลนที่ก าหนด หากก่อสร้างไม่ได้คุณภาพจะต้อง
ทุบและแก้ไขใหม่ ส่วนเจ้าหน้าที่ป้องกันฯที่ด าเนินการเรื่องเพลี้ยระบาดล่าช้า จะด าเนินการ
รีบเร่งให้โดยด่วนเพราะชาวบ้านเดือดร้อน เรื่องหน้าอ่างนิวซีแลนด์มีแผนที่จะปรับปรุงให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับผู้ที่มาเยือน ในเรื่องของขยะสาธารณะขอ
ฝากให้ท่านผู้น าท้องที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านอย่าน าขยะไปทิ้งตามที่ต่างๆและสร้างความ
เดือดร้อนให้กับผู้อ่ืนครับ 

นางวิลาวัณย์ โชติชัยพิบูล ได้รับแจ้งจาก พมจ.น่าน ให้ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือรับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาขอข้อมูลจากผู้น าท้องที่ค่ะ 

ประธาน ฝากผู้บริหารช่วยดูแลจุดบริการประชาชน ๗ วันอันตรายด้วยในส่วนของเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ที่มา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการครับ 

 ที่ประชุมมีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ 
 
 
 
 




