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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป ีพ.ศ.2564 

วันศุกร์ ที่  14 พฤษภาคม ๒๕๖4  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 

 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอุดม            ตระกูลษา ประธานสภา อบต. อุดม            ตระกูลษา 
2 นายสมศักดิ์        ชัยมาด รองประธานสภา อบต. สมศักดิ์        ชัยมาด 
3 ส.ต.ท.เดชา        วรรณมร เลขานุการสภา อบต. ส.ต.ท.เดชา    วรรณมร 
4 นางวงเดือน        คุ้มศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน        คุ้มศักดิ์ 
5 นายพันธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
6 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
7 นายสันต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย์ 
8 นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์       สิงห์ศุข 
9 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด          รัตนเลี่ยม 

10 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
11 นายสมุทร         บุตรศร ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
12 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
13 นายเกรียงศักดิ์     ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เกรียงศักดิ์     ศรีเทา 
14 นายวันชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
15 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
16 นางสว่าง           สมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง            สมพงษ์ 
17 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
18 นางอำไพ          ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อำไพ            ปิ่นทอง 
19 นายประยูร         จันทร์ไชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 นายประยูร    จันทร์ไชย 
20 นายสามารถ       อังกาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สามารถ        อังกาบ 
21 นางประนอม      ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
22 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
23 นายสายหยุด       สีนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สีนนท์ 
24 นายอมร        ที่พัก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร        ที่พัก 

 

ผู้ลาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเกียรติภูมิ      คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ลา 
2 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ลา 
3 นายสุนทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ลา 
4 นายวินัย           ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี         จันทร์ชัย นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี    จันทร์ชัย 
2 นายสมนึก          เลิศศักดิ์วิมาน รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก สมนึก     เลิศศักดิ์วิมาน 
3 นายณรงค์          สิงห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์          สิงห์แหลม 
4 นายศุภโชค         บุญเล็ก ผู้อำนวยการกองคลัง ศุภโชค    บุญเล็ก 
5 นายเอนก          เกิดสงวน ผู้อำนวยการกองช่าง อเนก      เกิดสงวน 
6 นางสาวอรุณี      อเนกบุณย์ หัวหน้าสำนักปลัด อรุณี       อเนกบุณย์ 
7 นางนันทวัน        ทานกระโทก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสงัคม นันทวัน   ทานกระโทก 
8 นางสาวสุวภีย์      อรัญภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สุวภีย์      อรัญภูมิ 
9 พ.จ.อ.ธวัชชัย      ธาราดล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน พ.จ.อ.ธวัชชัย   ธาราดล 

 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น.  

นายอุดม   ตระกูลษา  เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
(ประธานสภา อบต.)  บริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ซ่ึง 

วันนี้ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายอุดม   ตระกูลษา  สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิก 
(ประธานสภา อบต.)  สภาที่สำคัญ และทำหน้าที่เพ่ือองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา อยากให้

ทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทุกท่าน ผมขอกลับเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ การประชุมวันนี้
เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 มีเรื่องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพ่ิมครั้งที่  5 โดยได้ผ่านคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนมาแล้ว และได้แก้ ไขเพ่ือความถูกต้องมาแล้ว ทางฝ่าย
ผู้บริหารได้นำเข้าสภา เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบ
ดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และโครงการ
สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลรวมถึงข้อสั่งการจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อีกเรื่องหนึ่ง
เป็นการแจ้งขอความเห็นจากสภาฯเรื่อง การขอเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ไม้ของวัดและที่พักสงฆ์ เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดง
ขี้เหล็กเพ่ิมเติม อันนี้ไม่ได้อยู่ในวาระแต่เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์แจกสมาชิกทุก
ท่านก็ขอแจ้งต่อจากวาระที่ 5.1 อันนี้เป็น 5.2 นะครับ เรียนให้สมาขิก
สภาทุกท่านเข้าใจนะครับ ครั้งนี้ก่อนที่จะถึงวาระอ่ืนๆ ให้สมาชิกเสนอ
กระทู้ ญัตติด้วยวาจา อะไรก็แล้วแต่อยากให้สมาชิกเสนอให้สั้นๆกระชับๆ
ให้เข้าใจง่ายๆ ด้วยทางการที่มีมาตรการแจ้งมาทุกท้องถิ่นว่าการประชุม
ห้ามเกิน 50 คน และไม่จำเป็นห้ามประชุม แต่ในการประชุมของเราในครั้ง
นี้ถือว่าจำเป็น เพราะถือว่าเป็นการประชุมเพ่ิมเติม ปรับแผน และให้พวก 
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เราช่วยกระชับ 2.เพ่ือที่การจดบันทึกจะได้เข้าใจง่ายๆไม่ยืดเย้อ จะมีการ
ตัดลัดเพื่อให้ตรงๆเข้าใจง่ายๆก็ไม่ว่ากัน ขอแจ้งสมาชิกไว้ก่อนนะครับ  

มติที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  
พ.ศ. 2564    

นายอุดม ตระกูลษา ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ 
(ประธานสภา อบต.) สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในหน้าถัดไปมีรายงานการประชุมสมัยสามัญ

สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ผมเชื่อว่ารายงานการประชุมถึงมือสมาชิกทุก
ท่านแล้ว ให้สมาชิกทุกท่านเปิดตั้งแต่หน้า 1 หากสมาชิกท่านไหนมีตรงไหน
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมขอให้สมาชิกยกมือและเสนอได้เลยนะครับ หน้า 1 เป็น
รายชื่อ หน้า 2 เป็นรายชื่อและวาระการประชุม เรื่องที่แจ้งให้ทราบ มติที่
ประชุมรับทราบ และหน้าที่ 3 ครับ เชิญท่านทนงศักดิ์ สิงห์สุข สมาชิกสภา
หมู่ที่ 4 ครับ 

ทนงศักดิ์ สิงห์สุข  ขออนุญาตท่านประธาน ผมนายทนงศักดิ์  สิงห์สุข สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)   ขอผมแก้ไขข้อความนะครับ หน้าที่ 3 ขอแก้ไขข้อความ  บรรทัด  

“ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาทุกท่านลงจากตำแหน่ง” ตรงคำว่า “ลงจาก
ตำแหน่ง” ขอเปลี่ยนเป็นคำว่า “ลาออกจากตำแหน่ง”นะครับ ขอบคุณครับ  

นายอุดม ตระกูลษา  ครับ เพื่อให้ตรงประเด็น และให้ท่านอื่นนะครับตรวจอีกที หน้าที่ 4 
(ประธานสภา อบต.) เนื่องจากรายงานค่อนข้างละเอียด แล้วไปหน้าที่ 5 ถ้าพบที่จะแก้ไขหรือ

เพ่ิมเติมให้แจ้งได้เลยนะครับ ก่อนที่จะขอรับรองการประชุมก็อยากให้ทุก
ท่านช่วยตรวจสอบเพ่ือความถูกต้อง เชิญท่านวิเชียร เหล็กศิริ สมาชิกหมู่ที่ 
5 ครับ 

นายวิเชียร เหล็กศิริ  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวิเชียร เหล็กศิริ สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5)  ตรงสมาชิกหมู่ท่ี 2 ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับ นายพันธ์ หนวดหอม บรรทัด 

ที่ 3 นะครับ “กระผมมีความเดือดร้อนเรื่องบ่อบาดาลจึงได้ส่งเร่งด่วน”นะ
ครับ” “เร่งด่วน” ใช้คำว่า “เรื่องด่วน” นะครับ และเปิดไปหน้า 21 นะครับ 
ตรงประธานสภาได้ชี้แจงบรรทัดที่ 9 นะครับ “ได้รับทราบเพราะว่ายังไม่สา
เนื่องจาก” คำว่า “สา” อาจจะเป็นคำว่า “สำเร็จ” ใช่รึป่าวครับตรงนี้เชิญ
พิจารณาด้วยนะครับ ใส่คำว่าสำเร็จนะครับ เนื่องจากเป็นโครงการเปิดถนน
ใหม่นะครับ      

นายอุดม ตระกูลษา  ครับ เดี๋ยวยังไงให้เลขาฯแก้ไขนะครับ เพ่ือความถูกต้อง เชิญสมาชิกท่าน 
(ประธานสภา อบต.)  ต่อไปนะครับ ท่านศิริลักษณ์ เหล็กศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ครับ 

นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กศิริ สวัสดีที่ประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน ศิริลักษณ์ เหล็กศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9) ขอเพ่ิมเติมหน้า 16 ของท่าน อบต. พันธ์ หนวดหอม ค่ะ บรรทัดสุดท้าย 
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ที่ว่า “ตอนนี้ก็เป็นเวลามาหลายเดือนแล้วครับจะทำยังไงดี ได้ส่งเรื่องความ
เร่งด่วนถึงมือช่างแล้ว ขอบคุณครับ” ขอให้แก้ไขเป็น “ส่งความเร่งด่วน
มาถึงกองช่างแล้ว” ค่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านศิริลักษณ์  ท่านอ่ืนมีอีกไหมครับ ช่วยกันตรวจสอบเพ่ือ
(ประธานสภา อบต.)  ความถูกต้อง เพราะว่าการแก้ไขท่ีสภา ก่อนที่จะขอรับรองรายงานการ 

ประชุมเพ่ือจะนำไปใช้ให้เป็นธรรมนูญตามระเบียบกฎหมาย ท่านอ่ืนมีอีก
ไหมครับ หากไม่มีท่านใดนำเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม นอกจากที่แก้ไขไปแล้ว 
หากท่านเห็นว่า รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
2564 เมื่อ วันจันทร์ ที่  15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ถูกต้องตามที่แก้ไขไปแล้ว 
ขอมติที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยครับ  

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1          
    ประจำปี  พ.ศ. 2564             

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 

    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
          (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 

นายอุดม ตระกูลษา  ต่อไปจะเป็นการเสนอญัตติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
(ประธานสภา อบต.)  ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 เป็นเรื่อง       
    ที่ฝ่ายผู้บริหารนำเสนอต่อสภาฯ ต่อไปเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ท่านสมาชิกผู้ 
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก)   ทรงเกียรติและท่านรองนายก ท่านเลขา และท่านปลัดฯ และผอ.กองทุก

ส่วนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการเพ่ิมเติมแผนให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 นั้น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กและ
ประชาคมท้องถิ่นได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
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2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 5  พ.ศ.2564 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนฯ 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 แล้วดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 จึงขอเสนอ 
ร่างแผนฯต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ในส่วนของการให้เหตุผลนะครับ    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น          
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นั้น เนื่องจาก
ปัจจุบันมีโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลรวมถึง
ข้อสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ใน
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  เ พ่ื อ ให้ ก า ร ป ฏิ บั ติ เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 
เพ่ื อป ระ โย ช น์ ข อ งป ระช าช น ก าร เพ่ิ ม เติ ม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น                  
ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง
แผน พัฒ นาท้ องถิ่ น เพ่ิ ม เติ มพร้อมด้ วย เหตุ ผลความจำเป็ น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา และ มาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 ดังนั้น
เพ่ือให้การดำเนินการของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบและเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้ เหล็กจึงจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564 เสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอบคุณครับ ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติให้สมาชิกฟังและให้ความเห็นชอบ 
ซึ่งสมาชิกบางท่านก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่มีการประชาคมหมู่บ้านเหมือน
เมื่อก่อน ตามหนังสือสั่งการนะครับ เปลี่ยนรูปแบบการประชาคมตั้งแต่ปี 
2563 มีหนังสือสั่งการมาว่า ให้มีการประชาคมโดยผู้นำที่ท่านนายกได้มี
หนังสือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนแผน มีคณะครู หมอ และ 
สมาชิกสภาฯทั้งหมดนะครับ ได้ประชุมกันไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่าน
มานะครับ การเสนอเพ่ิมเติมแผนที่ได้มีคณะกรรมการได้ท้วงติงไปนะครับ 
ท้ายหลักการเหตุผลที่นายกได้เสนอ 



- 6 – 

ให้ท่านได้ตรวจสอบนะครับว่าที่หมู่ของท่านที่ได้เสนอเพ่ิมเติมมาผ่าน
คณะกรรมการเห็นชอบมาเมื่อวันที่ 6 ที่ผ่านมาว่าถูกต้องไหม และถนนดิน 
ที่เปิดใหม่ตอนนี้ได้แก้ไขเป็น 5 เมตรทั้งหมดครับ ก็ขอให้ตรวจสอบกันนะ
ครับ ขอเชิญท่านพันธ์ หนวดหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ครับ 

นายพันธ์ หนวดหอม  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายพันธ์ หนวดหอม สมาชิกสภาฯ ม.2              
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2)    ของหมู่ 2 นะครับ ปริมาณงานวันนั้นไม่มีความยาวความกว้างมาให้ ผมไป 

วัดมาใหม่ช่วงสามแยกวัดนะครับ  66 เมตรกว่าๆครับ ช่างไปวัดมาใหม่เมื่อ
วานครับ แต่ที่ลงมาในแผนนี้ 217 เมตร ครับ และถนนเดิมทำไว้ 4 เมตร 
ทำ 5 เมตรไม่ได้ครับเพราะทีท่างมันไม่ได้ครับ  

นายอุดม ตระกูลษา  ครับก็เอาตามท่ีหน้างานลงไปวัดเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ ขอให้เป็นไปตามนั้น 
(ประธานสภา อบต.) ครับ จริงๆแล้วการที่ลงไปวัดพ้ืนที่ช่างก็ต้องเข้าไปพบผู้นำท้องที่ และการที่

จะจัดลำดับก็เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน หลักๆในหมู่บ้านก็คือผู้น ำท้องที่มา
ช่วยกันดู หากผิดพลาดไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาต่อว่ากันนะครับ ตรงแยกวัด
หัวสุ่มขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับ ผมก็เคยทักท้วงไปว่า ตรงนี้
ถนนลาดยางทางเข้ามันแค่ 4 เมตรนะครับ เชิญ ผอ.กองช่างครับ 

นายเอนก เกิดสงวน  ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ จากการที่ผมลงพ้ืนที่ไปวัดตามท่ีเจ้าหน้าที่ 
(ผอ.กองช่าง)    วิเคราะห์ให้ข้อมูลมานะครับ หมู่ 2 มี ก่อสร้าง ถนน คสล. จากสี่แยก

โรงเรียนวัดประสาทรังสรรค์ถึงตรงที่อำเภอทำนะครับ มีความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 66 เมตร 84 เซนติเมตร และโครงการก่อสร้างคอนกรีต ซอยฟาร์ม
ธงชัย กว้าง 4 เมตร ความยาวที่เหลือ 76 เมตร 50 เซนติเมตร ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณ ผอ.กองช่างครับ เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันและถูกต้องนะครับ  
(ประธานสภา อบต.)  ก่อนที่สภาจะรับรองนะครับ หมู่อ่ืนมีใครแก้ไขอีกไหมครับ เชิญท่านณรงค์ 

แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 

นายณรงค์ แช่มช้อย  ขอบคุณครับท่านประธาน ผมนายณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) ครั้งนี้ เป็นการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565 ) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 เนื่องจากที่เราประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา0ไปครั้ง
ที่แล้วนะครับ และได้มีการทักท้วงไปที่ว่ามีแต่ตัวเงิน ไม่มีรายละเอียด
ปริมาณงานความกว้างยาว ซึ่งมาครั้งนี้ก็มีหนังสือส่งตามวาระกำหนด
ระยะเวลาก่อนการประชุม 3 วัน ซึ่งผมมาสังเกตุดูหลายข้อที่มีรายละเอียด
มันค่อนข้างจะไม่ตรงและคลาดเคลื่อนเยอะ เราก็ได้ปรึกษากันว่าเราจะรับ
ร่างเป็นไปตามจริงหรือเราจะรับแบบนี้ ผมยกตัวอย่างโครงการเปิดถนนดิน 
มีประมาณ 7 โครงการ ยกตัวอย่าง (ข้อที่ 1) หมู่ที่ 1 เปิดถนน กว้าง 5 
เมตร ยาว 350 เมตร ใช้เงิน 1,214,500 บาท นะครับ ซึ่งมันไม่น่าจะ
เป็นไปได้ ซึ่งเราเปิดถนนดินลูกรังมาทุกปี ไม่เคยมีงบประมาณที่ต้องใช้
ขนาดนั้น (ข้อ6) กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร ใช้เงิน 462 ,000 บาท 
แต่ละโครงมันเป็นเนื้องานเดียวกัน และราคามันแตกต่างกันมาก ทำให้ไม่มี
มาตรฐานในส่วนหนึ่ง (ข้อ49) ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200  
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เมตร ใช้ เงิน  60 ,000,000 บาท หลายๆข้อที่ ผิ ดพลาด เราจึ งได้
ปรึกษาหารือกันว่าจะให้สภาฯรับร่างเพ่ิมเติมแบบนี้ หรือแบบมาตรฐาน
ตามที่เราคุยกันเมื่อวันประชุมว่าให้เจ้าหน้าที่ไปลงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อน และท่านประธานก็บอกว่าให้สภาฯมา 
กลั่นกรองอีกที และวันนี้ข้อมูลก็ยังถูกต้องไม่ครบถ้วน จึงขอปรึกษาหารือ
กับท่านประธานก่อนครับก่อนที่เราจะรับร่างครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณ ท่ านณ รงค์ ค รับ   เพ่ื อคลายความกั งวล เพราะว่ า ใน ร่ า ง      
(ประธานสภา อบต.)   แผนพัฒนาที่เราจะปรับจะไปอยู่ในแผนเล่มใหญ่ ซึ่งวันนี้นั้นเราจะปรับแผน 

เพ่ิมเติมครั้งที่ 5 ให้ไปอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มใหญ่ และวันนี้ท่าน
สมาชิกก็ไปตรวจพบว่าแต่ละหมู่มีการประมาณราคามาอย่างหมู่  6 อย่าง
ท่านณรงค์ว่านะครับ กว้าง 6 เมตร ยาว 1 ,175 เมตร ใช้ เงินตั้ ง 
3,000,000 บาท และมีหมู่อ่ืนๆอีก แต่เราเพ่ิมเติมแผนถึงจะผิดแต่ก็ยัง
ไม่ได้นำเข้าข้อบัญญัติ และเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องไปดูหน้างานอีกทีก่อนไปทำ
ข้อบัญญัติ และมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะงบประมาณเรามีไม่ถึงขนาดนั้น       
ก็อย่างที่เราเคยพิจารณามาทุกปีก่อนทำข้อบัญญัติ ท่านจะเสนอมากี่ล้านก็
ได้ให้มันอยู่ในเล่มแผนก่อน และก่อนทำข้อบัญญัติ เราก็ต้องมาผ่านการ
พิจารณาผ่านสภาฯกันอีกทีนะครับ อย่างที่ท่านนายกได้นำเสนอว่ามันเป็น
ระเบียบ เพราะก่อนที่ เราจะหยิบมาทำโครงการนั้นๆต้องอยู่ ในแผน 
เพราะฉะนั้นแผนเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 ที่ผ่านทางคณะกรรมการพิจารณาเมื่อ
วันที่ 6 และวันนี้ผ่านทางสภาฯ เพ่ือเข้าไปอยู่ในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่ม
ใหญ่ และจะนำไปคัดเลือกเข้าข้อบัญญัติของแต่ละหมู่ครับ 

นายณรงค์ แช่มช้อย  ขอบคุณท่านประธานนะครับ ในส่วนของเราจะรับร่างแผนเพิ่มเติมนะครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) จริงๆต้องรับตามจริงนะครับถึงจะเป็นร่างนะครับ เนื้อที่จริงปริมาณงานจริง

นะครับ และการที่ให้เรารับร่างก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ ถ้าเราไม่ทำให้ถูก
มันก็ ไม่ถูกมาตั้ งแต่ต้น  เพราะว่ากลั่ นกรองก่อนที่มาถึงเราผ่ านทั้ ง
คณะกรรมการแผน ทั้งสาธารณสุข อนามัย ครู ก็ได้ท้วงติงกันว่าขอให้ไปทำ
มาให้เป็นข้อมูลที่จริงซึ่งมาวันนี้แล้วก็ยังไม่เป็นข้อมูลที่จริงนะครับ ซึ่งมัน
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญครับแล้วแต่ดุลพินิจท่านประธานครับ อันนี้ขอ
ปรึกษาหารือท่านประธานครับ  

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านณรงค์ แช่มช้อยครับ ท่านต่อๆไปเชิญ ท่านวาสนา ปานทอง 
(ประธานสภา อบต.)  สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ครับ 

นางสาววาสนา ปานทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาววาสนา ปานทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8) 8 ค่ะ ดิฉันขอเสนอความคิดเห็นนะคะ ซึ่งจะคล้ายๆกับท่านณรงค์ อย่าง

รายละเอียดจำนวนเงินมันสูงเกิน โครงการเปิดถนนดิน ระยะทางความ
กว้าง ความยาวน้อยกว่ากัน ยกตัวอย่างนะคะ โครงการหนึ่งยาว 350 
เมตร 1,000,000 กว่าบาท อีกโครงการหนึ่งยาว 420 เมตร 400,000 
กว่าบาท และโครงการที่จะเข้าไปในเล่มแผนใหญ่ ดิฉันเกรงว่าพอถึงเวลา 
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ทำจริงๆจะไม่มีการคำนวณราคาใหม่ และอาจใส่ราคาเดิมเข้าไปทำให้ยอด
สูง อย่างโครงการที่ทำในข้อบัญญัติแต่ละปีถ้าเราเห็นราคา 1,000,000  
กว่าบาท เป็นไปไม่ได้ ทั้งตำบลเราได้วงเงินมาพัฒนา 1,000,000 บาท 
และเราเห็นโครงการหมู่ 1 เข้าไป 1,000,000 บาท แล้วหมู่ที่เหลือจะทำ
ยังไง ดิฉันก็เลยอยากขอเอายอดที่ไม่ตรงเป๊ะแต่ก็ไม่คลาดเคลื่อนมาก
เพ่ือที่จได้ตัวเลขที่เหมาะสมเข้าไปในแผน และวันที่ประชุม 
แผนได้มีคณะกรรมการแผนทักท้วงมาหลายคน และอยากให้สภากลั่นกรอง
ให้ดี วันนี้นะคะถ้าสภากลั่นกรองไม่ดีทางคณะกรรมการแผนจะมาว่าทาง
สภาได้นะคะ ว่ากลั่นกรองกันยังไงในเมื่อให้สภากลั่นกรองแต่รายละเอียด
ยังไม่เหมาะสมและไม่สมควร ฝากไว้ด้วยนะคะท่านประธาน 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านวาสนา ปานทองครับ ท่านต่อๆไปเชิญ ท่านสามารถ อังกาบ 
(ประธานสภา อบต.)  สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 ครับ 

นายสามารถ อังกาบ   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายสามารถ อังกาบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10)  10 จากการที่ผมเห็นสมาชิกทักท้วงติงกันแล้วนะครับ ต้องลุกขึ้นมาพูดคือ 

การกระทำแบบนี้ผมคิดว่าศักยภาพในการทำงานต่ำมากครับ เห็นสภาเป็น
อะไรอยากนำอะไรมาเข้าให้เห็นก็แบบนี้หรือครับ ทำไมไม่วิเคราะห์ให้ดี
ก่อน คำนวณให้ดีก่อนก่อนนำมาเข้าสภา การทำงานเช่นนี้มันไม่ถูกต้อง คุณ
ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญมาคุณก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับ ไม่ใช่หรอกครับที่
ท่านประธานบอกว่าให้รับเข้าแผนไปก่อน พอถึงเวลาทำเข้าข้อบัญญัติค่อย
ว่ากันใหม่ ไม่ใช่หรอกครับพอเข้าข้อบัญญัติไปแล้วก็มาอ้างว่าสภาอนุมัติไป
แล้ว ปัญหาเกิดครับถ้าจะให้ผมเห็นชอบด้วยนี่ยากครับ ดังนั้นผมขอเสนอ
ให้นำไปแก้ไขใส่ราคามาให้ใกล้เคียงครับ  

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านสามารถครับ ผมขอถามท่านวาสนาก่อนนะครับ ที่บอกว่า
(ประธานสภา อบต.)  ความยาวเท่ากันและงบประมาณต่างกันหมู่ไหนกับหมู่ไหนครับ ช่วยชี้มา 

ด้วยครับ เดี๋ยวจะได้ให้ช่างไปดูว่าคิดอย่างไรนะครับ  

นางสาววาสนา ปานทอง เรียนท่านประธาน ก็จากที่เห็นก็มีหน้าที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะกอก  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8) ถนนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร จำนวนเงิน 1,214,500 บาท     

แต่มาโครงการที่ 3 หน้าที่ 6 โครงการเปิดถนนดินลูกรังซอยบ้านนายเชาว์ 
เผือกศิริ กว้าง 5 เมตร ยาว 420 จำนวนเงิน 462 ,000 บาท เท่าที่
สังเกตมาจำนวนเงินมันต่างกันเยอะและยังมีอีกหลายโครงการที่ดูแล้วยัง
คลาดเคลื่อนและจำนวนเงินสูงกว่ากันเยอะ และลำดับที่ 49 โครงการลาด
ยางหน้า 10 บ้านหนองขนาก จำนวนเงิน 60,000,000 บาท เป็นข้อมูล
คร่าวๆที่ดิฉันได้ตรวจสอบดูค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านวาสนาครับ สำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องกลับไปถามช่าง
(ประธานสภา อบต.)  อีกทีนะครับว่าตรงนี้ ยาว 350 เมตร จำนวนเงิน 1,214,500 บาท       

พอมาหมู่ 2 กว้าง 5 เมตร  420 เมตร เป็นเงิน 400 ,000 กว่าบาท 
สำหรับตรงนี้เป็นความผิดพลาดหรือท่านคิดยังไงยังไงเดี๋ยวให้ช่างอธิบายนะ
ครับ ทำความเข้าใจกับสมาชิกนะครับวันนั้นที่เราบอกกันว่าให้มีความกว้าง  
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ความยาวใส่เข้ามาเป็นการเพ่ิมเติมแผนเข้าเล่มใหญ่ และเรื่องงบประมาณ 
1,000,000 หรือ 2,000,000 บาท อะไรก็แล้วแต่ ตอนจะเข้า 
ข้อบัญญัติสมาชิกจะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องไหม และท่านนายก
ต้องไปกลั่นกรองอีกทีหนึ่งและไปเลือกโครงการแต่ละหมู่เข้ามาพิจารณา
และงบประมาณถึงจะใส่ลงไป เดี๋ยวให้ ผอ.กองช่างชี้แจงก่อนว่าเกิดอะไร
ขึ้นหรือพิเศษกว่ายังไงถึงได้ราคาแตกต่างกัน เชิญ ผอ.กองช่างครับ ถ้าอย่าง
นั้นก็ควรพิจารณาลูกน้องท่าน อย่างหมู่ 1 ถนนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 350  
เมตร 1,214,500 บาท และท่านมาดูหมู่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาวกว่าเดิมอีก 
ยาว 420 เมตร แต่ราคา 400,000 กว่าบาท เชิญท่าน สมคิด รัตนเลี่ยม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ครับ 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม  เรียนประธานที่เคารพ ผม นายสมคิด รัตนเลี่ยม สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)  เรื่องท่ีสมาชิกเป็นห่วงเรื่องราคาที่แตกต่างกันนะครับ ผมก็คิดว่าช่างน่าจะด ู

อย่างละเอียดเพราะเป็นหัวหน้าครับ ผมยกตัวอย่าง ถนนสายหนึ่งยาว 
300 เมตร  100,000 บาท แต่อีกสายความกว้างยาวเท่ากัน ราคา 
200,000 บาท ถ้าเข้าไปในข้อบัญญัติมันต้องบังคับใช้นะครับท่าน ถ้าเรา
ไม่ท้วงติงตอนนี้เราต้องเอาเข้าข้อบัญญัตินะครับ เพราะว่ามันผิดตั้งแต่ต้น
ทาง ที่เราท้วงติงเพ่ือให้แก้ไขอยากให้ท่านแก้ไขและคิดให้ดีครับ ตรงนี้ผม
อยากจะขอฝากหนึ่งเรื่องนะครับ สิ่งที่เรียนมาคือพื้นฐาน การทำงานคือการ
เรียนรู้ แต่สิ่งสำคัญคือประสบการณ์ ยิ่งทำผิดยิ่งมีประสบการณ์นะครับ แต่
สิ่งอ่ืนเหนือสิ่งอ่ืนใดนะครับต้องเรียนรู้ วิธีแก้และวิธีทำงานด้วย นั่นคือ
คนทำงานครับ ขอบคุณครับ  

นายอุดม ตระกูลษา   ขอบคุณท่านสมคิดครับ เดี๋ยวยังไงให้ช่างอธิบายก่อน แต่อันนี้เป็นการปรับ
(ประธานสภา อบต.)  เข้าไปอยู่ในแผนนะครับไม่ใช่เข้าข้อบัญญัติแต่อย่างใด เพราะถ้าเข้า 

ข้อบัญญัติก็ทำไม่ได้หรอกแบบนี้ เพราะต้องมีเจ้าหน้าที่งบประมาณมา
พิจารณาด้วย และอันนี้ก็ไม่ใช่พูดเพ่ือเข้าข้างหนึ่งข้างใด อันนี้เพ่ือเป็นการ
ปรับเข้ามาเพ่ิมอยู่ในแผน วันนั้นที่คณะกรรมการแผนมาประชุมอันนั้นคือ
เป้าหมายพ้ืนที่ ความกว้าง ความยาว งบประมาณท่ีทำมาแบบนี้ไม่ถูกหรอก 
ขอเชิญ ผอ.กองช่างอธิบาย  

นายเอนก เกิดสงวน  ขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับ และท่านสมาชิกทุกท่านครับ  
(ผอ.กองช่าง)   ผม นายเอนก เกิดสงวน ผอ.กองช่าง ครับ คืออย่างนี้นะครับตอนที่จัดทำ 

แผนที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อนามัย คณะครู ที่เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ 
ซึ่งวันนั้นผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย อันนี้กล่าวตามความจริงนะครับ และ
เขามาปรับแผนกันซึ่งอันนั้นผมไม่รู้เลยเพ่ิงมารู้วันนี้เหมือนกัน และการคิด
ประมาณการราคาอะไรผมก็ไม่ได้คิดตรงนี้ช่างบอมเป็นคนคิดครับ จากการ
ที่ได้สอบถามจากหัวหน้าสำนักปลัดนะครับ และช่างบอมก็ไม่เคยให้ผมดู
เลยครับ ผมไม่ได้แก้ตัวนะครับ อันนี้พูดตามความจริงนะครับ การที่ว่าเอา
เข้าแผนที่ท่านประธานที่พูดก็ถูกต้องนะครับ ก็เหมือนเป็นตุ๊กตานะครับ 
ตัวอย่างเช่น หมู่ 1 บ้านโคกมะกอก โครงการเปิดถนนดิน หมู่ 1 ซอย
สามัคคี ให้มีชื่อโครงการก่อน ความกว้าง ความยาวก็ใส่ไปตามนี้ ขอให้มี 
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หัวข้อไว้ก่อน ส่วนจำนวนเงินเหมือนที่ท่านประธานพูดก็ถูกต้องจะใส่
เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาครับ ถือเป็นตุ๊กตาครับ และถึงเวลาทำโครงการจริงๆผม 
ต้องไปเดินวัดครับ ซึ่งจะไปตัดสินกัน ณ วันที่ทำข้อบัญญัติครับ ถูกต้องหรือ
ผิดอยู่ที่หน้างานเลยครับ และราคาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามราคาเดือน
ปัจจุบันครับ ไม่ใช่ราคาที่ประชุมกันวันนี้นะครับ ราคา 60,000,000 บาท  
ผมไม่คิดราคาให้หรอกครับ ผมคิดไม่ได้หรอกครับ ถ้าผมทำแบบนั้น สตง.
ตรวจสอบผมแน่ครับ เพราะฉะนั้นผมจะต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะผม
ไม่ทำให้ตัวผมผิดหรอกครับและผมต้องทำให้ตัวผมปลอดภัยที่สุดครับ ทำ
ถนน 60,000,000 บาท เป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่มีหรอกครับ และอันนี้
เอาเข้าไว้ก่อนเพื่อเป็นหัวข้อครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณ ผอ.กองช่างครับ ท่านต่อไปเชิญ ท่านวิเชียร เหล็กศิริ 
(ประธานสภา อบต.) สมาชิกสภา หมู่ 5 ครับ  

นายวิเชียร เหล็กศิริ   สวัสดีที่ประชุมทุกท่าน ผม นายวิเชียร เหล็กศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5)             5 ครับ โครงการทุกโครงการนะครับวันนี้เราทำแผนจริงนะครับ  

การปรับแผนแล้วจะให้เรารับรองตรงนี้หรือจะแก้ไขแบบไหน วันนี้เรามา
เปิดสมัยนะครับถ้าจะมาบอกแผนก็คือแผนราคาลงเท่าไหร่ก็ได้ และถ้าทำ
เป็นแผนเสร็จ ร่างเข้าข้อบัญญัติเราไม่ต้องแก้ไขไปตลอดหรือครับ ทุกอย่าง
ทำให้มันชัดเจน ความกว้าง ความยาวเท่าไหร่ คือแผนจริงๆ ราคายังไม่ต้อง
ลงก็ได้ครับถ้ามันไม่ชัดเจน ผมขอเพิ่มเติมของผมนะครับ หน้า 26 เปิดถนน
ดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร ปี 2565 เส้นนี้ดำเนินการอยู่นะครับ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ราคา 500 ,000 บาท ทำไปแล้วนะครับ 
แต่ตรงนี้ในปี 2565 กว้าง 5 เมตรนะครับ ขอให้แก้ไขด้วยนะครับ เพราะ
เส้นนี้ดำเนินการไปแล้วนะครับ ขอบคุณครับ  

นายอุดม ตระกูลษา   ข อ บ คุ ณ ท่ า น วิ เ ชี ย ร ค รั บ  ข อ ง ห มู่  5  ที่ ท่ า น ได้ ชี้ แ จ ง ม า               
(ประธานสภา อบต.)               แล้วเข้ามาในแผนได้ยังไง หมู่บ้านไม่ได้เสนอเข้ามาแล้วใครเป็นคน 

เสนอเข้ามา เพราะเส้นนี้กำลังดำเนินการ เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้ให้
ข้อมูล เพราะเส้นนี้กำลังดำเนินการอยู่ใกล้จะเสร็จแล้ว และใครเป็นคน
เสนอเข้ามา จริงๆแล้วการเสนอและการปรับปรุงแผน สมาชิกทุกคนก็นำมา
จากท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน ผมเชื่อว่า
สมาชิกไม่กล้าตัดสินใจคนเดียวหรอก เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์อธิบายครับ  

นางสาวสุวภีย์ อรัญภูมิ  เรียนที่ประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวสุวภีย์ อรัญภูมิ เจ้าหน้าที่ 
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) วิเคราะห์นโยบายและแผน ในส่วนของโครงการเปิดถนนดินหมู่ที่ 

5 ขอสอบถามท่านสมาชิกฯ หมู่ 5 ชื่อโครงการเดิมเป็นหมู่ 5 ซอย 
5  ไม่ทราบว่าเป็นโครงการเดียวกันไหมคะ เพราะว่าเสนอมาใหม่
ไม่ได้ระบุชื่อซอยมาให้ ถ้าเป็นซอยเดียวกันเป็นความผิดพลาดของ
เจ้าหน้าที่เอง เพราะว่า อาจจะมีความผิดพลาดตรงซอยด้วยความ
ที่เข้าใจไปเองว่ามีซอย และไม่ได้สอบถามทางช่างและไม่ได้คุย
รายละเอียดกับช่างให้ชัดเจนนะคะ ขออภัยด้วยค่ะ หากท่าน
สมาชิกยืนยันว่าเป็นซอยเดียวกันก็สามารถตัดออกได้ค่ะ  



- 11 - 

ขออนุญาตนำเรียนเพ่ิมเติมนะคะ ในส่วนของรายละเอียดแผน ตัวเงินตรงนี้
ไม่ได้เอาไปเป็นตัวชี้วัดอะไร หมายถึงว่ายอดเงินหรือยอดรวม 
ในแผนมันไม่ได้นำมาเป็นตัวชี้วัด หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร 
นะคะ อันนี้นำเรียนเพ่ือทราบนะคะ และสามารถตัดออกได้ถ้าหากมติที ่
ประชุมเห็นว่าซ้ำซ้อน และไม่ไปประทบกับงบประมาณจริง ตรงนี้ขออภัย
ด้วยค่ะ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนครับ เชิญ ท่านสมคิด 
(ประธานสภา อบต.)  รัตนเลี่ยม สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ครับ 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม  ผมขอปรบมือดังๆเลยนะครับ ให้นักวิเคราะห์ของตำบลดงขี้เหล็ก ที่ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 4)  รับผิดชอบในการทำงานครับ ขอบคุณมากครับ  

นายอุดม ตระกูลษา  ครับ ก็ไม่เป็นไรครับ การทำงานมีผิดพลาดบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติ จะผิด
(ประธานสภา อบต.)  เล็กผิดน้อยผิดบ่อยๆก็เสื่อมลดลง ก็ไม่อยากให้ผิดหรอก เชิญท่าน วันชัย 

อยู่มา สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 ครับ   

นายวันชัย อยู่มา  เรียนที่ประชุมทุกท่านนะครับ ผม นายวันชัย อยู่มา นะครับ สมาชิกสภาฯ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 7)  หมู่ 7 ครับ เห็นสมาชิกทักท้วงกันไปหลายท่านก็ไม่อยากซ้ำเติมนะครับ 

และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ที่ได้ยอมรับผิดนะครับ คือผมสงสัยอยู่
อย่างหนึ่งนะครับ วันที่ประชุมแผนกันท่านว่าท่านไม่อยู่ อยากทราบว่าท่าน
ไปไหนครับ ในวันและเวลาราชการนะครับ ท่านป่วยหรือว่าท่านไปราชการ
มีหนังสือไหมครับ ท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าครับ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กครับ อยากให้ตรวจสอบหน่อยนะครับ เวลาผิด
แล้วก็โทษช่างบอม เรียกช่างบอมมาสอบถามหน่อยครับว่าทำไมท่านคิดผิด
ขนาดนี้ ท่านมีวิชาชีพทางการช่างหรือเปล่า ซึ่งถนนยาว 1 ,200 เมตร 
ราคา 60,000,000 บาท มันเกินไปซึ่งอันนี้ไม่อยากพูดนะครับมันไม่ได้อยู่
ในข้อบัญญัติ แต่ถ้าแผนถึงอำเภอหรือรู้ข่าวถึงตำบลอ่ืนเขาก็จะงงว่าตำบล
ดงขี้เหล็กเราทำถนนสองเส้นหรือยังไงครับ เพราะราคาตั้ง 60,000,000 
บาท อยากให้ท่าน ผอ.กองช่างได้ชี้แจงนะครับ ท่านกินภาษีประชาชน
อยากให้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์กว่านี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านวันชัยครับ วันนี้ทำความเข้าใจกับสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
(ประธานสภา อบต.)   วันนี้สมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายและได้ตรวจสอบแผนที่จะเพ่ิมเติมเข้า 

มา และสมาชิกทุกท่านก็เห็นว่างบประมาณที่ใส่เข้ามาเป็นตัวเลขที่ไม่น่า
เป็นไปได้ พอดีผมได้หารือกับเจ้าหน้าที่งบประมาณและปลัดแล้ว  คือ ให้
สมาชิกรับแค่ร่างแผน แต่วงเงินเราไม่รับ และให้ท่านเลขาฯจดบันทึกไว้นะ
ครับ เพ่ือความสบายใจของทุกท่าน เพราะว่ามันเป็นทางออกที่ดีและ
ป้องกันการที่สมาชิกถูกต่อว่าว่ารับรองไปได้ยังไง และผมขอยืนยันว่าเป็น
การนำเข้าแค่แผน ไม่สามารถจัดทำเข้าข้อบัญญั ติ ได้  เพราะมันมี
รายละเอียดและขั้นตอนหลายอย่างนะครับ เชิญท่าน ณรงค์ แช่มช้อย 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 ครับ 
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นายณรงค์ แช่มช้อย   ขอบคุณท่านประธานที่เคารพ ผม ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)             ในส่วนหนึ่งที่ท่าน ผอ.กองช่างบอกว่าท่านไม่รู้ แต่ท่านเป็น ผอ.นะครับ  

ส่วนที่สอง ก่อนที่จะนำมาพิจารณาผู้บังคับบัญชาต้องตรวจทานส่วนหนึ่ง 
ท่านบอกว่าท่านไม่เห็นหนังสือเลย ผมไม่เข้าใจว่าการทำงานของกองช่าง
ทำงานกันเป็นอย่างไร หรือครับ ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างร่างออกมาแล้ว 
ความกว้าง ความยาว งบประมาณออกมาแล้ว แต่ท่าน ผอ.ไปเดินวัดเมื่อ
วาน ผมว่าการทำงานมันค้านกันนะครับ คนหนึ่งกำลังคำนวณอยู่ อีกคน
หนึ่งกำลังวัดทีหลัง และอีกส่วนหนึ่งที่ท่านบอกว่า เงินขนาดนั้นผมไม่ทำให้
หรอก ไม่ใช่ท่านทำนะครับถนน อันนั้นคืออาจจะพูดผิดนะครับ ท่านจะไป
ทำไม่ได้ ท่านมีหน้าที่ที่คำนวณเข้าสู่สภานะครับ ขอให้ท่านทำหน้าที่ของ
ท่านแค่นี้พอ ส่วนที่สองส่วนที่สภาค่อนข้างที่จะดู เพราะมันเป็นแบบนี้มา
ทุกปี และปลายเหตุคือทุกปีท่านจะทราบดีว่าถนนแต่ละปีขาดทุกปี ขนาด
เข้าข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปียังขาดทุกปีนะครับ ยกตัวอย่างนะครับ แต่
ละหมู่ขาด 20 เมตร 30 เมตร 40 เมตร นะครับ ทำไมผมถึงต้องพูดนะ
ครับเพ่ือที่จะให้มันไม่ผิดตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อไหร่ที่ผิดตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนที่
สองที่สามมันก็จะผิดตามกันไป สมาชิกก็ทำหน้าที่ของสมาชิก ท่านก็ทำ
หน้าที่ของท่านครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านณรงค์ แช่มช้อย ครับ เชิญ ผอ.กองช่างครับ  
(ประธานสภา อบต.)   

นายเอนก เกิดสงวน  ขอบคุณท่านประธานครับ ขออนุญาตชี้แจงท่านณรงค์นะครับ ที่ว่า  ผมไม่ 
(ผอ.กองช่าง)   คิดให้หรอก หมายถึงว่า คิดราคา 60,000,000 บาท ผมไม่คิดให้หรอก 

ครับ หมายถึงราคาขนาดนั้นผมไม่คิดให้หรอกครับ เพราะถ้าผมคิดผมผิดนะ
ครับ และที่ท่านบอกว่าผมเป็น ผอ.นะครับ ใช่ครับ เวลาการทำงานเขาไม่
ได้มาเสนอผม ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าทำไปถึงขั้นตอนไหนและให้ช่างบอม
เลยโดยที่ไม่ได้ผ่านผม ผมก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้เสนอผมนะครับ และการ
ทำงานนะครับ แผนเข้ามาหมู่บ้านเป็นคนเสนอเข้ามา ประชาคมเข้า ผม
ไม่ได้ไปวัดทุกเส้นที่ท่านส่งมาครับ อย่างหมู่ 6 ส่งความยาวมา 1 กิโลเมตร 
ผมไปวัดจริงๆไม่ถึงครับ ผมตัดสินตรงนั้นครับ ณ วันที่ทำข้อบัญญัติ การที่
ท่านเสนอมาก็เสนอเป็นหัวข้อมาก่อนเพื่อที่จะให้มีในแผนครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชี้แจงนะครับ จริงๆแล้วช่างก็ต้องยอมรับว่าท่านเคย                              
(ประธานสภา อบต.)  ผิดพลาดและเขาบอกว่าท่านเป็น ผอ.กองช่าง และก่อนที่จะดำเนินการท่าน 

ก็ต้องอยู่ในห้อง ลูกน้องก็มีแต่ผู้ช่วยช่าง ท่านก็ต้องควบคุมและดูแลและ
ส่วนใหญ่ ผอ.ก็ต้องเซ็นทั้งนั้นทั้งประมาณการราคา และลูกน้องท่านส่วน
ใหญ่ก็ไม่ใช่ข้าราชการก็ไม่สามารถเซ็นได้ แต่เรื่องนี้จริงอยู่ที่ว่าเป็นการไปวัด
คร่าวๆเพ่ือเข้าแผน ในการทำงานก็มีผิดพลาดกันบ้างแต่อย่าให้บ่อย 
เพราะว่างานช่าง ผอ.กองช่างรับผิดชอบทั้งหมด ในระเบียบเหมือน ผอ.ไป
ทำ เพราะท่านต้องเซ็นก่อนทุกครั้ง และการอนุมัติเป็นหน้าที่ของสภา 
อยากให้ระมัดระวังและตรวจสอบให้ดี ยกตัวอย่างเหมือนนายกไปทำถนน 
ถนนไม่ดีเขาก็ว่าใครล่ะ เขาก็ว่านายกเพราะนายกเป็นผู้บริหาร เป็นผู้เซ็น 



- 13 - 

อนุมัติ และถ้าถนนไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดนายกก็ต้องมาสอบถามจาก
กองช่าง ผมจึงอยากให้ตรวจสอบตรงนี้ให้ดีกว่านี้ เราทำงานด้วยการถ้อยที
ถ้อยอาศัยกัน ทำผิดก็ต้องยอมรับกันไม่ต้องโยนกันไปมา ลูกน้องท่านก็อยู่
ในห้องก็สอบถามพูดคุยงานกัน มันเป็นอำนาจของท่านในการควบคุมดูแล
กองช่าง เหมือนผมเป็นประธานผมก็พยายามให้สมาชิกทุกคนเข้าใจกัน 
และต้องอธิบายให้สมาชิกเข้าใจ และต้องหาทางออกให้ที่ประชุมเพ่ือให้
ทำงานร่วมกันต่อได้ครับ เชิญท่าน ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 
ครับ 

นายณรงค์ แช่มช้อย  ขอบคุณท่านประธานที่เคารพ ผม ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)   ขอชี้แจงที่ ผอ.กองช่างบอกว่าโครงการที่พวกท่านส่งมา ใช่ครับส่งมา แต่ส่ง 

แค่โครงการครับ ไม่ได้ส่งระยะทางครับ เพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าที่และกองช่าง
ลงไปสำรวจครับ และคำนวณงบประมาณให้ครับผมขอชี้แจงครับ  

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านณรงค์ แช่มช้อย ครับ ต่อไปเชิญท่านวาสนา ปานทองครับ  
(ประธานสภา อบต.)  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ 

นางสาววาสนา ปานทอง  เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางสาววาสนา ปานทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ 8  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8)   จากที่ฟังมานะคะก็สงสารเจ้าหน้าที่นะคะ การทำงานการผิดพลาดย่อมมี  

ดังนั้น ถ้าเราคุยกันประสานกันความผิดพลาดก็จะน้อยลงค่ะ ดิฉันจึง
อยากจะเสนอแนะทาง ผอ.ช่างตอนนี้แกก็ลงพ้ืนที่ ดิฉันคิดว่าท่านแจกงาน
ให้ลูกน้องท่านลงไปวัดพ้ืนที่ให้ค่ะ แล้วให้ส่งมาให้ท่านแล้วให้ท่านช่วย
กลั่นกรองอีกทีจะดีกว่าที่ท่านลงพ้ืนที่ด้วยคิดด้วย เพราะว่าจะทำให้ไม่มี
เวลาและทำให้คำนวณผิดพลาด ท่านให้ลูกน้องลงวัดพ้ืนที่ส่งมาให้และมา
ช่วยกันกลั่นกรองอีกที ดีกว่าไหมคะ อยากเสนอท่านค่ะ เพราะว่าจะทำให้
ผิดพลาดน้องลง และบางครั้งในการประสานงานเจ้าหน้าที่ประสานกับ
ผู้ ใหญ่บ้านบ้าง สมาชิกบ้างอาจจะทำให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยทำให้มี
ข้อผิดพลาดบ้าง ดิฉันเข้าใจค่ะคนทำงานเขาจะอยากทให้ผิดน้อยที่สุด ดิฉัน
ขอฝากไว้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านวาสนาครับ ขณะนี้เราอยู่ในระเบียบวาระการประชุมที่ 5 5.1 
(ประธานสภา อบต.)  เสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5 ก็ 

อยากให้สมาชิกได้ช่วยกันพิจารณาว่าแผนเพ่ิมเติมขอแต่ละหมู่ว่าครบไหม 
ส่วนในเรื่องงบประมาณผมจะให้ทางเลขาบันทึกว่า สมาชิกรับรองแผน
เพ่ิมเติม แต่ให้มีการแก้ไขงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย เราจะรับรอง
แค่แผนที่เพ่ิมเติมเข้ามาในแต่ละหมู่เท่านั้น เชิญท่านวันชัย อยู่มา สมาชิก
สภาฯ หมู่ 7 ครับ 

นายวันชัย อยู่มา  ผมวันชัย อยู่มา สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 ในส่วนของหมู่ 7 นะครับ อยู่ในแผน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 7)  เพ่ิมเติมเล่มเก่าครับอยากฝากเจ้าหน้าที่ ถนนซอยบ้านผู้ช่วยปัญญา เผือก 

ขวัญนาค ที่เชื่อมต่อกับตำบลบ้านพระ ในแผนเก่ามันมีอยู่กว้าง 4 เมตร   
ผมขอเพ่ิมเป็น 5 เมตรครับ อยากให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับเพราะผ่านการ
ประชาคมมาแล้ว กลัวว่าเอาเข้ามาในแผนจริงจะเป็น 4 เมตรเหมือนเดิม  
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และเส้นนี้เชื่อมกับตำบลบ้านพระบางครั้งอาจจะไปของบประมาณจาก
หน่วยงานอืน่จึงอยากให้มีการแก้ไขไว้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณ ท่ านวันชั ยครับ  ต่อ ไป เชิญ ท่ านณ รงค์  แช่มช้อย  สมาชิก 
(ประธานสภา อบต.)  สภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ                     

นายณรงค์ แช่มช้อย  ผมณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 อยากจะสอบถามนโยบายที่
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)   จะติดไฟส่องสว่างรายทาง เราจะใช้ไฟประเภทไหนครับตามนโยบาย เพราะ 

ที่ เห็นมีในร่างแผน มีหมู่  5 6 และ 8 หมู่  5 จำนวน 10 จุด  ราคา 
100,000 บาท, หมู่ 6 จำนวน 20 จุด  ราคา 500 ,000 บาท, หมู่ 8 
จำนวน 30 จุด ราคา 750,000 บาท เท่ากับจุดละ 25,000 บาท และ
หมู่ 5 จุดละ 10,000 บาท อยากทราบว่าต่อไปนี้ถ้าตำบลเราจะซ่อมไฟ
ส่องสว่างรายทางจะเป็นนโยบายเหมือนเดิม ราคานี้เป็นราคาเสาหรือแสง
จันทร์ครับอยากจะสอบถามเพ่ือเป็นความรู้นำมาประกอบกันในการทำ
ข้อบัญญัติ เพราะว่าไฟในตำบลเราค่อนข้างมืดและอันตราย ขอบคุณครับ  

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านณรงค์ครับ ท่านต่อไปเชิญท่านสายหยุด สีนนท์ สมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภา อบต.)  หมู่ที่ 12 ครับ  

นายสายหยุด สีนนท์  ขอบคุณท่านประธานครับ สวัสดีท่านนายก รองนายก และผู้ร่วมประชุมทุก 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12) ท่านครับ ผมสายหยุด สีนนท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 12 ผมก็ได้นั่งฟังมาสักพัก 

หลายๆโครงการที่เราจะได้รับรองแผนของทุกๆหมู่ ขออนุญาตเอ่ยนาม 
อบต.ณรงค์ นะครับ เรื่องไฟ ทุกหมู่เราจะพ่วงไม่ได้แล้ว โครงการเสา
นอกจากซ่อมของเดิม สำหรับไฟแต่ละหมู่ที่ต้องการใช้ไฟ อย่างหมู่ 12 , 6 
และได้เสนอเข้าแผนมาเป็นโครงการไฟรายทางโซล่าเซลล์ ก็อยากให้ดู
โครงการที่ 90 หน้า 6 น่าจะพิมพ์ตกหล่นเรื่องรายทาง ตรงเป้าหมายนะ
ครับ ไฟทาง ให้เพ่ิมเป็นรายทางนะครับ จำนวน 25 จุด ของหมู่ 12 นะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอบคุณท่านสายหยุดครับ และขอบคุณผู้ร่วมอภิปรายทุกท่านครับ 
(ประธานสภา อบต.)  ผมขอยุติเรื่องการอภิปราย เนื่องจากเราได้พิจารณาในระเบียบวาระท่ี 5  

กันมาอย่างกว้างขวางแล้ว และจะขอวินิจฉัยเรื่องปรับแผนเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 
ที่ได้ให้สมาชิกได้พิจารณาอภิปราย สอบถาม และให้ได้คลายความกังวลกัน
พอมสมควรแล้ว และผมได้พูดคุยกับปลัด ตำแหน่งท่านเป็นเลขานุการสภา
ฯ ผมได้สอบถามว่า จะหาทางออกยังไงในเรื่องงบประมาณของโครงการที่
จะเพ่ิมเข้าไป ความยาวเท่ากัน ความกว้างเท่ากันแต่ราคาห่างกันเยอะมาก 
แต่ทีนี้ก็จะหัวข้อโครงการมาให้สมาชิกพิจารณา เพราะแต่ละหมู่ต้องมี
โครงการจัดลำดับ 1 2 3 อยู่แล้ว ผมจะถามสมาชิกทุกหมู่ก่อนว่า การเพ่ิม
แผนในครั้งนี้มีหมู่ไหนตกหล่นไหม เมื่อตรวจสอบว่าโครงการที่จะเพ่ิมเติมมี
ครบทุกหมู่แล้ว และสมาชิกก็ได้พิจารณากันอย่างกว้างขวาง และได้พูดคุย
สอบถามกันพอสมควร ผมจะขอมติ ถ้าสมาชิก เห็นว่า “ร่างแผนพัฒนา 
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ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติมครั้งที่  5 ประจำปี พ.ศ.2564      
ให้เพ่ิมเติมแผนที่อยู่ในเล่มร่างเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 นี้ เฉพาะชื่อโครงการไม่ 
เกี่ยวกับวงเงิน ถ้าสมาชิกเห็นชอบให้ยกมือรับรองด้วยครับ” และขอให้เลขา
ฯ บันทึกไว้ว่าให้ไปแก้ไขวงเงินให้เป็นปัจจุบันและให้ถูกต้องด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 

    5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
ของวัดและท่ีพักสงฆ ์

นายอุดม ตระกูลษา  วาระที่ 5.2 เรื่องการขอเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ของวัดและที่พักสงฆ์
(ประธานสภา อบต.)  เชิญนายกชี้แจงครับ   

นายบุญศรี  จันทร์ชัย เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน ตามหนังสือจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด 
(นายก อบต.) ปราจีนบุรี เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ของวัดและที่พักสงฆ์ โ ด ย

ในพ้ืนที่ตำบลดงขี้เหล็กมีวัดและที่พักสงฆ์ 3 แห่ง ได้แก่ วัดเขาชีปิดสถิต
ธรรม หมู่ที่ 10 ที่พักสงฆ์ป่าถ้ำเต่า หมู่ที่ 11 และที่พักสงฆ์ธรรมญาณ หมู่
ที่ 13 ซึ่งได้เข้ามาจัดตั้งในพ้ืนที่เราเป็นสิบปีแล้ว แต่ตามหนังสือเรื่องการ
เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ของวัดและที่พักสงฆ์ ต้องขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กเพ่ือให้วัดและสำนักสงฆ์ใช้พ้ืนที่
ต่อไปได้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือพ้ืนที่ป่าจะได้รับการอนุรักษ์ ดูแล มีความอุดม
ส ม บู รณ์ เนื่ อ ง จ าก พ ระ ส งฆ์ ได้ ช่ ว ย ดู แ ล ป่ า ให้  โด ย ส ำนั ก ง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจพ้ืนที่ไว้แล้ว คือ วัดเขาชีปิด 36 
ไร่ ที่พักสงฆ์ป่าถ้ำเต่า 20 ไร่ พักสงฆ์ธรรมญาณ 36 ไร่ จึงนำเรียนเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากสภาฯ ต่อไปครับ 

นายอุดม ตระกูลษา ตามท่ีท่านนายกชี้แจงไปแล้ว ว่าวัดและสำนักสงฆ์ท้ัง 3 แห่งอยู่ในพื้นท่ี 
(ประธานสภา อบต.) ตำบลดงขี้เหล็กมานานแล้ว ไม่ได้มีการจัดตั้งใหม่ เพียงแต่ยังไม่ได้ผ่านการ

ขอใช้พ้ืนที่อย่างถูกต้อง จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงขี้เหล็กเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายสายหยุด สีนนท์ ขอบคุณท่านประธานครับ เนื่องจากวัดเขาชีปิด อยู่ติดกับหมู่ที่ 12 ผมจึง 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12) ขอสอบถามว่าจะมีการขยายพื้นที่จากเดิมออกไปอีกหรือไม่   

นายบุญศรี  จันทร์ชยั  เรียนท่านสมาชิกทุกท่านครับ พ้ืนที่เขาชีปิดมี 1,300 ไร่ แต่สำนักงาน 
(นายก อบต.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจพ้ืนที่วัดเขาชีปิดไว้ 36 ไร่ จะขอ

ใช้ประโยชน์ตามจำนวนที่ได้สำรวจไว้เท่านั้นครับ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอให้ท่านนายกช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าวัดและสำนักสงฆ์ท้ัง 3 แห่ง ได้รับ 
(ประธานสภา อบต.) การจัดตั้งเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ที่ถูกต้องแล้วหรือยัง เพ่ือเป็นข้อมูลให้

สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบครับ 
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นายบุญศรี  จันทร์ชัย  วัดเขาชีปิดทำการขอจัดตั้งเป็นวัดเรียบร้อยแล้วเนื่องจากซ้ือที่ดินเอง จึง 
(นายก อบต.) สามารถขอจัดตั้งเป็นวัดได้ แต่ถ้ำเต่ากับธรรมญาณ อยู่ในที่ดินสาธารณะไม่

สามารถขอจัดตั้งเป็นวัดได้ ทำได้เพียงขอจัดตั้งเป็นที่พักสงฆ์หรือสำนักสงฆ์
ถ้าผมจำไม่ผิดคือการขอจัดตั้งวัดจะต้องมีที่ดิน 6 ไร่ขึ้นไป จากการซื้อหรือ
ได้รับบริจาคให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ จึงจะขออนุญาตจัดตั้งวัดได้ 

นายอุดม ตระกูลษา จากที่ท่านนายกได้อธิบายไปแล้วว่าเพ่ือเป็นการทำให้ถูกต้องตามระเบียบ 
(ประธานสภา อบต.) และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงนำเรื่องเสนอต่อสภาฯ เพ่ือขอความ

เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ขอมติในที่ประชุมด้วย
ครบั 

ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายอุดม  ตระกูลษา  วาระต่อไปเป็นเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีสมาชิกสภาฯ จะไดน้ำเสนอนะครับ 
(ประธานสภา อบต.) โดยผมได้ปรึกษากับท่านปลัดในฐานะเลขานุการสภาฯ ว่าคณะผู้บริหาร

และสมาชิกสภาฯทุกท่านยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ ไม่ได้เป็นการรักษาการ 
จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการ ขณะนี้เรายังมีอำนาจในการทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร
จึงขอทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอเชิญครับ 

นางวาสนา  ปานทอง ดิฉันนางวาสนา  ปานทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 โครงการเปิดถนนดิน หมู่ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8) ที่ 8 เป็นโครงการตามข้อบัญญัติปี 2564 ที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ทราบ

ว่าตรวจรับไปหรือยัง ขอฝากให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดู
รายละเอียดงานให้ด้วย เนื่องจากสภาพถนนขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย หากยัง
ไ ม่ รั บ ม อ บ ง า น ข อ ให้ ผู้ บ ริ ห า ร ช่ ว ย ล ง ไป ดู ห น้ า ง า น ก่ อ น 
ก็จะดีมากนะคะ เพราะสภาพถนนตอนนี้ไม่เรียบร้อยจริงๆค่ะ  

นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ ดิฉันนางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอสอบถามเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8) การมอบอำนาจชี้แนวเขตผิดหมู่ ดิฉันเจอ 2 ครั้ง คือพ้ืนที่หมู่ 11 แต่มอบ

อำนาจให้สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 และครั้งล่าสุดพ้ืนที่หมู่ 9 แต่มอบอำนาจให้
สมาชิกหมู่ 10 ขอสอบถามว่ามอบอำนาจเช่นนี้ได้หรือไม่คะ 

นายวันชัย  อยู่มา ขอบคุณท่านประธานครับ กระผมวันชัย  อยู่มา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ขอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) ฝากเรื่องประปาหมู่บ้าน ที่เพ่ิงติดตั้งใหม่ตรงแยกหนองทะเล ไม่ทราบว่า 
 ส่งมอบงานหรือยัง เนื่องจากมีปัญหาฟ้าลงบ่อยมีผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของ

ชาวบ้านพัง เมื่อก่อนไม่เคยเกิดเหตุการณ์ฟ้าลงแบบนี้ จึงให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
มาดพูบว่าสายล่อฟ้าติดตั้งไม่ถูกต้อง ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วยครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา เรื่องท่ีท่านวาสนาแจ้งเรื่องตรวจรับงานหมู่ที่ 8 ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน 
(ประธานสภา อบต.) ทราบว่าโครงการที่งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท คณะกรรมการ

ตรวจงานจ้างจะไม่มีประชาคมหมู่บ้านร่วมอยู่ด้วย จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องท่ีท่านศิริลักษณ์ แจ้งคือเรื่องชี้แนวเขตน่าจะ
เกิดความผิดพลาดจากการมอบหมายผิด ต้องแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ในเรื่อง 
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ประปาหมู่บ้านที่ท่านวันชัยเสนอ รับมอบงานแล้วและอยู่ในประกันขอให้
ท่านนายกช่วยตรวจสอบด้วยครับ 

นายพันธ์  หนวดหอม กระผมขอสอบถามเรื่องประปาหมู่ที่ 2 ที่เคยเขียนคำร้องไว้แล้ว ว่ามีการ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2) ดำเนินงานถึงไหนแล้วเพราะชาวบ้านไม่มีน้ำใช้เลยครับ ขอให้ขุดเจาะบ่อ

บาดาลใหม่ครับ 
นายอุดม  ตระกูลษา เรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ หมู่ที่ 2 มีปัญหาเรื่องน้ำมาหลายเดือน 
(ประธานสภา อบต.) แล้ว ขอปรึกษาหารือกับท่านปลัดและท่านนายกครับว่าจะแก้ปัญหาให้หมู่ที่ 

2 อย่างไรดี 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย เรียนท่านประธานครับ จากการตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากน้ำในบ่อแห้ง 
(นายก อบต.) ต้องขุดเจาะบ่อใหม่ แต่ปัญหาคือจะใช้งบประมาณส่วนไหนเนื่องจากไม่ได้

ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณปีนี้ ไว้ ซึ่งจากการปรึกษากั บ
เจ้าหน้าที่งบประมาณแล้วคิดว่าอาจใช้จากงบกลางหรือขอใช้เงินสะสม 
เนื่องจากเอกสารประกอบต่างๆในพ้ืนที่ค่อนข้างพร้อมแล้ว ขอตอบเรื่อง
ถนนหมู่ที่ 8 ผมจะเข้าไปดูหน้างานวันนี้เลย โครงการนี้ยังไม่ได้ตรวจรับงาน
และท่านปลัดเป็นประธานตรวจรับงาน ในส่วนของหมู่ 7 เรื่องฟ้าลงต้อง
ตรวจสอบว่าสายดินต่อไว้ลึกพอหรือไม่และต้องมีสายล่อฟ้าที่ถูกต้อง ขอ
แจ้งให้ช่างเข้าไปดูครับ 

นายอเนก  เกิดสงวน ขออนุญาตชี้แจงนะครับ หลังจากผมได้รับแจ้งจากท่านวันชัย สมาชิกหมู่ 7  
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ผมก็ประสานไปยังผู้รับจ้างทันที หลังจากนั้นผู้รับจ้างก็แจ้งกลับมาว่าเข้ามา

แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว แต่ผมก็ไม่ได้โทรกลับไปถามท่านวันชัยว่าผู้รับจ้างเข้า
มาแก้ไขแล้วจริงหรือไม ่

นายบุญศรี  จันทร์ชัย เรื่องสายล่อฟ้าและสายดินต้องได้ขนาดจึงจะมีกำลังดึงกระแสไฟให้ลงดินได้  
(นายก อบต.) ต้องดูตามแบบและแก้ไขให้ถูกต้องครับ ในส่วนเรื่องชี้แนวเขตจะมอบหมาย

ผิดหมู่ไม่ได้แน่นอนแต่อาจเกิดจากการทำเอกสารผิดพลาด ต้องแก้ไขให้
ถูกต้องและไม่ให้เกิดการผิดพลาดอีกครับ ขออนุญาตท่านประธานตอบเรื่อง
ไฟรายทางที่ท่านณรงค์เสนอ ต่อไปเราจะไปขอเกาะใช้ไฟจากเสาของการ
ไฟฟ้าไม่ได้แล้ว จึงต้องเตรียมการในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณปีหน้า 
โดยต้องตั้งงบอุดหนุนให้การไฟฟ้า ประสานให้ประมาณการทั้งหมดและ
นำมาตั้งงบประมาณอุดหนุนในข้อบัญญัติงบประมาณ ซึ่งหากมีเสาอยู่แล้วก็
จะประหยัดไปได้ แต่หากเราจะจัดซื้อจัดจ้างเองควรเป็นแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์แต่ต้องจัดซื้อเสาเองด้วย ซึ่งสามารถมาคุยรายละเอียดกันได้อีก
ครั้งก่อนจัดทำข้อบัญญัติเพราะมีอยู่ในแผนแล้ว ในส่วนของโครงการต่างๆ
กำลังเร่งดำเนินการให้ครบ ก่อนที่จะหมดวาระ หากมีโครงการใดติดขัด
ขอให้แจ้งผมได้เลย การดำเนินโครงการต้องประสานงานกันหลายส่วนทั้ง 
กองช่าง กองคลัง สำนักปลัด คณะกรรมการตรวจงานจ้าง หากปัญหาต้อง
ปรึกษาหาทางแก้ไขกัน ก็ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกันดูแลเพ่ือให้งาน
ออกมาคุ้มค่าเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายทั้งชาวบ้านและองค์กร ที่ผ่านมา
สมาชิกสภาฯของเราทำหน้าที่ได้ดีมากมาตลอดนะครับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านด้วย อาจมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 
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นายอุดม  ตระกูลษา ขอบคุณท่านนายกครับ ในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนหมู่ที่ 2 มีปัญหา 
(ประธานสภา อบต.) เรื่องน้ำมาหลายเดือน จากที่ผมได้ปรึกษากับท่านปลัดหากจะขอเปิด

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญเพ่ือขอจ่ายเงินสะสมให้กับหมู่ 2 แก้ไขปัญหา
เดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ก็จะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -
19 ในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวัน หากจะประชุมอีกครั้งในสมัยสามัญท่ี 

 2 นี้ ยังเหลืออีก 3 วันจะหมดสมัยประชุม เกรงว่าจะกระชั้นเกินไป ซึ่งหาก
จะพิจารณาให้เสนอในวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ก็สามารถทำได้เนื่องจากเป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบ จึงขอหารือกับ
คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านครับ 

นายสายหยุด  สีนนท์ กระผมเห็นด้วยครับว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องจำเป็นและผมเห็นด้วยที่จะ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2) ช่วยเหลือหมู่ 2 แต่ขอเรียนสอบถามว่าหากหมู่อ่ืนๆ เกิดปัญหาเช่นหมู่ 2 

จะนำมาเสนอในสภาฯ เช่นนี้ได้หรือไม่ จะมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันหรือไม่
ครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา หากหมู่อ่ืนเกิดปัญหาเช่นนี้ก็ต้องแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
(ประธานสภา อบต.) เช่นเดียวกันครับ ซึ่งหมู่ 2 เกิดปัญหามานานหลายเดือนแล้ว ต้องให้

รถบรรทุกน้ำ อบต.นำน้ำไปส่งให้ชาวบ้านวันละหลายเที่ยวตั้งแต่เดือน
เมษายน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยใข้เงิน
สะสมเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลให้หมู่ 2 ใหม่ ซึ่งสามารถทำได้ในการประชุม
ครั้งนี้ จึงขอหารือทุกท่านครับ 

นายวิเชียร  เหล็กศิริ ปัญหาเรื่องน้ำ เป็นปัญหาเร่งด่วน การขอใช้เงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาความ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5) เดือดร้อนเร่งด่วนให้ชาวบ้านนั้น ผมขอแสดงความเห็นว่าควรดำเนินการให้

แล้วเสร็จโดยเร็วหลังจากที่เห็นชอบแล้วอย่าให้นานหลายเดือนเพราะจะไม่
เกิดประโยชน์และไม่ตรงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินสะสมครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอให้ท่านนายกช่วยชี้แจงเรื่องระยะเวลาดำเนินการให้ท่านสมาชิกได้ 
(ประธานสภา อบต.) รับทราบครับ  

นายบุญศรี  จันทร์ชัย ขั้นตอนการทำงานไม่น่าจะล่าช้าครับเนื่องจากเป็นอำนาจนายกและใช้วิธี 
(นายก อบต.) ตกลงราคา ดังนั้นกระบวนการจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนนี้ จะได้ใช้น้ำสิ้นเดือนนี้ 

นายอุดม  ตระกูลษา ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ ผมอยากฟังความ 
(ประธานสภา อบต.) คิดเห็นของสมาชิกท่านอื่นๆด้วย มีท่านใดเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่

ครับ 

นายวันชัย  อยู่มา ปัญหาขาดแคลนน้ำ หมู่ 7 เคยประสบปัญหามาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่ง 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) หนักมากครับ จึงเห็นใจหมู่ 2 และเห็นด้วยที่จะช่วยเหลือหมู่ 2 ส่วนตัวผม

ไม่ติดขัดครับแต่ขอฝากให้ช่วยดูแลบริหารจัดการค่าน้ำให้ดีครับ เพราะผม
ทราบมาว่าค่าไฟแพงมากหรือหากบริหารจัดการไม่ได้จะมอบให้ อบต.ดูแล
หรือไม ่
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นายอุดม  ตระกูลษา เรื่องค่าไฟแพงทราบจากท่านปลัดว่าซัมเมอร์สไม่ทำงานจึงกินไฟมาก หาก 
(ประธานสภา อบต.) ได้รับการแก้ปัญหาแล้วยังไม่สามารถบริหารจัดการได้จะให้ อบต.ช่วยดูแล

หรือไม ่

นายณรงค์  แช่มช้อย หมู่ 6 เองก็เคยประสบปัญหาเรื่องน้ำและในปัจจุบันก็ยังคงประสบปัญหา 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) อยู่ จึงมีความเข้าใจและเห็นใจครับ ซึ่งผมยังกังวลเรื่องระยะเวลาดำเนินการ

แต่ท่านนายกได้ชี้แจงแล้วว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในสิ้นเดือน 
เพราะที่ผ่านมาการดำเนินการใช้เงินสะสมเราล่าช้ามาตลอดเหมือนที่ท่าน
สมาชิกท่านอ่ืนได้พูดไปแล้ว อย่างเช่นหมู่ 6 ขอใช้เงินสะสมแก้ปัญหาภัย
แล้งแต่ได้ใช้จริงในฤดูฝน ที่ผ่านมาจึงเป็นการใช้เงินสะสมที่ล่าช้าไม่ได้
แก้ปัญหาจำเป็นเร่งด่วน หากสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วก็เป็นเรื่อง
ดีครับ ผมก็เห็นด้วยที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้หมู่ 2 ครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ 
(ประธานสภา อบต.) ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของหมู่ 2 ที่เรื้อรังมานาน และเพ่ือให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนกิจการที่
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  

3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช่จ่ายเงินนั้น
เป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการ
ใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่ง
ยอดคงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ของ อบต.ดงขี้เหล็ก จำนวน 
17,050,472.85.- บาท และยอดที่ต้องใช้แก้ปัญหาของให้หมู่ 2 จำนวน
เงิน 157,000.- บาท 
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จึงจะขออนุมัติจากสภาฯ หากท่านสมาชิกเห็นควรให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ที่ 2 ให้ความเห็นชอบ ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านมากครับ ทีใ่ห้ความเห็นชอบและขอให้ 
(ประธานสภา อบต.) ท่านนายกช่วยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดด้วยครับ 

นายพันธ์  หนวดหอม กระผมต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านมากครับ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2) ขาดแคลนน้ำของหมู่ 2 ที่เกิดมานานหลายเดือน ชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ 

ขอบคุณทุกท่านมากครับ 

นางวาสนา  ปานทอง ขออนุญาตท่านประธานค่ะ ดิฉันเพ่ิงได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าถนนหมู่ที่ 8 ที่ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8) ดิฉันได้แจ้งปัญหาไปนั้น ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการเพ่ิมเติมแล้ว แต่

ดิฉันยังไม่ทราบว่าเรียบร้อยหรือไม่ จึงแจ้งท่านประธานและผู้บริหารทราบ
เบื้องต้นก่อนค่ะ หากท่านไปดูหน้างานจะได้เข้าใจตรงกันค่ะ 

นายณรงค์  แช่มช้อย ผมขอฝากเรื่องการเร่งรัดดำเนินการเรื่องน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับ ร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) ถึงโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ที่ยังไม่แล้วเสร็จของหมู่ 6 ด้ วยครับ       

อีกเรื่องที่ผมขอเสนอของหมู่ 6 คือกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งโดยงบประมาณ
ของ อบต. บริเวณบ้านผู้ใหญ่ที่ชำรุดนานแล้ว ประมาณปีที่แล้วและได้เขียน
คำร้องไว้แล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม เหตุที่ชำรุดเนื่องจากมีรถขนาด
ใหญ่เกี่ยวสายขาด เรื่องที่สองคือผู้รับเหมาถนนสี่เลนบริเวณถนนเลียบ
คลองไส้ไก่ไปถึงถนนหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 5 คลองเกษียร ที่ผมยื่นคำร้องไว้ให้
ซ่อมแซมผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไขให้แต่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่สามารถใช้งานได้
เป็นปกติ ผมพยายามประสานงานเองแต่ก็ยังติดขัด หากกองช่างช่วยไป
ประสานอาจจะแก้ไขได้มากกว่า เราจะได้ไม่ต้องใช้งบประมาณ อบต.ไป
ซ่อมเพราะเป็นถนนหลักที่เราต้องใช้สัญจร หากไม่ซ่อมแซมให้เรียบร้อยไม่
สามารถใช้สัญจรได้ครับ 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย เรื่องกล้องวงจรปิดที่ชำรุด ขอสอบถามกองคลังและงานพัสดุว่าสามารถ 
(นายก อบต.) ซ่อมแซมได้โดยวิธีการใด ยังอยู่ในประกันหรือไม่ เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุเรา

สามารถจ้างช่างไปซ่อมได้หรือไม่ 

นายศุภโชค  บุญเล็ก เรียนท่านประธานและผู้บริหารทุกท่านครับ ในกรณีที่ทรัพย์สินชำรุด ต้อง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) ทราบสาเหตุการชำรุดก่อน หากมีคู่กรณีควรมีการแจ้งความเพ่ือลงบันทึก

ประจำวันไว้ดำเนินการตามกฎหมาย และสามารถใช้งบ อบต.ซ่อมแซมไป
ก่อนและเรียกเก็บกับคู่กรณีภายหลังครับ  

นายอุดม  ตระกูลษา มีคู่กรณีหรือไม่ครับหากไม่มีคู่กรณีจะต้องดำเนินการอย่างไร 
(ประธานสภา อบต.) 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย ให้ช่างไปสำรวจก่อนว่าการชำรุดเกิดจากสาเหตุใด  
(นายก อบต.) 

 



 



 


