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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
สมัยวิสามัญสมัยที่สอง  ประจ าปี  2561   

วันอังคารท่ี  26  มิถุนายน   2561  เวลา  13.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่

............................................................. 
 

ผู้มาประชุม  ๑.  นายฉัตรมงคล   ชัยวงค์  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางปทิตตา  สุดด้วงแก้ว   รองประธานสภาฯ   

๓.  นายจีรวุฒิภัทร ทรายค า  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  1   
   4.  นางอุไร  ทนทะนาน สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  1   
   5.  นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   6.  นางวงศ์เดือน  ทินกร ณ อยุธยา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 
   7.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  4   
   8.  นางบัวลอย  หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  5 
   9.  นายจ านงค์  เรือนเงิน สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  5 
   10.  นายปรสงค์  เหลี่ยมแสง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๖ 
   11.  นายอ านวย  แก้วก๊อ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  6     
   12.  นายเชาว์  พงษ์ตะวัน สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๗ 
   13.  นางศรีนวล  วังผาสุข  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๘ 

14.  นายจักรกฤษ   เรือนทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  8   
   ๑5.  นางจรสัศร ี เหมอืนวงศ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที  9 
   ๑6.  นายบุญเปง็  จอมคีร ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  9 
   17.  นายประเสริฐ เทพทอง  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑๐ 
   ๑8.  นายปรีชา  บุญยงค ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑๐ 
   19.  ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย เลขานุการสภา 
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายสุรเชษฐ  นินค า  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  4  ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรกึษาฯ 
   2.  นายนพดล  ณ เชียงใหม ่ นายกฯ 
   3.  นายชาญชัย  ธนัญชัย  รองนายกฯ 
   4.  นายยุทธนา  บุญสงู  รองนายกฯ 
   5.  นางสาวสิทธิลกัษณ์ สุทธวาสน ์ เลขานุการนายกฯ 
   6.  นายดิลกรัฐ  สงวนสัตย์ รองปลัดฯ 
   7.  นางศิรัญญา  สุนทร  หัวหน้าส านักปลัดฯ 
   8.  นายเกรียงไกร จันณะค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
   9.  นางจฑุามาศ  วงศ์จันทรท์ิพย ์ หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
   10.  นางสาวชญกาญต ์ ณะวิชัย  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
   11.  นายสมบุญ  แซ่จิว  วิศวกรโยธา 
   12.  นางสาวรัชนิกานต์ บัวนาค  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
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   13.  นายปณิธาน สรรพวุธ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   14.  นางวราลักษณ์ ยอดค า  นักจัดการงานทั่วไป 
   15.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
   16.  นางสาวศศิวิมล ศรีวิชัย  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
   17.  นางสาวจุฬาลักษณ์ ค าตา  ผู้ช่วยนิติกร 
   18.  นางสาวทัศฎาภร วะรี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
   19.  นางสาวกรรณิการ ์ ถุงเงิน  เจ้าหน้าที่งานแผนฯ 
   20.  นางสาวอมรรัตน์ อิ่นแก้ว  เจ้าหน้าที่กองคลัง 
   21.  นางสาวเบญจวรรณ เฟื่องวงศ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
   22.  นายวสันต์  พึ่งเกษม  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   23.  นางสาวธัญลักษณ์ โยธาราษฎร์ เจ้าหน้าที่กองสวัดสกิารสังคม 
   24.  นางสาวเพ็ญพมิพ์  สวัสดิวงษา เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 
   25.  นางวาสนา  สามเมือง ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่  3 
   26.  นายพรพรต จะตุเทน  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่  4 
   27.  นายอิ่นแก้ว บุญสงู  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลดอนแก้ว 
   28.  นายค าพร  วงษ์กระสนั ประธานสภาวัฒนธรรมหมูท่ี่  6 
   29.  นายวรเวช  จันทรรัตน์ รอง ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะห์ฯ 
   30.  นางไลวัลย ์  สิงห์แก้ว  ครู รร.บ้านพระนอน 
   31.  นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รอง ผอ.รร.นวมินทร์ฯ 
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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  เลขานุการ
สภาฯ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าประชุม   โดยมีนายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรึกษาฯ  น าสวดมนต์ไหว้พระ  และ
นายฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สอง  ประจ าปี  2561 ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ วันน้ีมีสมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  คือ  คุณสุรเชษฐ  นินค า  สมาชิกฯ หมู่ที่  4  บ้าน

ป่าแงะ ในวันน้ีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดหลายภาคส่วนก็ไปร่วมกิจกรรมที่อ าเภอแม่ริม  
และในคืนนี้มีกิจกรรมตักบาตรพระอุปคุต  ณ  ท่าน้ าปิงหมู่ที่  6  ก็ขอเรียนเชิญท่าน
สมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรม  และภายหลังจากเลิกประชุมจะไปเยี่ยม  ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ณ  โรงพยาบาลนครพิงค์   

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจสอบในรายงานการประชุมฯ หากมีข้อความใดที่ผิดพลาด 

หรือตกหล่น  แจ้งได้ที่ผู้ช่วยเลขาฯ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง   ประจ าปี  2561  เมื่อวัน

พุธที่   18  เมษายน  2561   จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ ในวันน้ี  ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา   

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  (ครั้งท่ี  21) 
ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ขอเชิญฝ่าย
บริหารช้ีแจง 

นายกฯ การโอนเงินงบประมาณ  เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้  อบต. สามารถด าเนินการได้โดยไม่
ติดขัด  หากมีบรรจุไว้ในแผนฯ  และมีงบประมาณเพียงพอที่จะโอน  ทั้งโอนเพื่อเพิ่ม
งบประมาณ  หรือโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ  
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  

ปลัดอุบล ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ได้ก าหนดไว้ว่า  หากกอง
งานใดมีความจ าเป็นจะต้องโอนเงินงบประมาณ  จะต้องหางบประมาณจากกองนั้นๆ 
มาโอน  และในวันนี้  มีการขอโอนเงินงบประมาณทั้งในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน  
ซึ่งจะใช้เงินรายได้จากโรงพยาบาล  กองส่งเสริมการเกษตร  และส านักปลัดฯ  โดย
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ส านักปลัดจะเป็นเครื่องปรับอากาศของห้องด้านล่าง  เนื่องจากเครื่องปรับอากาศตัว
เดิมช ารุด  เพราะใช้งานมานานมากแล้ว  ค านวณแล้วว่าหากจะซ่อมก็ไม่คุ้มค่า  จึง
จะต้องซื้อใหม่  โดยเป็นการโอนลดจากค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  28,000 บาท   
โอนเพิ่มใน แผนงานบริหารงานทั่วไป  เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู  ราคา 28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ราคา 28,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า ( Ionizer) เป็นต้น 
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท้าความสะอาด
ได ้

- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง 

ส าหรับชนิดตู้ต้ังพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 
6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม

มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิ จ ารณ าจั ด ซื้ อ เครื่ อ งป รับ อ ากาศที่ มี ป ระสิท ธิภาพ สู ง  ( EER) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ คือ 

- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียู หารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) 

ผลที่ได้คือค่า EER  ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 

8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม

ฉนวนยาว4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
9) ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  3,000 บาท 

ส าหรับกองส่งเสริมการเกษตร  จะเป็นการโอนโอนลดจากหมวดรายจ่ายค่าวัสดุ
การเกษตร  จ านวน  7,900  บาท  เพื่อน าไปโอนเพิ่ม  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  เป็น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 7,900 บาท  
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพร์่างไม่นอ้ยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพเ์อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
ได้  

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

และในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  ซึ่งจะใช้เงินนอกงบประมาณ  ก็คือ
ไม่ได้โอนมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  แต่จะใช้งบประมาณจากรายได้ของ
โรงพยาบาล  แต่เนื่องจากมีบรรจุในแผนฯ  จึงต้องน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อ
พิจารณา  เพราะเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นอ านาจของสภาฯ โดยจะ
เป็นด้านบริหารทั่วไป  แผนงานสาธารณสุขงานโรงพยาบาล  โอนลดจากค่าครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว  จ านวน  11,000  บาท โอนเพิ่ม ค่าครุภัณฑ์การเกษตร  วงเงิน  
11,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็น  ครุภัณฑ์การเกษตร  ป๊ัมน้ าลึกหอยโข่ง  โอนเพิ่ม   
11,000 บาทส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าลึกหอยโข่ง จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 11,000 บาท  เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

   - สามารถดูดน้ าลึกที่มีระดับลึกมากกว่า 9 เมตร 
   - ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิ้ล ไฟ 2 สาย 
   - มอเตอร์ 2,850 รอบ/นาที ชนิด IP 44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด 
   - ท่อดูด x ท่อส่ง (1 ¼” X 1”) x 1” 
   - ใช้กับน้ าสะอาด 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 หน้า 6 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 
โอนลดจากค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  85,000  บาท  เพื่อโอนเพิ่มค่าครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว  จ านวน  85,000  บาท ส าหรับจ่ายเป็น  ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว  ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  โอนเพิ่ม   85,000 บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่า
ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 3 ช้ัน รวมเป็นเงิน 85,000 บาท  เป็นราคา
ตามท้องตลาดในท้องถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

   - ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
   - ผ้าทึบลายดอกสีเขียว เนื้อผ้าสามารถ กันแสง UV 100% 
   - ผ้าทึบลายดอกสีแดง เนื้อผ้าสามารถ กันแสง UV 100% 
   - ผ้าทึบ ผ้ามัน เนื้อผ้าสามารถ กันแสง UV 100% 
   - ผ้าโปร่งสีขาวล้วน 
   - ผ้าทึบ + ผ้าโปร่งขาวล้วนทั้งหมด พร้อมอุปกรณ์สีโอ๊ค 
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 หน้า 6 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 
โอนลดจากค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  44,285  บาท  ,  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ  จ านวน  18,715  บาท  รวมเป็นเงิน  63,000  บาท  เพ่ือน าไปโอน
เพ่ิมในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  
63,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 
21,000 บาท รวมเป็นเงิน 63,000 บาท  รายละเอียดดังนี้  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 
1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120  GB จ านวน 1 
หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มี  DVD-RW หรือดีก ว่า แบบติดตั้งภายใน ( Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย 

- มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 

เป็นคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา้ 7 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและ
เป็นธรรม 
โอนลดจากครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  27,285  บาท  เพื่อน าไปโอนเพิ่มในค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  27,285  บาท 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2561 (ครั้งที่  21)  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ 
งดออกเสียง 

5.2  ญัตติเรื่อง  พิจารณางบอุดหนุนเพ่ือน าไปบรรจุในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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ประธานสภาฯ ในการพิจารณางบอุดหนุนในวันนี้  เป็นการพิจารณางบอุดหนุนที่จะบรรจุในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ที่ขอรับการอุดหนุนเข้ามา   

นายกฯ การพิจารณางบอุดหนุนฯ  ที่ประชุมสภาฯ จะได้ร่วมกันพิจารณาว่าในปีนี้จะอุดหนุน
ให้หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนเท่าใด  เนื่องจากการประมาณการรายจ่ายในปี  
2562  เกินจากประมาณการรายได้จ านวนมาก  อาจจะต้องมีการปรับลด
งบประมาณลง  รายละเอียดขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล ในการพิจารณางบอุดหนุนฯ ในปีนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว สามารถตั้ง
งบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนร้อยละ 5  
ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้   ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีรายได้ที่ไม่รวมเงิน
อุดหนุน จ านวน 48,502,581.81 บาท  สามารถให้เงินอุดหนุนได้ไม่เกินร้อยละ 5  
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว สามารถตั้ง
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนได้ไม่เกิน 2 ,425,129.09 บาท ขอเริ่มจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  โดยในส่วนของอ าเภอ 
และจังหวัดที่ขอรับการอุดหนุนเข้ามา  ก็จะต้องน าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ ประจ าทุกปี  
แต่ในส่วนของส่วนราชการในพื้นที่  และหน่วยงานการกุศลอื่น  ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณา  เริ่มจาก 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม ่ จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ
รวม  100,000  บาท  ขอรับการอุดหนุน  50,000  บาท  ประกอบด้วย 
1. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทอ้งถ่ินพร้อมสู่ AEC 

         -  ค่าวัสดุอุปกรณ์  30,000  บาท  
         -  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ าดื่ม  30,000  บาท 

2. โครงการรักษ์ภาษาน าภูมิปัญญาสูเ่ยาวชน 
          -  ค่าวัสดุอุปกรณ์  อาหาร  30,000  บาท  
       -  ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ  10,000  บาท   
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่  

จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  50,000  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลา
ป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ปลัดอุบล โรงเรียนบ้านพระนอน  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณรวม  90,000  บาท  
ขอรับการอุดหนุน  50,000  บาท 
1. โครงการศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

         -  ค่าพาหนะเดินทาง  48,000  บาท 
         -  ค่าที่พัก  8,000  บาท 
       -  ค่าอาหารและน้ าดื่ม  34,000  บาท 
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนโรงเรียนบ้านพระนอน  จ านวน  1  
โครงการ  เป็นเงิน  50,000  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ปลัดอุบล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่  จ านวน  2  โครงการ  ขอรับการอุดหนุน  
50,000  บาท   
1.  โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการใช้แบบ
ประเมินปัญหาการดื่มสุราเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของประชาชนใน
ชุมชนต าบลดอนแก้ว   

         -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  7,350  บาท 
          -  ค่าอาหารกลางวัน  10,500  บาท 
         -  ค่าตอบแทนวิทยากร  2,400  บาท 
         -  ค่าวัสดุอุปกรณ์  7,000  บาท 
         -  ค่าใช้สอยอื่น ๆ   4,750   

2.  โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สงัคมการเรยีนการสอนรายวิชาการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น   

     -  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ 
     -  ค่าอาหารกลางวัน 
     -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
คุณศรีนวล โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ  คือ  อสม.ต าบลดอนแก้ว  

งบประมาณที่สูงสุดคือค่าอาหาร  ไม่ทราบว่าจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีเท่าใด  มีกี่
หมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ ในรายละเอียดแจ้งว่าเป็นการใช้แบบประเมินในการแก้ไขปัญหาผู้ดื่ มสุราในชุมชน
ต าบลดอนแก้ว  คาดว่าจะทั้ง  10  หมู่บ้าน 

คุณพวงเพชร โครงการนี้  วิทยาลัยพยาบาลฯ  จะขอรับการอุดหนุน และด าเนินการต่อเนื่องทุกปี  
ส่วนใหญ่จะน าตัวแทน  อสม. แต่ละหมู่บ้านมาร่วมอบรมในเรื่องของการดื่มสุรา  ที่
ผ่านมา  เป็นการอบรมทีส่ านักสงฆ์สนัเหมือง  และอีกกรณีหนึ่ง  คือจะมีนักศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลลงพื้นที่ ใช้แบบส ารวจผู้ดื่มสุราของต าบลดอนแก้ว  ทั้ง  10  
หมู่บ้าน   

ปลัดอุบล รายละเอียดโครงการ  จะเป็น  อสม. หมู่บ้าน และพี่เลี้ยงของต าบลดอนแก้ว  จ านวน  
35  คน  สถานที่ในการด าเนินการคือโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  เป็น
ค่าอาหารว่าง  2  มื้อ  ๆ  ละ  35  บาท  จ านวน  35  คน  รวม  3  วัน  ค่าอาหาร
กลางวัน  100  บาท  ต่อคน  จ านวน  3  วัน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ช่ัวโมงละ  
600  บาท  นอกจากนั้นก็จะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้สอยอื่น ๆ  รวมทั้งสิ้น  
32,000  บาท  เป็นการคัดเลือก อสม. เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม 

ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่  

จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  50,000  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลา
ป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
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ปลัดอุบล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่   จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณรวม  
163,460  บาท  ขอรับการอุดหนุน  50,000  บาท 
1. โครงการพัฒนาการจัดการขยะในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

         -  ค่าวัสดุอุปกรณ์  68,960  บาท 
         -  ค่าพาหนะ  12,000  บาท 
         -  ค่าจ้างขนขยะ  12 เดือน  24,000  บาท 
         -  ค่าวิทยากร  500  บาท 

2. โครงการเข้าค่ายพัฒนาเยาวชนไทยใฝ่ความดี   
         -  ค่าอาหาร  27,000  บาท 
         -  ค่าป้ายไวนิล  1,000  บาท 
         -  ค่าวิทยากร  15,000  บาท 
         -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  10,000  บาท 
       -  ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,000  บาท 
คุณปทิตตา โครงการพัฒนาการจดัการขยะในโรงเรียนฯ  มีค่าอุปกรณ์  ค่าพาหนะ  ค่าจ้างขนขยะ  

และค่าวิทยากร  ขอทราบรายละเอียดการบริหารจัดการในโครงการนี้เพิ่มเติม 
คุณวรเวช เรื่องขยะ  ตั้งแต่ย้ายเข้ามาด ารงต าแหน่งประมาณ  5-6  ปี  ก็ถือว่าเรื่องขยะเป็น

ปัญหาในทุกปี  ขณะนี้ก็ถือว่าดีข้ึนในระดับหนึ่งที่ทาง อบต. ได้เข้าให้ความช่วยเหลือ  
เพราะทางโรงเรียนได้รับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส  ส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าต่างๆ  และ
เป็นโรงเรียนประจ า  มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ  905  คน  ปัญหาขยะถือว่าเป็น
เรื่องใหญ่ของโรงเรียน  ก็ได้มีการบริหารจัดการโดยการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ  
เพื่อน าขยะที่คัดแยกส่งออกจากโรงเรียนได้   แต่ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะเสีย  ทาง
โรงเรียนจะต้องมีค่าเก็บขนขยะเดือนละประมาณ  2 -3  พันบาท  ส าหรับวัสดุ
อุปกรณ์  จะเป็นประเภทถุงด า  คีม  เครื่องบดขยะ  เครื่องบดใบไม้  เนื่องจากทาง
โรงเรียนไม่สามารถเผาขยะได้  จะต้องท าการแยกและบดอัดเท่านั้น 

ปลัดอุบล เนื่องจากกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุน  ทางโรงเรียนมีกิจกรรมจ านวนมาก  เช่น  
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ  กิจกรรมท าความสะอาดภายในหอนอน  ท าปุ๋ยหมัก  กิจกรรม
รณรงค์การคัดแยกขยะ  การขนย้ายขยะ  ซึ่งทาง อบต. ได้เข้าไปด าเนินการขนย้าย
ขยะให้กับโรงเรียน  ซึ่งเป็นขยะที่สามารถน าเข้าเตาเผาขยะได้  และในขณะนี้ทาง
โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการโดยน าพลาสติกที่เป็นขยะมาบดอัดได้  จึงไม่ต้องน าไป
เผาแล้ว  และน ามาส่งขายที่ธนาคารขยะของ อบต.  และมีกิจกรรมการศึกษาดูงาน  
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ  กิจกรรมธนาคารขยะ  กิจกรรมประกวดห้องเรียน
สะอาด  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ ายในโครงการที่ เป็นค่าขนขยะ  24,000  บาท  แต่
งบประมาณในโครงการรวมทั้งสิ้น  105,460  บาท  แต่ขอรับการอุดหนุนใน
โครงการนี้เพียง  35,000  บาท  ก็จะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ซึ่งในงบประมาณค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในโครงการรวมทั้งสิ้น  6  หมื่นกว่าบาท  ดังนั้น  ค่าขนขยะจึงไม่ได้ใช้
งบประมาณอุดหนุนของ  อบต.  จะเป็นงบประมาณของโรงเรียนเอง  ในรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นรายละเอียดทั้งโครงการ  เพื่อให้สมาชิกฯ ได้ทราบว่าทั้งโครงการใช้
งบประมาณทั้งหมดเท่าใด  และเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  ส าหรับโครงการที่   2  
โครงการเข้าค่ายพัฒนาเยาวชนใฝ่ความดี  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  58,000  บาท  
แต่ขอรับการอุดหนุน  15,000  บาท  ส่วนที่เกินทางโรงเรียนจะต้องใช้งบประมาณ
ของโรงเรียนเอง 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  จ านวน  

2  โครงการ  เป็นเงิน  50,000  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  
ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ปลัดอุบล วัดสันเหมืองประชาราม  ขอรับการอุดหนุน  10,000  บาท  โครงการประเพณีสรง
น้ าพระธาตุประจ าปี 

         -  ค่าสังฆทาน  7,200  บาท 
         -  ค่าป้ายไวนิล  300  บาท 
         -  ค่าสิ่งของบูชาพระธาตุ และจัดสถานที่  2,500  บาท 
คุณอิ่นแก้ว ในนามตัวแทนวัดสันเหมือง  โครงการที่เสนอเป็นโครงการที่ได้ด าเนินการต่อเนื่อง  

และได้รับการอุดหนุนทุกปี  ๆ  ละ  10,000  บาท  ซึ่งจะจัดตรงกับวันวิสาขบูชา
ของทุกปี   

ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนวัดสันเหมืองประชาราม  จ านวน  1  

โครงการ  เป็นเงิน  10,000  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ปลัดอุบล วัดดอนแก้ว  งบประมาณรวม  47,000  บาท  ขอรับการอุดหนุน  40,000  บาท  
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

-  ค่าอาหารกลางวันตลอดโครงการ  40,000  บาท 
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนวัดดอนแก้ว  จ านวน  1  โครงการ  เป็นเงิน  

40,000  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งด
ออกเสียง 

ปลัดอุบล วัดโสภณาราม  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณรวม  286,500  บาท  ขอรับ
การอุดหนุน  90,000  บาท 
1.  โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาแผนกนักธรรม -บาลี , อภิธรรม  40,000  

บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน  10,000  บาท 
-  ค่าใช้สอยตอบแทน  55,000  บาท 
-  ค่าหนังสือเรียนแผนกนักธรรม  7,000  บาท 
-  ค่าหนังสือเรียนแผนกบาลี  12,000  บาท 
-  ค่าหนังสือเรียนแผนอภิธรรม  9,000  บาท   
-  ค่าบริหารงานทั่วไป  10,000  บาท 

2.  โครงการเทศน์มหาชาติ  (ตั้งธรรมหลวง)  เนื่องในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา  วันวิสาขบูชาโลก  90,000  บาท 
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-  ค่าเตรียมสถานที่  อาหาร  น้ าดื่ม  55,000  บาท 
-  ค่าติดต่อประสานงาน  และประชาสัมพันธ์  20,500  บาท 
-  ค่าเครื่องไทยทานและกัณฑเ์ทศน์  17  กัณฑ์  อุปกรณ์ศาสนพิธี  

94,000  บาท 
-  ค่าบันทึกภาพและอนุโมทนาบัตร  14,000  บาท 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนวัดโสภณาราม  จ านวน  2  โครงการ  เป็น

เงิน  90,000  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ 
งดออกเสียง 

ปลัดอบุล  องค์กรภาคประชาชน  องค์กรการกุศล  และองค์กรทีจ่ัดต้ังตามกฎหมาย  กลุ่มแรก
เป็นกลุ่มของคณะกรรมการหมู่บ้าน  ซึ่งจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด
ภายในต าบลดอนแก้ว  ทั้ง  10  หมู่บ้าน  รวมวงเงินทัง้หมด  50,000  บาท  
ประกอบด้วย   
1. โครงการชุมชนมีส่วนร่วมสอดส่องป้องกันภัยยาเสพติด  หมูท่ี่  1  วงเงิน  5,000  

บาท   
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านดอนแก้ว  วงเงิน  5,000  บาท 
3. โครงการชุมชนศาลารวมใจต่อต้านภัยยาเสพติด  วงเงิน  5,000  บาท 
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมูท่ี่  4  วงเงิน  5,000  บาท 
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน หมู่ที่  5  วงเงิน  5,000  

บาท 
6. โครงการป่ารวกรวมใจต้านภัยยาเสพติด  วงเงิน  5,000  บาท 
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านสันเหมือง  วงเงิน  5,000  บาท 
8. โครงการบ้านชะเยอืงรวมใจต้านภัยยาเสพติด  วงเงิน  5,000  บาท 
9. โครงการชุมชนสบสา-หนองฟานร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  วงเงิน  5,000  บาท 
10. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านพระเจ้าน่ังโก๋น  วงเงิน  5,000  

บาท    
ประธานสภาฯ  มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภายในต าบลดอนแก้ว  หมู่ที่  1 – 10   เป็นเงิน  50,000  บาท  จ านวน  17  
เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ปลัดอบุล  โครงการสภาวัฒนธรรมต าบลดอนแก้ว  350,000  บาท 
-  โครงการร่วมฟงัเทศน์และท าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  

5,000  บาท 
-  โครงการสนบัสนุนการปฏิบัติปริวาสกรรม ประจ าปี 2562  10,000  

บาท 
-  โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจ าปี 2562  15,000  บาท 
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-  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของคนใน
ต าบลดอนแก้ว  15,000  บาท 

-  โครงการท าบญุตักบาตรสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  5,000  บาท 
-  โครงการวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  5,000  บาท 
-  โครงการสง่เสริมบทบาทเยาวชนต าบลดอนแก้วในการสืบสานวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน  20,000  บาท 
-  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการแต่งกายพื้นเมอืง  15,000  บาท 
-  โครงการสง่เสริมภูมปิัญญาการประกอบอาหารพื้นเมือง  31,000  บาท 
-  โครงการกาดนัดผญาดอนแก้ว  15,000  บาท 
-  โครงการรดน้ าด าหัวผู้สงูอายุเนื่องในเทศกาลปี๋ใหมเ่มือง  130,000  บาท 
-  โครงการสบืสานภูมปิัญญาท้องถ่ิน : การหลอ่เทียนพรรษา  15,000  

บาท 
-  โครงการสง่เสริมศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน  

10,000  บาท 
-  โครงการประเพณีลอยกระทงต าบลดอนแก้ว  59,000  บาท 

คุณอิ่นแก้ว โครงการของสภาวัฒนธรรมต าบลดอนแก้ว  ก็จะเป็นโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีของต าบล  รวมทั้งสิ้น  14  โครงการ  จ านวนเงิน  350,000  
บาท  เป็นกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการตลอดทั้งปี  และด าเนินการต่อเนื่องทุกปี  
และเป็นโครงการที่ร่วมด าเนินการกับ  อบต.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สภาวัฒนธรรม
ต าบลดอนแก้ว   

ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนโครงการสภาวัฒนธรรมต าบลดอนแก้ว  เป็น

เงิน  350,000  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธาน
สภาฯ งดออกเสียง 

ปลัดอุบล ต่อไปเป็นโครงการสภาวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้าน  รวม  10  หมู่บ้าน  จ านวนเงิน  
100,000  บาท  ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระนอน  และ
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ประกอบด้วย 
1. โครงการสง่เสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน หมูท่ี่ 1 บ้าน

บ่อปุ ๊ 10,000  บาท 
2. โครงการสง่เสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน หมูท่ี่ 2 บ้าน

ดอนแก้ว  10,000  บาท 
3. โครงการสง่เสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน หมูท่ี่ 3 บ้าน

ศาลา  10,000  บาท 
4. โครงการสง่เสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน หมู่ที่ 4  บ้าน

ป่าแงะ  10,000  บาท 
5. โครงการสง่เสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน หมูท่ี่ 5  บ้าน

พระนอน  10,000  บาท 
6. โครงการสง่เสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน หมูท่ี่ 6  บ้าน

ป่ารวก  10,000  บาท 
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7. โครงการสง่เสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน หมูท่ี่ 7  บ้าน
สันเหมือง  10,000  บาท 

8. โครงการสง่เสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน หมูท่ี่ 8  บ้าน
ชะเยือง  10,000  บาท 

9. โครงการสง่เสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน หมูท่ี่ 9  บ้าน
สบสา-หนองฟาน  10,000  บาท 

10. โครงการสง่เสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน หมูท่ี่ 10  
บ้านพระเจ้าน่ังโก๋น  10,000  บาท 

ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  

ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  หมู่ที่   1 – 10  ต าบลดอนแก้ว  รวม  10  
หมู่บ้าน  เป็นเงิน  100,000  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ  ผอ.กองช่างได้ช้ีแจงในเรื่องของงานโครงสร้างพื้นฐาน 
คุณเกรียงไกร เรื่องแรก  การขุดลอกล าเหมือง  ซึ่งได้แจ้งให้ท่านสมาชิกฯ ไปแล้วว่า  หากหมู่บ้านใด

ต้องการด าเนินการ  ให้ เข้ามาแจ้ งที่ กองช่าง  ซึ่ งที่ ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว  
ประกอบด้วย  หมู่ที่   6  ,  หมู่ที่   7  และหมู่ที่   9  อยู่ระห ว่างด าเนินการ
ประกอบด้วย  หมู่ที่  3  ,  หมู่ที่  8  และหมู่ที่  10  คงค้างหมู่ที่  2  ,  หมู่ที่  4  
และหมู่ที่   5  หากพร้อมที่จะให้ด าเนินการขอให้เตรียมช่ือผู้รับจ้าง  หมายเลข
โทรศัพท์ผู้รับจ้าง  และอีเมล์ของผู้รับจ้างมาแจ้งกับกองช่าง  เพื่อนัดอธิบายแบบ
แปลน  และการด าเนินการขุดลอกว่าจะให้ด าเนินการอย่างไร  เรื่องต่อไป  ช่วงนี้เข้าสู่
ฤดูฝน  ก็ได้ประสานกับหมู่ที่  6  ในเรื่องของทรายเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับอุทกภัยที่อาจจะมากับช่วงฤดูฝนน้ี  โดยได้ประสานขอทรายให้ทุกหมู่บ้าน ๆ 
ละ  2  ล ารถ  หรือประมาณ  10 – 12  คิว  และขอสอบถามว่าจะให้น าไปไว้  ณ  
จุดใดของหมู่บ้าน  ส าหรับกระสอบทราบสามารถประสานได้ที่งานป้องกัน  ขอเริ่ม
จากหมู่ที่  1 

คุณจีรวุฒิภัทร หมู่ที่  1   หน้าวัดดาราภิมุข 
คุณสุรัตน์ หมู่ที่  2  หน้าวัดดอนแก้วทางทิศตะวันออก 
คุณฉัตรมงคล หมู่ที่  3  ศาลาอเนกประสงค์ 
คุณพวงเพชร หมู่ที่  4  สุสานป่าแงะ 
คุณจ านงค์ หมู่ที่  5  หน้าวัดพระนอนด้านทิศตะวันออก 
คุณปรสงค์ หมู่ที่  6  ศาลาอเนกประสงค์  ใต้ต้นจามจุรี 
คุณเชาว์ หมู่ที่  7  หน้าบ้านหม่อมแซม 
คุณศรีนวล หมู่ที่  8  ขอแจ้งภายหลัง 
คุณจรัสศรี หมู่ที่  9  ศาลาอเนกประสงค์ 
คุณประเสริฐ หมู่ที่  10  ขอแจ้งภายหลัง 
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คุณเกรียงไกร ก่อนที่จะน าทรายไปลงไว้ให้แต่ละหมู่บ้าน  จะประสานไปยังท่านสมาชิกฯ อีกครั้งหนึ่ง  
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน  ขณะนี้ยังไม่ได้ด าเนินการไม่ว่าจะเป็นรางระบายน้ า  งานถนน  
เพราะมีระเบียบใหม่ให้ใช้แบบมาตรฐาน  ซึ่งในปัจจุบันนี้  ทาง อบต. ก็ได้ใช้แบบ
มาตรฐานอยู่แล้ว  แต่ยังไม่ถูกต้อง  เพราะค าว่า  แบบมาตรฐาน  กับแบบที่ใช้ใน
ปัจจุบัน  มีความแตกต่างกัน  เช่น  การท าถนน  จะต้องมีการเจาะดินเพื่อทดสอบ  
จะต้องบดอัดร้อยละ  95  เท่าน้ัน  ซึ่งในชุมชนจะติดรั้ว  เป็นการประกาศระเบียบ
ออกใช้  แต่ท้องถ่ินไม่สามารถด าเนินการได้  หลายแห่งฝืนด าเนินการ  เมื่อ  สตง.
ตรวจสอบก็จะต้องคืนเงิน  หลายอย่างมีข้อจ ากัด  และไม่มีจ าหน่ายทั่วไป  ท าให้  
อบต. ไม่สามารถด าเนินการเองได้  แต่งานส่วนใหญ่ทาง อบต. มักจะด าเนินการเอง  
แบบทุกอย่างจะต้องมีผู้ลงนาม  ซึ่งจะต้องเป็นสหพันธ์วิศวกร  แม้กระทั่งการท าท่อ  
ซึ่งทาง อบต. ด าเนินการเองได้  แต่จะต้องมี  มอก.  แต่ที่ อบต.ท าเองไม่มี  มอก.  จึง
ไม่สามารถด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐานได้  ทั้งยังไม่สามารถออกแบบเองได้เหมื อน
เช่นเคย   

ประธานสภาฯ ท้องถ่ินทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ  ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ก็จะต้องค่อยเป็นค่อยไป  เพราะผลกระทบไม่ได้
เกิดแต่กับ  อบต.ดอนแก้ว แห่งเดียว  ท้องถ่ินทุกแห่งได้รับผลกระทบทั้งหมด   

คุณศรีนวล เรื่องการขุดลอกล าเหมือง  คราวก่อนที่มีการประชุม  ได้รับทราบข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานว่าการขุดลอกนั้นจะต้องท าวิธีใดบ้าง  ของหมู่ที่   8  ได้ให้   อบต.
ด าเนินการ  และเมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา  กองช่างได้ลงด าเนินการ  ซึ่งจากการ
ตรวจสอบพบว่า  การขุดลอกได้มีการน าหญ้าออกวางไว้ด้านข้าง  ซึ่งจากการประชุม
แนวทางการด าเนินงาน  ได้แจ้งให้น าหญ้าที่ได้จากการขุดลอกไปทิ้งที่อื่น  กลับพบว่า
หญ้าที่น าออกจากการขุดลอกได้น ามาวางไว้บริเวณข้างตลิ่ง  แต่บางจุดก็ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยดี  ขอความอนุเคราะห์แก้ไข  โดยน าหญ้าไปทิ้งที่อื่น  เรื่องต่อไป  ราง
ระบายน้ าหลังตลาด  ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ า  ไขมันจากตลาดไปเกาะอยู่ในรางระบายน้ า  
ส่งกลิ่นเหม็น  ซึ่งได้มีการใช้งบประมาณประชารัฐน าปูนปิดทับ  ท าให้รางระบายน้ า
เป็นทางโค้ง  ไม่เป็นทางตรง  ท าให้น้ าไหลไม่สะดวก  เกิดการตกค้างสะสมของน้ า  
ไขมันที่ชะล้างออกมาจากตลาด  ซึ่งได้เขียนค าร้องขอให้น ารถน้ าไปล้างท าความ
สะอาดเมื่อประมาณ  2  เดือนที่ผ่านมา  แต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการให้  หรือจะมี
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร  เพราะบริเวณดังกล่าวมีกลิ่นเหม็นมาก   

คุณเชาว์ มีปัญหาเรื่องล าน้ าเหมืองซึ่งเสียหาย  เพราะในหมู่บ้านไม่มีล า เหมืองแล้ว  มีการ
ด าเนินการท าอุโมงค์น้ าลอดของคลองแม่ข่า  ท าให้ล าเหมืองในหมู่บ้าน  คลอง
ชลประทานไม่มีทางน้ าลง  กว่าจะด าเนินการเสร็จเรียบร้อยคาดว่าอีกหลายปี  ท าให้
ล าเหมืองหาย  ควรมีการท าพนังให้สูงข้ึน  ทั้งการด าเนินการในเรื่องคลองแม่ข่า  ยัง
ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของประชาชนหลายหลัง  บางหลังรั้วทรุด  ก าแพงบ้านร้าว  
แต่ก็ไม่สามารถจะไปร้องเรียนได้ที่ ไหน  ในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  ควรจะมีการท า
ประชาคม  ช้ีแจงแบบแปลน  และวิธีการด าเนินการ  แต่ไม่มีการช้ีแจง  หรือแจ้งให้
ทราบก่อนที่จะด าเนินการ  ซึ่งเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมในต าบล  ขอความ
อนุเคราะห์หาแนวทางแก้ไขให้มีทางน้ าลง  และข้างล าเหมืองข้างวัดสันเหมือง  มีล า
เหมืองขนาดใหญ่ หากฝนตก  น้ าไหลมาจากหมู่ที่  4  หมู่ที่  10  น้ าก็จะทะลักล้น
ข้ึนมาบนถนน  ก่อให้เกิดความเสียหาย  สิ้นเปลืองงบประมาณ  ขอให้มีช่องลงของน้ า
ไปยังกลางทุ่งนา   
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คุณพวงเพชร เรื่องแรก  รางระบายน้ าซอย  10  บริเวณหอพักหน้าตลาด  ที่ได้สร้างรางระบายน้ า
ถนนสายหลัก  ตั้งแต่สี่แยกจนถึงบ้านอ้ายแจ๊ค  (บ้านที่ผู้รับเหมาท ารั้วบ้านทรุด ทาง
ไปสุสาน)  รางระบายน้ าที่มาจากถนนสายหลัก  น้ าเอ่อล้นเนื่องจากน้ าไม่สามารถไหล
ได้  เพราะรางระบายน้ าซอย  10  หน้าบ้านอ้ายแจ๊คมีการเทปูนปิดท าให้น้ าไม่
สามารถไหลลงสู่รางระบายน้ าสายหลักได้  ทางเจ้าของบ้านต้องการให้น้ าไหลสะดวก  
ไม่ต้องการให้มีน้ าขัง  แต่ไม่สามารถกระทุ้งเปิดทางในรางระบายน้ าได้  เนื่องจากมีปูน
เทปิด  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง  ขอความอนุเคราะห์กองช่างได้ลง
ส ารวจเพื่อหาแนวทางแก้ไข  เรื่องต่อไป  การบริการสาธารณะเพื่อประชาชน  ระบบ
การบริหาร  หากฝ่ายบริหาร  สภาฯ  ท างานเคียงคู่กัน  โดยสภาฯ ช่วยฝ่ายบริหารใน
การแก้ไขปัญหา  แก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน  แต่บางครั้ง  สมาชิกฯ เขียน
ค าร้องเข้ามาแล้ว  เช่นหมู่ที่  4  ได้เขียนค าร้องขอตัดกิ่งไม้บ้านป่าแงะ  ซอย  4  
บริเวณบ้านอาจารย์องอาจ  ซึ่งต้นไม้หน้าบ้านได้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง  ได้เขียนค าร้องเข้า
มาแล้ว  แต่ปัจจุบันเวลาล่วงเลยไปประมาณ  2  เดือนแล้ว  ยังไม่มีการด าเนินการ  
ระบบการปฏิบัติงาน  สามารถด าเนินการได้หรือไม่ได้  ควรจะมีการโทรศัพท์แจ้งให้
สมาชิกฯ รับรู้รับทราบ  ไม่ควรให้เรื่องเงียบหายไป  เพราะจะท าให้ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเห็นว่า  ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาฯ ไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน  
เพียงแค่เรื่องตัดต้นไม้ก็ใช้เวลานาน  หรือไม่สามารถด าเนินการให้ได ้ การดูแล  และ
บ าบัดความเดือดร้อนให้กับประชาชนควรจะมาเป็นอันดับแรกก่อนส่วนราชการ  
เพราะส่วนราชการอื่นมีก าลงัทีจ่ะสามารถด าเนินการเองได้  ฉะนั้น  อบต. ควรใส่ใจใน
เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่า 

คุณปทิตตา ประเด็นเรื่องของโรงเรียนบ้านดอนแก้ว  ช่วงที่เปิดเรียนใหม่  ซึ่งได้ท าธุระที่บ้านพ่อ
หลวงระ  พบว่ามีเด็กเดินร้องไห้ออกมา  และมีผู้หญิงจอดรถเก๋งเข้าไปจูงเด็กจะให้ข้ึน
รถ  จึงได้สอบถามไปว่า  เด็กร้องไห้มาแล้วจะพาเด็กไปไหน  ก็ได้ค าตอบว่า  เด็กเดิน
ร้องไห้มาเป็นเด็กหลงทาง  จะพาไปส่งต ารวจ  ซึ่งเด็กได้สวมชุดนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ดอนแก้ว  จึงได้แจ้งไปว่า  จะพาเด็กไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านเอง  เมื่อพาเด็กเข้ามาในบ้าน
แล้ว  จึงได้สอบถามไปยังคุณครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว  ว่ามีเด็กนักเรียนช้ัน  ป.1  
ออกจากโรงเรยีนเดินรอ้งไห้ออกมา  คุณครูแจ้งให้ทราบว่า  เป็นเด็กที่ผู้ปกครองน ามา
ส่งที่โรงเรียนแต่เช้า  และปล่อยเด็กทิ้งไว้  ประกอบกับที่กั้นเด็กส าหรับให้ผู้ปกครอง
น าเด็กมาส่งยังสร้างไม่เสร็จ  ช่างยังออกแบบไม่เสร็จ  ท่าน  ผอ. จึงฝากเรื่องมายัง
ผู้บริหาร  ขอให้ช่างได้เร่งด าเนินการ  เพราะจะต้องรีบใช้งาน  ทางคณะกรรมการ
สถานศึกษาจึงตัดสินใจอนุมัติให้ใช้เงินของคณะกรรมการฯ  จ านวน  80,000  บาท  
เพื่อเร่งด าเนินการสร้างให้แล้วเสร็จ  คณะกรรมการสถานศึกษาจึงฝากฝ่ายบริหารได้
ตรวจสอบงานก่อสร้างในโรงเรียนด้วย   

คุณสุรัตน์ ขอเสริมคุณปทิตตา  เรื่องโรงเรียนบ้านดอนแก้ว  เป็นที่น่าเห็นใจที่มีนักเรียนหนีออก
จากโรงเรียน  เกรงว่าจะได้รับอันตราย  เพราะขณะนี้เรื่องของเด็กหายเริ่มจะมีมาอีก  
ขอให้ทาง อบต. ดูแล  ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาก็ได้อนุมัติงบประมาณ
ส่วนหนึ่ง  ทั้งป้าย  รร.บ้านดอนแก้ว  และยังมีอีกหลายรายการ  ที่จะต้องด าเนินการ
ควบคู่กันไป  เพื่อให้โรงเรียนบ้านดอนแก้วมีนักเรียนเพิ่มข้ึน  ผู้ปกครองก็จะได้ทราบ
ว่า โรงเรียนบ้านดอนแก้วเข้า - ออกทางใด  เพราะอยู่ในซอย  อีกเรื่องหนึ่ง  คือ ไม้
บ้านพักโรงเรียนบ้านดอนแก้วที่ฝากไว้หลังโรงเรียน  เริ่มมีปลวกข้ึนและผุพังไปตาม
กาลเวลา  เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน  มีปัญหารางระบายน้ าบริเวณ
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ข้างโรงเรียนบ้านดอนแก้ว  ระหว่างซอย  2 และซอย  3  ประชาชนมีความเข้าใจว่า  
ทาง อบต. ได้ไปด าเนินการวางรางระบายน้ า แล้วไม่ด าเนินการให้เสร็จ  ท าค้างคาไว้
ไม่เข้าไปด าเนินการต่อ  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นโครงการของบ้านมั่นคง  ของ  
พช.  โดยที่ส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าจะมีการด าเนินการ  จนกระทั่งเกิดน้ าประปารั่ว  จึงได้
ทราบว่ามีการด าเนินการ  เพราะได้ถูกเรียกตัวให้ไปซ่อมแซมประปา  จากนั้นก็ได้เข้า
ไปดูแลตลอด  จนพบว่าผู้รับเหมาไม่เข้ามาท างาน  พูดคุยก็ไม่รู้เรื่อง  ล่าสุดได้ให้ช่าง
โทรศัพท์ประสานเพื่อขอย้ายท่อที่วางไว้ข้างทาง  ท าให้ทางคับแคบ  รถส่วนทางไม่ได้  
ผู้รับเหมาก็ไม่ยอมย้ายให้  หากทาง อบต. มีรถเครน  รถยก  ขอความอนุเคราะห์ย้าย
ท่อไปวางอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นบริเวณที่จะต้องวางรางระบายน้ า  เพื่อให้การจราจรไปมา
สะดวกข้ึน  เพราะเกิดอุบัติเหตุประมาณ  2  ครั้งแล้ว  ฝากฝ่ายบริหารติดตามเพื่อให้
ด าเนินการต่อให้เสร็จ 

คุณเกรียงไกร หมู่ที่  8  ขุดลอกล าเหมือง  ทาง อบต. ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการ  แต่เป็นทีมผู้รับเหมา
จากหมู่ที่  7  ซึ่งได้ช้ีแจงไปแล้วว่า  หากเป็นหญ้าที่ตัด หรือขุดข้ึนมาให้น าไปป้องข้าง
ตลิ่ง  แต่ไม่ให้ต่ าเกินไป  เพราะหากน้ ามาก็จะไหลออกไปอุดตันเช่นเดิม  แต่ราง
ระบายน้ าต่างๆ  สามารถมาขอยืมรถดัมพ์เปอร์ได้  เพื่อน าโคลนออกไปทิ้ง  แต่ทาง
หมู่บ้านจะต้องหาที่ส าหรบัทิง้ใหด้้วย  ส าหรับรางระบายน้ าข้างตลาดพระนอน  แต่ละ
ครั้งก็ได้ประสานกับงานป้องกันให้น าน้ าไปดันเศษอาหารออก  ควรจะแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาว  โดยการผ่าท่อ  และด าเนินการแก้ไขปัญหาใหม ่ ขอน าเข้าเป็นโครงการเข้า
บรรจุไว้ในแผนก่อน  ส่วนเรื่องของหมู่ที่  7  ล าเหมืองหาย  ทาง อบต. ไม่ได้นิ่งนอน
ใจ  มีทั้งประชุม  ท าหนังสือไปยังชลประทาน  ล่าสุดประมาณฉบับที่  3  ที่ถนนทรุด  
ทางชลประทานก็ได้ลงมาตรวจสอบว่าจะแก้ไขอย่างไร  ปรากฏว่าทาง อบต. มี
โครงการที่จะราดยางถนนสายหลัก  จึงแจ้งไปว่าหากไม่ด าเนินการแก้ไขจะต้องมี
ปัญหาแน่นอน  ทางชลประทานก็ได้รับปากที่จะแก้ไขปัญหา  และขอเวลาประมาณ
ต้นเดือนกรกฎาคมจะด าเนินการให้  แต่ก็เป็นการรับปากหลายครั้งแล้ว  และบริเวณ
หน้าวัดที่เป็นพนัง  ทางชลประทานจะด าเนินการให้  แต่ขอให้ทาง อบต. ออกแบบ  
ขณะนี้กองช่างออกแบบเรียบร้อย  และได้น าไปให้ผู้ใหญ่บ้านแล้ว  ขณะนี้ก็จะเป็น
หน้าที่ของทางหมู่บ้านที่จะต้องประสานกับชลประทาน  ส่วนล าเหมื อง หรือราง
ระบายน้ าต่าง ๆ ที่ไม่มีทางน้ าลงหลายสายที่มีปัญหา  เพราะชลประทานไม่ได้เจาะไว้
ให้  ขณะนี้แทบทุกจุดได้ด าเนินการเจาะรูส าหรับเป็นทางลงของน้ าไว้ให้แล้ว  เพื่อให้
น้ าระบาย  ส าหรับเรื่องน้ าขังไม่ค่อยมปีัญหาแล้ว  แต่เรื่องบ้านทรุด  ล าเหมืองหายจะ
ติดตามเรื่องให้อีกครั้งหนึ่ง  ในส่วนของหมู่ที่  4  ซอย  10  จนเวลาผ่านไปแล้ว  2  
ปี  เพิ่งทราบว่ารางระบายน้ าไม่ได้เจาะลงรางระบายน้ าสายหลัก  เจ้าของบ้านได้มา
ประสานครั้งหนึ่งแล้ว  และจะลงไปตรวจสอบเพื่อด าเนินการเจาะท่อให้ลงไปยังราง
ระบายน้ าสายหลัก  โดยจะน าน้ าไปดันแล้วเจาะรูระบายน้ าลงรางระบายน้ า  ส าหรับ
เรื่องตัดไม้บ้านอาจารย์องอาจ  ได้ประสานทางทีมงานแล้ว  คาดว่าประมาณสัปดาห์
หน้าจะด าเนินการได้  ในเรื่องของหมู่ที่  2 การเขียนแบบของกองช่าง  ขณะนี้ได้ส่ง
ช่างไปประสานกับผู้อ านวยการแล้วเมื่อวันที่ผ่านมา  และเรื่องรางระบายน้ าข้าง
โรงเรียน  เป็นโครงการของบ้านมั่นคง  (พช.)  ในครั้งแรกที่เกิดปัญหาก็คือ  ติดท่อ
ประปา  ซึ่งผู้รับเหมา และหมู่บ้านก็ได้ประสานกองช่างเพื่อประสานไปยังประปา  
ขณะนี้ทางประปาก็ได้ย้ายท่อเรียบร้อยแล้ว  ฉะนั้น  งานนี้ล่าช้าเนื่องจากผู้รับเหมา  
เพราะผู้รับเหมาได้รับปากกับนายบรรจง  ที่ได้รับความเดือดร้อน  และได้รับความ
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เสียหายจากการด าเนินการท าใหไ้ม่สามารถเปิดร้านได้  และช่วงเช้าน้ีได้ทราบข่าวสาร
จากทาง face book ก็ได้ประสานไปยังผู้รับเหมาแล้ว  และให้ช่างควบคุมงานไป
ประสานกับผู้ได้รับความเสียหาย  ทราบว่าภายในสัปดาห์นี้จะด าเนินการต่อให้แล้ว
เสร็จ  อาจจะภายในวันเสาร์  และการย้ายท่อ  ขณะนี้รถเครนช ารุด  จะต้องรอรถ
กระเช้าซึ่งมีภารกิจที่จะต้องด าเนินการอยู่ในแผน 

คุณศรีนวล รางระบายน้ าหลังตลาด  หากจะให้เข้าแผนฯ ขณะนี้ก็ขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าไปก่อน  โดยการน าน้ าไปล้างเป็นการบรรเทาไปช่ัวคราวก่อน   

ปลัดอุบล ขอช้ีแจงเรื่องเงินอุดหนุน  หากด าเนินการไปแล้วขอให้รายงานผลการด าเนินงาน
ภายใน  15  วัน  ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา  เช่น  เอกสารหาย  ส่งผลให้ไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนของปีต่อไป  ซึ่งที่เกิดปัญหาล่าสุดก็คือ  สภาวัฒนธรรมหมู่บ้านไม่ส่งรายงาน
ผลการด าเนินงานเข้ามา  และใกล้ถึงก าหนดประเพณีสรงน้ าพระนอน  ท าให้เบิกเงิน
งบอุดหนุนไม่ได้  เนื่องจากไม่ได้รายงานผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา  ท าให้หลาย
หมู่บ้านเกือบเบิกเงินไม่ทัน  เช่นเดียวกันกับโครงการป้องกันยาเสพติดของแต่ละ
หมู่บ้าน  ที่ไม่สามารถเบิกเงินอุดหนุนได้เนื่องจากลืมไปแล้วว่าได้ท าอะไรไปบ้าง  
เพราะไม่ได้รายงานผลทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  เอกสารต่างๆ  หายไป  ท าให้
ไม่สามารถรายงานผลการด าเนินการได้  ส่งผลให้เบิกงบอุดหนุนของปี ถัดมาไม่ได้
เช่นกัน  ฝากสมาชิกฯ ช่วยประสานกับกลุ่มต่าง ๆ ที่ขอรับเงินอุดหนุนในหมู่บ้านของ
ทุกท่าน   

ประธานสภาฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิกฯ ทุกท่าน  เป็นสื่อในการประสานงานกับกลุ่ม หรือ
ประชาชนในหมู่บ้าน  เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีท่าน
ใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก   
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา 16.30  น.  
 

 


