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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
สมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  ครั้งท่ี  1 
วันพุธท่ี  12  กันยายน   2561  เวลา  13.0๐  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.  นายสุรเชษฐ  นินค า  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  4 
   9.  นางบัวลอย  หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  5 
   10.  นายจ านงค์  เรือนเงิน สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  5 
   11.  นายปรสงค์  เหลี่ยมแสง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๖ 
   12.  นายอ านวย  แก้วก๊อ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  6     
   13.  นายเชาว์  พงษ์ตะวัน สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๗ 

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

1. นายจักรกฤษ   เรือนทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  8  ลากิจ 
2. นางศรีนวล  วังผาสุข  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๘  ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายอนันต ์  ปัญญาวีร ์ ที่ปรกึษาฯ 
   2.  นายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรกึษาฯ 
   3.  นายนพดล  ณ เชียงใหม ่ นายกฯ 
   4.  นายชาญชัย  ธนัญชัย  รองนายกฯ 
   5.  นายยุทธนา  บุญสงู  รองนายกฯ 
   6.  นางสาวสิทธิลกัษณ์ สุทธวาสน ์ เลขานุการนายกฯ 
   7.  นายดิลกรัฐ  สงวนสัตย์ รองปลัดฯ 
   8.  นางสาวสุปวีณ์ ศรีโสดา  ผอ.กองคลงั 
   9.  นายพิเชตร  ศรีเมือง  หัวหน้าส านักปลัดฯ 
   10.  นายเกรียงไกร จันณะค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
   11.  นางจุฑามาศ วงศ์จันทรท์ิพย ์ หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
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   12.  นางสาวชญกาญต ์ ณะวิชัย  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
   13.  นางสาวจารุวรรณ ยศถามี  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
   14.  นางสาวบุณฑริกา รัตนะ  หัวหน้าฝ่ายพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
   15.  นายปณิธาน สรรพวุธ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   16.  นางสาวรัชฎา ทองปญัญา เจ้าพนักงานธุรการ 
   17.  นางสายฝย  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
   18.  นางสาวทัศฎาภร วะรี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
   19.  นายพรชัย  สุนทรชัยบูรณ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์
   20.  นางสาวกรรณิการ ์ ถุงเงิน  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   21.  นางสาวจิรนุช ใจน้อย  เจ้าหน้าที่โครงการกองการศึกษา 
   22.  นางสาวจรรจริา ค าเครื่อง เจ้าหน้าที่โครงการกองสวัสดิการสังคม 
   23.  นางสาวพรรพิกา ขัดไม  เจ้าหน้าที่โครงการกองคลัง 
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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  เลขานุการ
สภาฯ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าประชุม   โดยมีนายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรึกษาฯ  น าสวดมนต์ไหว้พระ  และ
นายฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  
ครั้งที่  1  ดังนี ้
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  วันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  มีสมาชิกฯ ลากิจ  

2  ท่าน  คือ  คุณศรีนวล  วังผาสุข  สมาชิกฯ หมู่ที่  8  และคุณจักรกฤษ  เรือนทอง  
สมาชิกฯ หมู่ที่  8  มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์  และเชิญท่านสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมจาก
โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว กิจกรรม  RUN @ BIKE for HELP ว่ิงด้วยกัน ปั่น
ด้วยกัน ปันสุข  ซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่  15  ตุลาคม  2561  เวลา  06.00  น.  ณ  
อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า  รับสมัครตั้งแต่  วันที่   27  สิงหาคม  - 25  กันยายน  
2561  ขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
อีกเรื่องหนึ่งก็คือ  ต้องขอแสดงความยินดีกับองค์กร  เพราะในปีนี้  อบต.ดอนแก้ว  
ได้รับรางวัลที่  1  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจ าปี  
2561  ได้เงินรางวัล  9,000,000  บาท  และในวันนี้  มีบุคลากรใหม่ที่จะมา
แนะน าตัว  และร่วมเป็นครอบครัว อบต.ดอนแก้ว  ขอเชิญบุคลากรใหม่ทุกท่านได้
แนะน าตัว 

คุณจรรจิรา สวัสดีค่ะ  ช่ือ  นางสาวจรรจิรา  ค าเครื่อง  บ้านอยู่จังหวัดล าปาง  ท างานต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินกองสวัสดิการสังคม   

คุณพรรพิกา  สวัสดีค่ะ  ช่ือ  นางสาวพรรพิกา  ขัดไม  ท างานต าแหน่งบัญชีและการเงินกองคลัง 
คุณจิรนุช สวัสดีค่ะ  ช่ือ  นางสาวจิรนุช  ใจน้อย  บ้านอยู่จังหวัดพะเยา  ท างานต าแหน่งธุรการ

กองการศึกษา   
คุณพิเชตร สวัสดีครับ  ช่ือ  นายพิเชตร  ศรีเมือง  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  มาจากจังหวัดเลย  

โอนย้ายมาตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคมที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัว  อบต.ดอนแก้ว  และร่วมกันท างานเพื่อพัฒนาต าบล

ดอนแก้วต่อไป 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา  หากมีข้อความ

ใดตกหล่น หรือผิดพลาด  ขอให้แจ้งที่ผู้ช่วยเลขาฯ  หากท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม  
ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม  ครั้งที่   2  ประจ าปี  

2561 เมื่อวันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  2561  จ านวน  16  เสียง สมาชิกฯ ลากิจ  
2  ท่าน ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติเรื่อง  พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  (กันเงินเบิกตัดปี) 
ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  หมวด  4  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอ่สร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน  ข้อ  31  การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่
ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

นายกฯ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน  จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในบางรายการ  และขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ช้ีแจง 

คุณจุฑามาศ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จะเป็นในส่วนของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่  2   บ้านดอนแก้ว  ตั้งไว้  830,000  
บาท  มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื่องจากมอเตอร์ซึ่งมีปัญหา
เกี่ยวกับระบบไฟ เป็นการแก้ไขปัญหาก าลังไฟไม่เพียงพอ  หรือเกิน จึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด  โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมดังนี้   ข้อความเดิม  
“ส าหรับจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว  

    คุณลักษณะเฉพาะ  
1) เป็นเตาเผาขยะชุมชนที่สามารถเผาขยะแห้งได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน/วัน (8 

ช่ัวโมง) 
2) การเผาขยะท าได้ด้วยการจุดไฟในห้องเผาและเปิดโบลวเวอร์ช่วยในการเผา

ไหม้ ขนาดโบลวเวอร์   3 แรงม้า 220 โวลท์ โดยไม่ใช้เช้ือเพลิง 
3) มีช่องป้อนขยะสู่เตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 55 เซนติเมตร (กว้าง x สูง) 

มีฝาเปิด-ปิด และมีถาดกว้าง 120 เซนติเมตร 
4) มีช่องเก็บข้ีเถ้าหรือสิ่งตกค้างขนาดไม่น้อยกว่า 33 x 30 เซนติเมตร (กว้าง 

x สูง) และมีฝาเปิด-ปิด 
5) ขนาดเตาเผาเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ความสูงไม่ต่ า

กว่า 300 เซนติเมตร  รวมปล่องควันและความสูงไม่ต่ ากว่า 900 
เซนติเมตร เสื้อเตาเผาด้านนอกใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ด้าน
ในใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร พื้นเตาเผาใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 
6 มิลลิเมตร ภายในห้องเผาไหม้หล่อด้วยคอนกรีตทนไฟ 

6) ถังดักฝุ่นและห้องโบลวเวอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 160 
เซนติเมตร ความสูงไม่ต่ ากว่า 300 เซนติเมตร รวมปล่องควันแล้วไม่ต่ ากว่า 
900 เซนติเมตร ตัวถังดักฝุ่นใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร แผ่นพื้น
ห้องดักฝุ่นใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปล่องควันใช้เหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร 
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พื้นถังดักฝุ่นใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีวาล์ว ปล่องควันเตาเผา
ขยะ สามารถให้ เปิด-ปิด ได้ (วาล์วท าด้วยสแตนเลส) 

7) เตาเผาขยะ ถังดักฝุ่น, ปล่องควัน สามารถแยกเป็นช้ิน เพื่อสะดวกในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

8) ถังดักฝุ่นมีช่องเก็บฝุ่นออกขนาดไม่น้อยกว่า 33 x 35 เซนติเมตร (กว้าง x 
สูง) และมีฝาเปิด-ปิดห้องโบลวเวอร์ มีฝาเปิด-ปิด ไม่น้อยกว่า 65 x 65 
เซนติเมตร (กว้าง x สูง) 

9) เตาเผาขยะ ถังดักฝุ่นและปล่องควัน พ่นทับตัวสีทนความร้อนสีด า 
10) ตู้ควบคุมไฟฟ้ามีเทอร์โมมิเตอร์แสดงอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ 1 ชุด 
11) ไม่ใช้น้ ามันในการเผาไหม้” 

แก้ไข/เพ่ิมเติมเป็น  “ส าหรับจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว 
ลักษณะทั่วไป 

1) เป็นเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ที่สามารถเผาขยะแห้งได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน/
วัน (8 ช่ัวโมง) 

2) การเผาขยะท าด้วยการจุดไฟในห้องเผาโดยการแยกท่อเติมอากาศ และใช้
โบลวเวอร์ช่วยในการเผาไหม้ ไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า จ านวน 2 ตัว พร้อม
แม็กเนติก 2 ตัว โดยไม่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 

3) มีช่องป้อนขยะสู่เตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 60 × 55 เซนติเมตร (ก×ส) มีฝา
เปิด – ปิด  และถาดรับขยะวางมุมเอียง 15 องศา เพื่อให้ขยะไหลลงสู่ห้อง
เผาได้ง่าย กว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 

4) มีช่องเก็บข้ีเถ้าหรือสิ่งตกค้างขนาดไม่น้อยกว่า 33 × 30 เซนติเมตร (ก×ส) 
และมีฝาเปิด – ปิด 

5) ขนาดเตาเผาเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ความสูงไม่ต่ า
กว่า 300 เซนติเมตร รวมปล่องควันและสูงไม่ต่ ากว่า 900 เซนติเมตร เสื้อ
เตาเผาด้านนอกใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร   ปล่องควันใช้เหล็ก
หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปล่องควันใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร พื้นเตาเผาใช้เหล็กหนา
ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร 

6) ภายในห้องเผาไหม้ก่อด้วยคอนกรีตทนไฟ 

7) ถังดักฝุ่นและห้องโบลวเวอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 160 
เซนติเมตร ความสูงไม่ต่ ากว่า 300 เซนติเมตร รวมปล่องควันแล้วสูงไม่ต่ า
กว่า 900 เซนติเมตร ตัวถังดักฝุ่นใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
แผ่นพื้นห้องดักฝุ่นใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ปล่องควันใช้เหล็ก
หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 
เซนติเมตร พื้นถังดักฝุ่นใช้เหล็กหนา ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร 

8) เตาเผาขยะ,ถังกัดฝุ่น,ปล่องควัน สามารถแยกเป็นช้ิน เพื่อสะดวกในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

9) ถังดักฝุ่นมีช่องเก็บฝุ่นออก ขนาดไม่น้อยกว่า 35×35 เซนติเมตร(ก×ส) 
ห้องโบลวเวอร์มีฝา เปิด – ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 70 × 65 เซนติเมตร (ก×
ส)     

10) เตาเผาขยะ,ถังดักฝุ่น และปล่องควัน พ่นทับด้วยสีทนความร้อนสีด า 
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11) ตู้ควบคุมไฟฟ้ามีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า (ไฟตก – ไฟเกิน) และมี
เทอร์โมมิเตอร์แสดงอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ 1 ชุด 

12) ไม่ใช้น้ ามันในการเผาไหม้ 
13) เตาเผาต้ังอยู่บนแท่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 × 10 เมตร 

(ก × ย) หนา ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 

14) แท่นข้ึนเทขยะมีสามข้ันบันได เป็นโครงสร้างเหล็ก ใช้เหล็กฉากขนาด 1.5 
X 1.5 นิ้ว หนา 4 มม. พื้นเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่ หนา 2 มม. ขนาดไม่
น้อยกว่า 125 X 125 X 80 ซม. (กXยXส) 

15) มีวิศวกรออกแบบและค านวณโครงสร้าง” 
   เง่ือนไข รับประกัน 2 ปี  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 40 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4  ข้อ 29 

คุณจีรวุฒิภัทร เป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเตาเผาขยะสุสานบ้านดอนแก้ว  อยากทราบว่าสุสาน
ป่าแงะ  และสุสานป่ารวกจะเปลี่ยนด้วยหรือไม่ 

คุณจุฑามาศ ตอนนี้เตาเผาของสุสานป่าแงะ  และสุสานป่ารวก  ยังเป็นมอเตอร์ขนาด  3  แรง ท า
ให้ยังไม่สามารถจัดการได้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ  แต่ได้ใช้มอเตอร์ขนาด  1  
แรงที่มีอยู่เดิมแก้ไขช่ัวคราว  เพื่อให้มีการเผาขยะต่อเนื่องไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง   

คุณจีรวุฒิภัทร ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
ประธานสภาฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด  แต่งบประมาณเท่าเดิม  คือ  830,000  บาท  

มีท่านใดต้องการอภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (กันเงินในปีงบประมาณ  2560)  จ านวน  16  
เสียง  สมาชิกฯ ลากิจ  2  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

5.2  ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี  30) 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ขอเชิญฝ่าย
บริหารช้ีแจง 
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นายกฯ เรื่องของการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านที่
ส่งผลกระทบ  รวมถึงงบประมาณที่ ได้ รับการอุดหนุน  ท าให้หลายงานล่าช้า  
รายละเอียดขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ ได้เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล เรื่องของการโอนเงินในครั้งนี้  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    โอนลดจาก
เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  9,700  บาท  เพื่อน าไปโอนเพิ่ม  ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั่งส าหรับนั่ง จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,850 บาท รวมเป็นเงิน 
9,700 บาท  ของส านักงานปลัด  ส าหรับประจ าไว้  ณ  ห้องเวรใต้อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  เพราะไม่มีตั่งส าหรับเวรนอน  โดยช่วงกลางวันจะปรับให้เป็นที่นั่งพักของ
พนักงานขับรถ  และคนขับรถของหน่วยงานอื่นที่มาติดต่อราชการ  มีรายละเอียดดังนี้ 

    คุณลักษณะเฉพาะ 
- ตั่งส าหรบันั่งไมส้น สีโอ๊ค  
- ขนาดกว้าง 1.5 เมตร x ยาว 2 เมตร x สูง 40 ซม. 

เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 32 และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
โอนลดมาจากงบบุคลากร  เงินเดือนฝ่ายประจ า 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
1. โครงการต่อเติมหลงัคาสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านสันเหมือง หมู่ที่ 7 ต าบลดอน

แก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โอนเพิ่ม  400,000 บาท  ปริมาณงาน : 
ขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 6.80 เมตร และท าหลังคา 2 ด้าน 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1 หน้า 33  และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล   ซึ่งเดิมตั้งงบประมาณ
ไว้  200,000  บาท  แต่ทางหมู่ที่  7  ได้มีการประชุมประชาคมเพื่อปรับแผน  
และเพิ่มในส่วนของหลังคาเพื่อป้องกันแสงแดด  ท าให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้น  จึงได้
โอนลดจากรายการก่อสร้างของหมู่ที่  7  จากโครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา  
250,000  บาท   และโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดของหมู่ที่  7  150,000  
บาท  รวม  2  รายการ  เป็นเงิน  400,000  บาท  เพื่อน ามาต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในโครงการต่อเติมหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์ วงเงิน 400,000  บาท  

2. โครงการถมดินปรับระดับ  ทางเข้าหมู่บ้านสวัสดิการองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านสบสา-หนองฟาน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่  โอนเพิ่ม 345,000 บาท  ปริมาณงาน : ถมดินปรับระดับขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.50 – 5.50 เมตร ยาว 227 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.25 – 1.30 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 2 หน้า 12  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  2 : ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า การลงทุนสู่สากล  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ และปริมาณ
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งาน  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้าน
สวัสดิการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว หมู่ที่ 9  จ านวน  345,000  บาท  
น ามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  โครงการถมดินปรับระดับทางเข้าหมู่บ้าน
สวัสดิการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  หมู่ที่  9  วงเงิน  345,000  บาท   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานกีฬาและนันทนาการ  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์กีฬา  ลู่ว่ิงไฟฟ้า  โอนเพิ่ม  156,000 บาท  ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 4 
เครื่องๆละ 39,000 บาท รวมเป็นเงิน 156,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

    คุณลักษณะเฉพาะ 
- ขนาดมอเตอร์ 2.50 แรงม้าคงที ่
- ตั้งโปรแกรมว่ิงได้ที่ 0.8 กม. – 18 ต่อช่ัวโมง 
- รองรับน้ าหนักผู้ใช้ได้ถึง 135 กิโลกรมั 
- มีโปรแกรมส าเรจ็รปู 10 โปรแกรม 
- ปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า ได้ 0 – 10 %  
- หน้าจอแสดงค่าของ เวลา ความเร็ว ความชัน ระดับแคลอรี่ ระยะทาง และ

โปรแกรมวัดระดับชีพจร 
- ระบบกันกระแทกแบบ VCS + Perfect FLEX 
- ขนาดความกว้าง 180 x 86 x 135 cm. 

เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 38 และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งจะ
น าไปติดตั้งที่ห้องฟิสเนส  เนื่องจากลู่ว่ิงเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  โดย
โอนลดมาจากโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา  จ านวน  156,000  บาท   
แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน  เครื่องก าจัดขยะเปียกเป็นปุ๋ย  โอนเพิ่ม  66,500 บาท  
เครื่องก าจัดขยะเปียกเป็นปุ๋ย จ านวน 1 เครื่องๆละ 66,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 

    คุณลักษณะเฉพาะ 
- เครื่องก าจัดขยะเปียกเศษอาหารเป็นปุ๋ย โดยใช้จลุินทรีย์ในการย่อย 
- ท างานด้วยระบบไฟฟ้า 
- มีระบบการก าจัดกลิ่นแบบนาโน 
- สามารถผลิตปุ๋ยได้ใน 24 ช่ัวโมง 
- ขนาดปริมาณไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 2 ตันต่อปี 

เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 40 และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 : การ
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  โดยโอนลดมาจากแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์  หมวดค่าใช้สอย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมภายในต าบลดอนแก้ว  ซึ่งเป็นการขอโอนข้าม
กอง  เนื่องจากกองสาธารณสุขไม่มีงบประมาณที่จะโอนได้  จึงต้องไปของบประมาณ
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จากกองสวัสดิการสังคม  เพื่อมาโอนต้ังจ่ายในการจัดซื้อเครื่องก าจัดขยะเปียกเป็นปุ๋ย  
วงเงิน  66,500  บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องพรวนดินอเนกประสงค์  โอนเพิ่ม  63,665  
บาท  เครื่องพรวนดินอเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่องๆละ 63,665 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

    คุณลักษณะเฉพาะ 
- เครื่องยนต์ : เบนซิน 4 จังหวะ,ระบบเพลาทด 6.5 แรงม้า (1,800 รอบ/

นาที) 
- ระบบเกียร์ : เดินหน้า 2 เกียร์,ถอยหลัง 2 เกียร์ (ช้า-เร็ว) เกียร์ใบมีด 2 เกียร์ 

(L-H) 
- น้ าหนัก : 110 กิโลกรัม 
- ขนาด : กว้าง 60 cm. x ยาว 160 cm. x สูง 90 cm. 
- ระบบการท างาน : ยกร่องลึก 3-45 cm. พรวนดินลึก 25-45 cm. หน้ากว้าง 

1  m. ดายหน้าลึก 2-5 cm. 
- คุณสมบัติพิเศษ : สามารถยกร่องสาดดินออกสองข้างหรือข้างเดียว ยกร่องได้

ทั้งรูปตัว U และตัว V 
เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 42 และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 : การ
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  โดยโอนลดมาจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร  จ านวน  15,000  บาท  ,  โครงการเกษตรเขตเมือง  
จ านวน  3,665  บาท  ,  โครงการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ินด้าน
เกษตรและแหล่งน้ า  จ านวน  20,000  บาท  ,  โครงการรณรงค์ป้องกันการระบาด
ของหอยเชอรี่ในนาข้าว  จ านวน  5,000  บาท  และเงินอุดหนุนกลุ่มขยายพันธ์ุข้าว  
จ านวน  20,000  บาท  รวมเป็นเงิน  63,665  บาท 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  (ครั้งที่  30)  จ านวน  16  เสียง  สมาชิกฯ ลากิจ  2  ท่าน  ประธาน
สภาฯ งดออกเสียง 

5.3  ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 (กันเงินเบิกตัดปี  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560) 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ข้อ  31  การ
โอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลา
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ให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาเบิกตัดปี 

นายกฯ   ในรายการนี้  ขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 
ปลัดอุบล โครงการนี้เป็นโครงการที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารท าปุ๋ยหมัก  และช่องทิ้งเศษ

อาหาร  ที่ท่านนายกฯ ได้วิจัยมา ซึ่งในครั้งแรกจะจ้างเหมาด าเนินการก่อสร้าง  แต่
ภายหลังได้ใช้วัสดุก่อสร้างมาด าเนินการเอง  โดยใช้ เจ้าหน้าที่ของ อบต.  ท าให้
โครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณ  จึงขอโอนลดทั้งจ านวนในแผนงานสาธารณสุข  งาน
โรงพยาบาล  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
โครงการก่อสร้างอาคารท าปุ๋ยหมักและช่องทิ้งเศษอาหาร สุสานบ้านป่าแงะ หมู่ที่ 7 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  440,000 บาท  ซึ่งเป็น
โครงการที่ได้กันเงินเบิกตัดปีไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  โดยน ามาโอนเพิ่มเพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  
จ านวน  232,832  บาท  ประกอบด้วย   

1. ล าโพงฮอนด์ 15 นิ้ว พร้อมยูนิต 150 วัตต์  โอนเพิ่ม   128,400  บาท 

ล าโพงฮอนด์ 15 นิ้ว พร้อมยูนิต 150 วัตต์ จ านวน 100 ชุด  

2. แอมป์เสียงตามสายขนาด 1,000 วัตต์ โอนเพิ่ม  93,732 บาท 

แอมป์เสียงตามสายขนาด 1,000 วัตต์ จ านวน 6 เครื่อง  

3. กล่องพ่วงเครื่อง ส าหรับระบบเสียงตามสาย  โอนเพิ่ม   10,700 บาท 

กล่องพ่วงเครื่อง ส าหรับระบบเสียงตามสาย จ านวน 4 เครื่อง  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2560  (กันเงินเบิกตัดปี ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560)  จ านวน  16  เสียง  
สมาชิกฯ ลากิจ  2  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกฯ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นถนน  ท่อระบายน้ า  ที่ล่าช้าในการด าเนินการ  

เนื่องจากส านักงบประมาณ ได้ออกระเบียบฯ ใหม่  ท าให้เกิดปัญหากระทบกับการ
ด าเนินงานของท้องถ่ิน  เช่น  วิศวกรภาคี  ไม่มีสามารถที่จะออกแบบเองได้  รวมถึง
ไม่สามารถลงนามในแบบได้  จึงต้องหาวิศวกรในการออกแบบ  ค านวณค่าใช้จ่าย  ซึ่ง
จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  เพราะจะต้องจ้างออกแบบ  จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มใน
การออกแบบประมาณร้อยละ  4.5  ในการออกแบบนั้น ๆ   และวิศวกรจะต้องมีที่
ปรึกษาที่เป็นคนไทย  มีการก าหนดชัดเจน  ส่งผลกระทบในการก่อสร้างโครงสร้ าง
พื้นฐานต่าง ๆ  แต่อย่างไรก็ตาม  จะท าหนังสือหารือไปยังส านักงบประมาณ  เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหา  และในปัจจุบัน  จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ทันต่อยุคสมัย  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  ดังนั้น  
จึงควรมีการเพิ่มเติมความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ  และอีกเรื่องหนึ่งที่มีหนังสือสั่งการ
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มา  ก็คือเรื่องขยะ  ทุกท่านจึงต้องช่วยกันในเรื่องของการจัดการขยะ  ซึ่งปัจจุบัน  
ต าบลดอนแก้วก็ด าเนินการมาถูกทางแล้ว  แต่ก็จะต้องปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งข้ึน  
จะต้องมีการคัดแยกขยะพลาสติกอย่างจริงจัง  รวมถึงเรื่องของน้ าเสยีที่ปลอ่ยออกจาก
บ้านเรือนลงรางระบายน้ าสาธารณะ  กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ จะต้องออกแบบ
รูปแบบการด าเนินการให้ประชาชนในการด าเนินการบ าบัดน้ าเสียก่อนที่จะปล่อยลง
รางระบายน้ าสาธารณะ  เพราะรางระบายน้ าสาธารณะในต าบลดอนแก้ว  ส่วนใหญ่
จะลงไปสู่ล าเหมืองสา  หรือคลองแม่ข่า  ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่  10  มีทั้งหมด  5  จังหวัดน าร่อง  จึงเป็นเรื่องที่จะต้องด าเนินการอย่าง
จริงจัง  และอีกเรื่องหนึ่ง  ธนาคารน้ าใต้ดิน  ณ  วันนี้  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินได้สั่งการให้ทุกท้องถ่ินด าเนินการเรื่องของธนาคารน้ า  โดย อบต.วังหามแห  
จังหวัดก าแพงเพชรได้น าไปด าเนินการ  และน าเป็นนวัตกรรมในการสง่ประกวดรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี  แต่ได้รางวัลที่  2  จะต้อง
พิจารณาว่าจะด าเนินการในจุดใดบ้าง  โดยการด าเนินการคล้าย ๆ กับการขุดบ่อน้ า  
มีการน าเศษปูนลงรองพื้น  และใช้ไนล่อน หรือสแลนปูรอง ตามด้วยกรวด  ประมาณ  
15  ซม. มีท่ออากาศอยู่ตรงกลาง  ลักษณะไม่ต่างจากส้วมซึม  ซึ่งจะไปศึกษาวิธีการ
ที่อุบลราชธานี  และจะต่างจากวังหามแห  เป็นลักษณะของการเจาะคล้าย ๆ กับการ
เจาะบ่อบาดาล  ของเชียงใหม่สามารถไปดูได้ที่สนันาเม็ง  และอีกเรื่องหนึ่ง  เศรษฐกิจ  
ที่มีการผันผวนตลอดเวลา  จะมีการเปลี่ยนแปลง  แต่จะเป็นไปในทิศทางใดไม่
สามารถคาดเดาได้   

คุณเกรียงไกร โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องมีวิศวกรลงนาม  ประกอบด้วย  รางระบายน้ า  
จ านวน  7  โครงการ  ถนน  จ านวน  7  โครงการ  ขณะนี้ได้ด าเนินการเสนอให้
วิศวกรลงนาม  ซึ่งกองช่างได้ปรับราคาประมาณการเรียบร้อยแล้ว  และที่ได้ส่งไปแล้ว  
คือรางระบายน้ า  หมู่ที่  8  และหมู่ที่  9  และหมู่ที่  4  ได้ผู้รับเหมาแล้ว  ส าหรับ
รางระบายน้ าอีก  5  โครงการ  คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถลงในระบบ และท า
สัญญาได้  หลังจากนั้น  สัปดาห์หน้า  ถนนอีก  7  โครงการคาดว่าจะท าสัญญาได้  
จะขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ ในการลงพื้นที่ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการ  เพื่อวัดระยะ
ที่ชัดเจน  ส าหรับอาคารหมูท่ี่  3  และหมู่ที่  7  อยู่ระหว่างเขียนแบบ  และจะต้องให้
วิศวกรตรวจสอบก่อน  เพราะเป็นอาคารสาธารณะ  ประชาชนสามารถใช้ร่วมกันได้  
ส าหรับพนังหมู่ที่  7  จะประสานกับท่านสมาชิกฯ หมู่ที่  7  อีกครั้งหนึ่ง   

ประธานสภาฯ ส าหรับการศึกษาดูงานการท าธนาคารน้ าใต้ดิน  ที่ท่านนายกฯ ได้ไปเรียนรู้มาก็เป็น
ประโยชน์  สามารถปรับใช้ในชุมชนได้  ก็จะให้ผู้ช่วยเลขาฯ ได้ประสานไปยังสันนาเมง็
เพื่อจะได้น าสมาชิกฯ ไปศึกษา   

คุณอุไร การท างานของกองช่างแต่ละครั้งถือว่าใจเกินร้อย  การตัดไม้  ก็ได้ยื่นค าร้องตาม
ระบบ  แต่วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่พร้อม  จะมีงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานบ้างหรือไม่  หากจัดซื้อแล้วก็ขอให้ดูแลให้พร้อมที่จะใช้
งาน   

คุณเชาว์ เรื่องแรก  ธนาคารน้ าใต้ดิน  ซึ่งจะมีการดูงาน  ก็ขอให้ฝ่ายบริหารได้เชิญก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านได้เข้าร่วม  เพื่อจะได้น ามาปรับใช้ในชุมชน  เรื่องต่อไป  ถนนบริเวณสี่แยก
รสหนึ่งไปจนถึงถนนสายหลักที่จะลงแอสฟัลท์ฯ  จะด าเนินการได้เมื่อใด  เพราะถนน
ช ารุดไปมาก   
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คุณสุรัตน์ เรื่องต้นไม้  ใกล้ ๆ กับต้นโพธ์ิ  เพราะช่วงดังกล่าวเป็นบริเวณทางแคบ  เคยน าเข้าที่
ประชุมไปแล้ว  เนื่องจากรถสัญจรไปมาไม่สะดวก  ขอฝากฝ่ายบริหารได้ด าเนินการ  
จะน าต้นไม้ออกไปปลูกที่อื่น หรือตัดออกก็ตามแต่จะเห็นสมควร  เพื่อขยายไหล่ทาง  
เรื่องต่อไป  ทางลงบริเวณตรวจสภาพรถ เอสกรุ๊ป  ไม่มีเครื่องหมาย  ไม่มีสัญญาณไฟ  
ในช่วงกลางคืนมองไม่เห็นทาง  ควรมีไฟส่องสว่าง หรือมีป้ายติดมีไฟกระพริบ  ให้
สังเกตได้ง่าย  เพราะช่วงนั้นมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย 

คุณจีรวุฒิภัทร อุปกรณ์ไฟฟ้าของ อบต. ยังมีหรือไม่  เพราะหมู่ที่   1  ไฟฟ้าสาธารณะมีการใช้
หลอดไฟห้อยไว้  ไม่มีโคมครอบ  ควรจะมีมาตรฐานในการติดตั้งกว่าน้ี 

นายกฯ เรื่องวัสดุ  อุปกรณ์  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้สะท้อนมา  ก็จะได้น าเข้าที่
ประชุม  work shop  กองช่าง  เพราะมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องน ามาประชุมแก้ไข
ปัญหา  เหตุที่อุปกรณ์ช ารุด  ไม่พร้อมใช้งาน  เนื่องจากมีบางคนต้องการให้อุปกรณ์
ช ารุด  ไม่พร้อมใช้งาน  เพื่อจะได้ไม่ต้องท างาน  แต่ก็ได้ตักเตือนไปแล้ว  และให้
โอกาสแล้ว  และอุปกรณ์ทุกอย่างจะอยู่ภายใน อบต. การจ่ายงานทั้งหมดจะอยู่
ภายใน อบต.  เพื่อป้องกันการสูญหาย  และช ารุดเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธีอีก
ทางหนึ่ง  เรื่องของถนนแยกรสหนึ่ง  บริษัทที่ประมูลได้หมดสัญญาไปแล้ว  แต่ไม่ได้
มาด าเนินการ  ทาง อบต. ก็ได้ติดตามประสานมาตลอด  เพราะบริษัทนี้ได้ไปประมูล
งานหลายงาน  และก็ได้ทุกงานที่ประมูลมา  โดยถนนในต าบลดอนแก้ว  ตั้งแต่หมู่ที่  
3  จนถึงหมู่ที่  5  งบประมาณ  8  ล้านว่าบาท  มีการตัดราคาลงครึ่งหนึ่ง เหลือ  4  
ล้านกว่าบาท  แต่อย่างไรก็จะต้องด าเนินการ  ส าหรับต้นโพธ์ิ  จะมีการขยายถนนโดย
ทางหลวงชนบท  ซึ่งจะต้องขุดต้นโพธ์ิออก  และได้มีการแนะน าให้ อบต. ประสานไป
ยังแขวง  2  เพื่อขุดย้ายต้นโพธ์ิออกไปยังพุทธมณฑล  ต าบลดอยสะเก็ด  ในเชียงใหม่
มีต้นโพธ์ิจ านวน  3  ต้นที่จะต้องย้ายออกไปจากที่เดิม  แต่ส าหรับบริเวณถนนที่มี
ต้นไม้ข้างทางท าให้ถนนแคบช่วงตั้งแต่ต้นโพธ์ิไปยังหมู่ที่  2  จะต้องขุดออกทั้งต้นดอก
แก้ว  และต้นข้ีเหล็ก  แต่จะไม่สามารถวางท่อระบายน้ าได้เพราะพื้นที่ต่ ากว่าถนน  จะ
ท าให้น้ าจากถนนไหลเข้าในท่อแทนที่น้ าในท่อจะไหลออกไป  จะต้องถมให้เต็มก่อนที่
จะปรับเป็นราง  จะต้องน าดินไปถมให้แน่น  จึงจะวางรางระบายน้ าติดรั้วบ้าน
ประชาชน  ในเบื้องต้นจะต้องตัดต้นดอกแก้ว กับต้นข้ีเหล็กออก และน าดินไปถม  บด
อัดให้แน่น  จากนั้นจึงจะหาวิธีวางรางระบายน้ า  ส าหรับไฟกิ่ง  ฝากกองช่างดูแล  
และอีกเรื่องหนึ่ง  ไฟกิ่งจะมีการส ารวจบริเวณทางร่วม  ทางแยก  ทางโค้ง  เพื่อ
ด าเนินการติดตั้งก่อน  ทั้งไฟ  และสัญญาณจราจร  เพราะเกิดอุบัติเหตุบอ่ย  และในปี
นี้ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณ  ได้ถนนมา  1  
สาย  คืออัมรินทร์  เป็นถนนแอสฟัลท์ฯ  วงเงินประมาณ  3  ล้านกว่าบาท  เป็นถนน
แอสฟัลท์ฯ ผสมยางพารา  เป็นการประมูลราคากับส านักงบประมาณ  ท าให้ไม่
สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ประมูลได้  ก็จะเป็นข้อดีในเรื่องของการป้องกันการ
ทุจริต  แต่จะมีข้อเสียก็คือการตัดราคาลงมากเกินไป  ท าให้ท้องถ่ินจะต้องน า
งบประมาณไปสมทบเอง  โดยเฉพาะโครงการที่วงเงินเกินกว่า  500,000  บาท   

คุณเกรียงไกร ตามที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่  1  อภิปราย  เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ช ารุดสูญหาย  ไม่พร้อม
ใช้งาน  งานไฟฟ้าจะมีงานหลักคือเรื่องของไฟฟ้า  ส าหรับงานตัดไม้เป็นงานเสริม  
และเลื่อยยนต์ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกองช่างเพียงกองเดียว  แต่เป็นของส่วนกลาง
ที่ใช้ร่วมกัน  แต่อย่างไรก็ตามจะตรวจสอบเพื่อให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งาน  
อาจจะต้องมีการเปลี่ยนโซ่  หรือฟันเลื่อย  ส าหรับมีดที่ช ารุดก็จะหาด้ามมาประกอบ
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ให้แน่นหนา  ส าหรับถนน  ได้ติดตามตลอด  ส่งหนังสือไปประมาณ  3-4  ครั้ง  ท่าน
ปลัดฯ ก็ได้โทรศัพท์ไปหาผู้รับเหมาด้วยตนเองเพื่อให้มาด าเนินการในต าบลดอนแก้ว
ก่อน  ซึ่ง  อปท. อื่นก็ประสบปัญหาเช่นกัน  และได้ทราบว่าจะไปด าเนินการที่เจดีย์
แม่ครัวก่อน  แล้วจึงจะมาด าเนินการต าบลดอนแก้ว  แต่วันใดนั้นยังไม่ได้ค าตอบ  
ส าหรับถนนต้นโพธ์ิ  ได้ประสานกับคลินิก  ได้รับค าตอบว่าจะน าท่อไปวาง และถมให้
ตลอดทั้งแนว  ก็จะประสานอีกครั้งหนึ่ง  ส่วนทางแยกตรวจสภาพรถ  ก่อนนั้นเคยมี
สัญญาณไฟ  แต่มีการท าถนนจึงหายไป  ก็จะน าไปติดตั้งให้ใหม่   

นายกฯ ถนนบริเวณทางแยกลงตรวจสภาพรถ และร้านคุณเล็ก  ขณะนี้จะได้มีการก่อสร้าง
ถนนใหม่  เมื่อด าเนินการไปแล้ว  การข้ามถนนจะต้องไปลอดใต้สะพาน  ทั้งฝั่งซ้าย 
และฝั่งขวา  อีกประมาณ  2  ปีจึงจะแล้วเสร็จ 

คุณเกรียงไกร อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้หลอดประหยัดไฟ  จะมีจุดใดบ้าง  ขอให้แจ้งเข้ามายังกองช่าง
เพื่อออกไปด าเนินการเปลี่ยนให้  และเรื่องคลองแม่ข่าที่มีการด าเนินการ  ปกติน้ าจะ
ไหลผ่าน  แต่ขณะนี้น้ าจะไปตันบริเวณหลังเครื่องมือกล  ท าให้น้ าไหลย้อนไปท่วมทาง
บ้านอัมรินทร์  ซึ่งได้ไปส ารวจแล้ว  พบว่าล าเหมืองที่จะน าน้ าลงไปน้ าปิงถูกถม  ท าให้
ไม่มีล าเหมือง  จึงได้ประสานไปยังหมวดการทางเพื่อให้ประสานไปยังหมวดการทาง
สันทราย  ซึ่งได้มีการมอบพื้นที่ให้ทางโครงการคลองแม่ข่าเรียบร้อยแล้ว  และวิศวกร
สมบุญก็ได้ไปประสานยังโครงการ  และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว  ก็ได้ทราบมาว่า  
การด าเนินการได้รับงบประมาณน้อย  ท าให้ไม่มีงบประมาณที่จะน ามาขุดล าเหมืองให้  
จึงได้แจ้งไปว่า  เมื่อทางโครงการไม่สามารถขุดล าเหมืองคืนให้ได้  ทาง อบต. ก็จะ
ด าเนินการขุดเอง  แม้จะอยู่ในเขตรับผิดชอบของโครงการกต็าม  แต่เป็นพื้นที่ในความ
ดูแลของ  อบต.ดอนแก้ว  แต่ในอนาคตจะต้องสร้างรางระบายน้ า  เพราะเป็นเส้นทาง
ลงของน้ าที่จะไหลลงน้ าปิง  และจะขอให้ท่านนายกฯ ได้ประสานกับเบียร์ช้าง  
ประสานกับทางโครงการ  หากจะท าทางเข้าบริเวณดังกล่าว  ขอให้น าท่อไปวาง  เพื่อ
จะได้ด าเนินการขุดล าเหมืองต่อไป 

คุณบัวลอย เรื่องไฟฟ้าซอย  10  บ้านยายบุญ  ที่ได้เคยแจ้งมานานแล้ว  และทาง อบต. ก็ได้ไป
ส ารวจแล้ว  ทางเจ้าของบ้านก็ได้แจ้งมาว่าไม่มีคู่สาย  ท าให้เส้นทางดังกล่าวมืด  ไม่มี
แสงสว่าง  ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร  จะให้ใช้ไฟบ้านและให้เจ้าของบ้านปิดเปิดจะ
ไดห้รือไม่  และซอย  6  อีกซอยหนึ่ง  ที่ไม่มีแสงสว่าง  แต่มีอุปกรณ์เดิมและมีการใช้
ไฟในบ้านเอง  แต่อุปกรณ์เป็นสนิม  และไม่มีเลขเสาไฟฟ้า  คาดว่าไม่มีคู่สายเช่นกัน   

คุณเกรียงไกร ซอย  10  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ประสานกับเจ้าของบ้านว่ายินดีที่จะใช้ไฟในบ้าน
หรือไม่  แต่จะต้องเปิดเป็นไฟสาธารณะไว้ตลอดทั้งคืน  ปิดในตอนเช้า  หากพร้อมก็
จะน าอุปกรณ์ไปติดตั้งให้  อาจจะติดตั้งเป็นระบบออโต้  ส าหรับซอย  6  ขอให้ท่าน
สมาชิกฯ เขียนค าร้อง  เพราะบางครั้งไม่ทราบถึงความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชน 

คุณเชาว์ เรื่องสิ่งแวดล้อม  เพื่อต าบลดอนแก้ว  จากขยะในแม่น้ า  การท าอุโมงค์ทางลอดน้ า
ของคลองแม่ข่า  ท าให้มีขยะไปรวมกันบริเวณสะพานเช่ือมหมู่ที่  6  และหมู่ที่  7  
ขอให้น ารถไปขยายทางน้ าให้น้ าไหลสะดวกขึ้น   

ประธานสภาฯ หลายหมู่บ้าน  ได้มีการติดต้ังไฟกระพริบบริเวณทางร่วม  ทางแยก  ซึ่งในหมู่  3  มี
เสาเดิมอยู่  ก็จะติดตั้งแต่ไฟกระพริบ  แต่ไม่เปลี่ยนเสา  ซึ่งพิจารณาแล้วไม่สมควร  
เมื่อมีการติดตั้งใหม่ก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด  มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม
หรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก   
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ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา 16.30  น.  
 

 


