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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
สมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  ครั้งท่ี  3 

วันอังคารท่ี  25  กันยายน   2561  เวลา  14.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่

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

ผู้มาประชุม  ๑.  นายฉัตรมงคล   ชัยวงค์  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางปทิตตา  สุดด้วงแก้ว   รองประธานสภาฯ   

๓.  นางอุไร  ทนทะนาน สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  1   
   4.  นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   5.  นางวงศ์เดือน  ทินกร ณ อยุธยา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 
   6.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  4   
   7.  นายสุรเชษฐ  นินค า  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. นายจีรวุฒิภัทร ทรายค า  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  1  ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรกึษาฯ 
   2.  นายนพดล  ณ เชียงใหม ่ นายกฯ 
   3.  นายชาญชัย  ธนัญชัย  รองนายกฯ 
   4.  นายยุทธนา  บุญสงู  รองนายกฯ 
   5.  นางสาวสุปวีณ์ ศรีโสดา  ผู้อ านวยการกองคลงั 
   6.  นายเกรียงไกร จันณะค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
   7.  นางจุฑามาศ  วงศ์จันทรท์ิพย ์ หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
   8.  นางสาวรัชนิกานต์ บัวนาค  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
   9.  นางสาวชญกาญต ์ ณะวิชัย  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
   10.  นางสาวบุณฑริกา รัตนะ  หัวหน้าฝ่ายพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
   11.  นายปณิธาน สรรพวุธ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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   12.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
   13.  นายกิตติพงษ์ รอบค า  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   14.  นางสาวศศิวิมล ศรีวิชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
   15.  นางสาวกรรณิการ ์ ถุงเงิน  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   16.  นางสาวชนากานต์ แสนสมภาร เยาวชนต าบลดอนแก้ว 
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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  เลขานุการ
สภาฯ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าประชุม   นายฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภา
สมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  ครั้งที่  3  ดังนี ้
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ในวันนี้  เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  ครั้งที่  3  มี

สมาชิกฯ  1  ท่าน  คือ  คุณจีรวุฒิภัทร  ทรายค า  สมาชิกฯ หมู่ที่   1  ส าหรับ
กิจกรรมที่  อบต.ดอนแก้ว  ร่วมกับ รพ.ชุมชนฯ  ร่วมกันจัดข้ึน  กิจกรรม  RUN @ 
BIKE for HELP ว่ิงด้วยกัน ปั่นด้วยกัน ปันสุข  ในวันจันทร์ที่  15  ตุลาคม  2561  
ตั้งแต่เวลา  06.00  น.  ณ  อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า  ขอความร่วมมือสมาชิกฯ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรม  สามารถติดต่อขอซื้อบัตรได้ที่  รพ.
ชุมชนต าบลดอนแก้ว  ประกอบด้วย  ว่ิงเพื่อสุขภาพ  ระยะทาง  3.6  กม.  คาดว่าจะ
เป็นการว่ิงรอบอ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า   และไม่จ าเป็นจะต้องว่ิงตลอดระยะทาง  
เหนื่อยก็เดิน  บัตรราคาใบละ  200  บาท  หากเป็นทีม / ครอบครัว  3  คน  500  
บาท  4  คน  700  บาท  ส าหรับมินิมาราธอน  ระยะทาง  10.3  กม.  บัตรราคา
ใบละ  250  บาท  เป็นการร่วมท าบุญร่วมกัน  อีกเรื่องหนึ่ง  ในงานเดียวกันนี้  ก็
ได้รับการประสานจาก  ดร.ศุทธา  ในเรื่องของการสนับสนุนน้ าดื่ม  ขนม  อาหาร  
ผลไม้  ว่าทีมบริหาร และทีมสภาฯ จะสามารถให้การสนับสนุนอะไรบ้างในวันดังกล่าว  
เพื่อน ามาให้บริการผู้มาร่วมกิจกรรม   

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา  หากมีข้อความ

ใดตกหล่น หรือผิดพลาด  ขอให้แจ้งที่ผู้ช่วยเลขาฯ  หากท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม  
ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ครั้งที่  2  ประจ าปี  

2561 เมื่อวันอังคารที่  18  กันยายน  2561  จ านวน  17  เสียง สมาชิกฯ ลากิจ  
1  ท่าน ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 35) 
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 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  เป็นการโอนปกติในส่วนของครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ที่งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  จะต้องโอนเพิ่ม  และใน
ครั้งนี้ ก็จะเป็นการโอนครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ  2561  รายละเอียดขอ
มอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง  ในฐานะผู้ดูแลงบประมาณ 

ปลัดอุบล การขอโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้  เป็นการน างบประมาณที่เหลือจ่ายจากรายการ
ต่าง  ๆ โดยเจ้าหน้าที่งานแผน  ได้รวบรวมงบประมาณจากรายจ่ายแต่ละประเภทที่
เหลือ  เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบบุคลากร  เงินเดือนพนักงาน  528,445  บาท  ,  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  
100,000  บาท  ,  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  123,000  บาท , เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง  25,000  บาท  ,  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร  
เงินเดือนพนักงาน  263,000  บาท , เงินประจ าต าแหน่ง  31,500  บาท , 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  100,000  บาท , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบบุคลากร  เงินเดือนพนักงาน  20,000  บาท ,  แผนงานการเกษตร  งบบุคลากร  
เงินเดือนพนักงาน  100,000  บาท , เงินประจ าต าแหน่ง  31,500  บาท , 
แผนงานการศึกษา  งบบุคลากร  เงินเดือนพนักงาน  380,000  บาท , เงินประจ า
ต าแหน่ง  42,000  บาท , ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  33,000  บาท , แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งบด าเนินการ  โครงการเฝ้าระวังและป้องกันสาธารณภัย  
190,000  บาท , โครงการฝึกอบรม อปพร.  20,000  บาท , แผนงานสาธารณสุข  
งบด าเนินการ  โครงการขยะแลกของ  2,000  บาท , โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  
อบต.ดอนแก้ว  1,000  บาท , โครงการผลิตไบโอดีเซล  2,000  บาท , แผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งบด าเนินการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคน
พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ประสบปัญหาทางสังคมภายในต าบลดอนแก้ว  27,200  
บาท , แผนงานเคหะและชุมชน  งบด าเนินการ  โครงการจัดการระบบฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ต าบลดอนแก้ว  5,000  บาท , แผนงานสังคมสงเคราะห์  งบเงินอุดหนุน  
10,000  บาท , แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน  10,000  บาท , 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งบเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
3,000  บาท , งบเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  150,000  บาท , 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินการ  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
9,000  บาท รวมเป็นเงิน  2,206,645  บาท  เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  โครงการก่อสร้างอาคารเกบ็เอกสาร และพัสดุ  
อบต.ดอนแก้ว  จ านวน  2  หลัง  วงเงิน  2,206,645  บาท  และโอนลดจาก
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน  โครงการปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ  
อบต.ดอนแก้ว เพื่อใช้เป็นร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  100,000  บาท  
เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน  
โครงการปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ  อบต.ดอนแก้ว  วงเงิน  100,000  บาท  โอน
ลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินการ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
143,200  บาท  น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา  งบลงทุน  
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ วงเงิน  143,200  
บาท   

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

พ.ศ. 2561  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลากิจ  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออก
เสียง 

5.2  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
ให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาเบิกตัดปี 

นายกฯ ในการโอนเงินในญัตตินี้  เป็นการโอนเงินงบประมาณของปี  2560  ที่ได้กันเงินเบิก
ตัดปีไว้  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  รายละเอียดขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล ในส่วนของการโอนเงินงบประมาณในญัตตินี้  เป็นการโอนเงินงบประมาณที่มีการกัน
เงินไว้เมื่อปี   2560  ก็คือโครงการจัดซื้อพัดลมส าหรับเตาเผา  ในแผนงาน
สาธารณสุข  วงเงิน  27,600  บาท  ปรากฏว่า  ขณะนี้  ต้องขอโอนใหม่  เป็น  โบล
เวอร์เป่าเตา  ขนาด  1  แรงม้า  เป็นการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพราะช่ือ
เปลี่ยน  แต่วงเงินลดลง  เหลือ  22,650  บาท  โดยโอนมาจาก  พัดลมส าหรับ
เตาเผา  มาเป็นโบลเวอร์เป่าเตา  ขนาด  1  แรงม้า  จ านวน  3  ตัว   ๆ  ละ  
7,550  บาท   

ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2560  (กันเงินเบิกตัดปี ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560)  จ านวน  17  เสียง  
สมาชิกฯ ลากิจ  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

5.3  ญัตติเรื่อง  พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2548)  หมวด  5  ข้อ  59  ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

วรรคสอง  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถ่ิน  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติ
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เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่
กรณี 
ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายกฯ การพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ที่ยัง
ไม่ได้มีการด าเนินการ  ซึ่งในปีนี้มีหลายรายการที่เป็นในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน  
เพราะติดเงื่อนไขในการออกแบบแปลนที่จะต้องมีวิศวกรสามัญลงนามรับรอง  ท าให้
การด าเนินงานหยุดชะงัก  จนหมดระยะเวลาในการด าเนินการ  และขอมอบหมายให้
ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล ส าหรับรายการขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมายความว่ายังไม่ได้มีการท า
สัญญาใด ๆ  หลายรายการที่ได้ส่งไปให้วิศวกรลงนาม  และมีการโอนเงินงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว  แต่ปรากฏว่า  เมื่อโอนเงิน  และวิศวกรลงนามแล้ว  เหลือระยะเวลา
ส าหรับด าเนินการเพียงไม่กีวั่นก็จะสิน้ปีงบประมาณ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องกันเงิน
งบประมาณไว้  ซึ่งมีรายการดังนี้ 

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวน  16  รายการ  รวมเป็นเงิน  5,946,177  บาท  ประกอบด้วย 
ท่ี โครงการ/รายการ ประเภท จ านวนเงิน หมายเหต ุ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
1 ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 

และอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดิน

และสิง่ก่อสร้าง 
343,200.-  

2 ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 
และอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนแก้ว 

ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 

200,000.-  

งานไฟฟ้าถนน 
1 โครงการเสรมิผิวถนนด้วยแอสฟลัท์คอนกรีต

บริเวณด้านหน้าศาลาอเนกประสงค์  ม.8 บ้านชะ
เยือง 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 95,000.-  

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านเลขที่ 167 ถึงบ้านเลขที่ 74 ม.1 บ้าน
บ่อปุ ๊

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 245,000.-  

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเสรมิคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 ม.6 บ้านป่ารวก 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 294,000.-  

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 ม.10 บ้านพระเจ้าน่ังโก๋น 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 307,000.-  

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่ซอย 9 ถึงซอย 11 ม.2 บ้านดอนแก้ว 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 100,000.-  

6 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั 
ตั้งแต่หน้าศาลาอเนกประสงค์ถึงบ้านเลขที่ 190 
ม.6 บ้านป่ารวก 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 287,000.-  

7 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า เริ่มจากบ้านเลขที่ 
278/14 ถึงสะพานบ้านสันเหมอืง ม.7 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 120,000.-  

8 โครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม ม.3 บ้าน
ศาลา 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 525,000.-  
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9 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมระบบประปา ม.2 
บ้านดอนแก้ว 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 350,000.-  

10 โครงการต่อเตมิหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์
บ้านสันเหมอืง ม.7 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 400,000.-  

11 โครงการถมดินปรับระดับทางเข้าหมูบ่้าน
สวัสดิการ อบต.ดอนแก้ว ม.9 บ้านสบสา-หนอง
ฟาน 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 345,000.-  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
1 โครงการปรับปรงุร้านค้าสวัสดิการ อบต.ดอนแก้ว ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดิน

และสิง่ก่อสร้าง 
100,000.-  

งานตลาดสด 
1 โครงการก่อสร้างห้องน้ าตลาดสด อบต.ดอนแก้ว ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ 28,332.-  
งานบริหารงานคลัง 
1 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและพสัดุ 

อบต.ดอนแก้ว จ านวน 2 หลัง 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ 2,206,645.-  

 
เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ  อปท. ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี  จ านวน  11  รายการ 

เป็นเงินรวม  9,000,000  บาท ประกอบด้วย 
ท่ี โครงการ/รายการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม 85,915.96  
2 โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน 131,000.00  
3 โครงการจัดซื้อซุม้กาแฟส าเรจ็รปูส าหรับร้านค้าสวัสดิการ  อบต.ดอนแก้ว 35,750.00  
4 โครงการจัดซื้อตู้แช่ส าหรับร้านค้าสวัสดกิาร อบต.ดอนแก้ว 15,590.00  
5 โครงการปรับปรงุระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ 217,870.00  
6 โครงการปรับปรงุร้านค้าสวัสดิการ อบต.ดอนแก้ว 105,900.00  
7 โครงการซ่อมแซม/ปรบัปรุงตลาดสด อบต.ดอนแก้ว 70,000.00  
8 โครงการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 120,000.00  
9 โครงการต่อเตมิห้องประชุมอาคาร 4 ช้ัน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 955,000.00  

10 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและพสัดุ อบต.ดอนแก้ว จ านวน 2 หลัง 262,974.04  
11 โครงการก่อสร้างอาคารทีจ่อดรถ อบต.ดอนแก้ว 7,000,000  บาท  

 
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ กิจ  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออก
เสียง 
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5.4  ญัตติเรื่อง  พิจารณาขยายเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2548)  หมวด  5  ข้อ  59  ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

วรรคสาม  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
แล้ว  หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตก
เป็นเงินสะสม 
ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายกฯ ในส่วนของการขอขยายเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560  เหตุที่การด าเนินการล่าช้าเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง  และมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รายละเอียดขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล มีโครงการที่ได้ขออนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจ่ายเมื่อปีที่ผ่านมา  ยังไม่ได้ด าเนินการ  
เนื่องจากประเด็นปัญหาต่าง ๆ และก็ได้ปรับเพื่อให้ตรงตามความจ าเป็น  และ
เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายจริง ๆ  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวน  10  รายการ  รวมเป็นเงิน  4,149,950  บาท 

ท่ี โครงการ/รายการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 โครงการจัดซื้อพัดลมเตาเผาขยะ (โบลเวอรเ์ป่าเตา) 22,650.-  
2 โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะหมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว 830,000.-  
3 รถแบคโฮขนาด 65 แรงม้า 2,350,000.-  
4 โครงการต่อเตมิอาคารโรงปุ๋ยหมกัสสุานบ้านป่ารวก ม.6 100,000.-  
5 ล าโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว  พร้อมยูนิต 150 วัตต์  จ านวน  100  ชุด 128,400.- ระบบเสียงไร้สาย 
6 แอมป์เสียงตามสาย ขนาด 1,000 วัตต์  จ านวน  6  เครื่อง 93,732.- ระบบเสียงไร้สาย 
7 กล่องพ่วงเครื่องส าหรับระบบเสียงตามสาย  จ านวน  4  เครื่อง 10,700.- ระบบเสียงไร้สาย 
8 โครงการก่อสร้างห้องน้ าตลาดสด อบต.ดอนแก้ว 314,168.-  
9 โครงการจัดท าป้าย อบต.ดอนแก้ว (บรเิวณทางเข้า อบต.) 150,000.-  

10 โครงการจัดซื้อรถบริการประชาชนและนักเรียนภายในต าบลดอนแก้ว 150,000.-  
 
คุณสุปวีณ์ โครงการจัดท าป้าย  อบต.ดอนแก้ว  ขอยกเลิกเนื่องจากกรมทางหลวงไม่อนุมัติให้

ด าเนินการ 
ปลัดอุบล ยังขอกันไว้ก่อน  เพราะยังจะต้องท าป้าย  แต่อาจจะเลื่อนเข้ามาไม่ให้อยู่ในพื้นที่ดูแล

ของกรมทางหลวง   
คุณเกรียงไกร ป้ายที่ออกแบบไว้จะยื่นไปในเขตของกรมทางหลวง  ท าให้กรมทางหลวงไม่อนุมัติให้

ด าเนินการ  เพราะเป็นป้ายที่มีขนาดใหญ่  หากจะอนุมัติให้ด าเนินการก็จะเป็นป้ายที่
มี  2  ขา  ติดตั้งบริเวณไหล่ทาง  ซึ่งปกติจะมีอยู่แล้ว   

คุณเชาว์ ขอเสนอให้มีการจัดท าป้ายเป็นลักษณะของซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน  เป็นทรงล้านนา   
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คุณสุปวีณ์ โครงการที่จะต้องขยายเวลาที่เบิกจา่ยจากเงินรางวัลการบริหารจดัการทีด่ี  จ านวน  9  
รายการ  รวมเป็นเงิน  4,641,732.51  บาท  ดังนี้ 

 
เงินรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี  จ านวน  9  รายการ  รวมเป็นเงิน  4,641,732.51  บาท 

ท่ี โครงการ/รายการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 โครงการปรับปรงุหอกระจายข่าว  อบต.ดอนแก้ว 200,000.-  
2 โครงการติดตั้งสัญญาณ Internet ฟรีทั้งต าบลดอนแก้ว 282,500.-  
3 ชุดโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว จ านวน 5 ชุด 4,500.-  
4 ชุดสนาม 2 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด 4,600.-  
5 เครื่องเสียงภาคสนาม 4,084.04  
6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์การบริการสาธารณะ

ขององค์กร 
415,418.-  

7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดอนแก้ว 5,140.-  
8 โครงการจัดซื้อรถบริการประชาชนและนักเรียนภายในต าบลดอนแก้ว 3,350,000.-  
9 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและพสัดุ อบต.ดอนแก้ว จ านวน 2 หลัง 375,490.47  

 
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติขยายเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2560 จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ กิจ  1  ท่าน ประธานสภาฯ 
งดออกเสียง 

คุณสุปวีณ์ ขอรายงานรายการกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน  ก็คือมีการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว  
แต่งานยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือมีการท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการ  ซึ่งเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร  ดังนี้ 

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวน  14  รายการ  รวมเป็นเงิน  2,735,341.23  บาท 
ท่ี โครงการ/รายการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยชะเยอืง ม.8 บ้านชะ

เยือง 
400,000.-  

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 12 ถึง
บ้านเลขที่ 162 ม.9 บ้านสบสาหนองฟาน 

425,000.-  

3 โครงการต่อเตมิศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าแงะ 400,000.-  
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทองมาก หมู่ที่ 1 บ้านบอ่ปุ๊ 285,500.-  
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 4 บ้านป่าแงะ 89,500.-  
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่ปากซอย 17 ถึงบ้านเลขที่ 309/1 ม.5 

บ้านพระนอน 
286,500.-  

7 โครงการขยายไหลท่างถนนสายหลักตั้งแต่บ้านเลขที่ 162 ถึงเขตติดต่อกับ
แม่สา หมูท่ี่ 9 บ้านสบสาหนองฟาน  

137,800.-  

8 โครงการขยายไหลท่างถนนสายหลักตั้งแตส่ามแยกโชคทวี ถึงสะพานล าน้ าสา 
ม.10 บ้านพระเจ้าน่ังโก๋น 

191,600.-  
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9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 266 ถึงบ้านเลขที่ 287 ม.5 
บ้านพระนอน 

130,300.-  

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 343/4 ถึงบ้านเลขที่ 
55/103 ม.5 บ้านพระนอน 

166,600.-  

11 โครงการปรับปรงุห้องเกบ็ของใต้ถุนบันไดห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ 100,000.-  
12 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยหัวหน้า หมู่ที่ 9 บ้านสบสาหนองฟาน 96,309.61  
13 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 20,981.62  
14 ค่าวัสดุส านักงาน 5,250.-  

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกฯ วันจันทร์ที่  15  ตุลาคม  จะมีการจัดกิจกรรม  RUN @ BIKE for HELP ว่ิงด้วยกัน 

ปั่นด้วยกัน ปันสุข  ในช่วงเช้า  จากนั้นจะมีพิ ธีท าบุญอาคาร  3  ช้ัน  ของ
โรงพยาบาลชุมชน  ซึ่งขณะนี้ก าลังเร่งด าเนินการ  และรื้อห้องน้ าเพื่อปรับปรุงใหม่  
ดังนั้น  ในวันอาทิตย์ที่  14  ตุลาคม  จะมีพิธีตั้งพ่อปู่ชีวก  ซึ่งเป็นพ่อครูแพทย์ศาสตร์  
แพทย์แผนไทย  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อสร้างขวัญ  ก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  และในวันที่  15  
จะนิมนต์พระสงฆ์จ านวน  9  รูปเพื่อประกอบพธีิ  ในเรื่องของภาวะอากาศในปัจจุบัน  
ทราบมาว่าในปีนี้ความแล้งจะมาเร็ว  ความหนาวก็จะมาเร็วเช่นกัน  และอาจจะหนาว
มาก  ก็จะต้องมาพิจารณาถึงเรื่องผ้าห่มกันหนาวที่อาจจะจ าเป็นต้องจัดซื้อ  แต่
อุณหภูมิจะต้องต่ ากว่า  8  องศา  และจะต้องมีการประกาศเป็นเขตภัยหนาว  จึงจะ
สามารถด าเนินการจัดซื้อได้  และหากมีประชาชนสอบถาม  ก็ต้องขอความร่วมมือ
ท่านสมาชิกฯ ได้ตอบข้อสงสัย  และให้เหตุผลที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วย  อย่างไรก็
ตาม  ก็จะต้องมีการเตรียมความพรอ้มไว้ล่วงหน้า  อีกเรื่องหนึ่ง  ประเพณีลอยกระทง  
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเช่นกัน  เพราะมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งปี  และทาง
อาจารย์ทางปศุสัตว์ได้ประสานมาในเรื่องของการฉีดวัคซีน ท าหมันสัตว์  ซึ่งจะ
ด าเนินการเฉพาะสัตว์ภายในวัดเท่านั้น  ขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ ตรวจสอบ  ใน
แต่ละวัดยังมีสัตว์ที่ยังไม่ได้ท าหมันกี่ตัว  เพื่อแจ้งไปยังปศุสัตว์จัดท าตารางลงพื้นที่
ด าเนินการ   

คุณเกรียงไกร หลายท่านได้สอบถามเรื่องรถแบคโฮ  ขณะนี้มีผู้เสนอราคามา  2  ราย  รายแรกเสนอ
ราคามา  2,600,000  บาท  รายที่   2  เสนอราคามา  2,300,000  บาท  
คณะกรรมการพิจารณารายที่สอง  แต่ไม่ได้พิจารณารายแรก  จึงอยู่ในข้ันตอน
อุทธรณ์  เพราะรายแรกไม่ได้ส่งรายละเอียดมาให้ครบถ้วน  ท าให้ไม่ได้พิจ ารณา 
ขณะนี้เรื่องเข้าไปอยู่ที่กรมบัญชีกลาง  ซึ่งเรื่องที่อุทธรณ์จะเกี่ยวกับการท าสัญญา หรือ
ยกเลิกสัญญา   

นายกฯ ในเรื่องของรถแบคโฮ  ก็ไม่แน่ใจว่ามีการก าหนดข้อกฎหมายอย่างไร  ซึ่งเป็นช่องว่าง
และมีเวลาที่ท าให้สามารถมีการอุทธรณ์ได้   ส่วนกลางไม่สามารถเบิกเงิน หรือท า
สัญญาได้อีกหลายรายการ  เพราะเมื่อมีการเสนอไปแล้ว  ผู้เสนอราคาฝ่ายตรงข้ามก็
จะอุทธรณ์  บางรายอุทธรณ์เพื่อดึงเวลาให้มีการตรวจสอบ  และเริ่มกระบวนการใหม่  
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ  ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย   
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คุณจรัสศรี ได้รับแจ้งจากประชาชน  หอกระจ่ายข่าวมีเสียงดังตลอดเวลา  ลักษณะคล้ายเครื่อง
ปั๊มลม  ท าให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน  โดยเฉพาะในช่วง
กลางคืนเสียงจะดังมาก  ฝากฝ่ายบริหารได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  เพราะในช่วง
ประกาศข่าวสารจะไม่ได้ยินเสียงประกาศ  แต่เกิดเสียงอื่นรบกวนประชาชน  เรื่อง
ต่อไป  ป้ายเขตติดต่อต าบลแม่สายังไม่มีป้ายติดที่ชัดเจน  ขอความอนุเคราะห์ท าป้าย
เพื่อน าไปติดตั้งให้ด้วย 

คุณศรีนวล เรื่องชลประทานทีต่ัดหญา้  มีการตัดหญ้าแล้วไม่จัดเก็บใหเ้รยีบรอ้ย  เมื่อน้ ามาก็ท าให้
น้ าไหลไม่สะดวก  บางจุดก็ไม่ตัดหญ้าให้  รวมถึงหญ้าในคลองชลประทานก็ยาว  
ลักษณะเหมือนไม่ได้มีการตัดแต่อย่างใด 

คุณพวงเพชร ในนามตัวแทนเจ้าอาวาสวัดปิยาราม  ซึ่งท่านได้ฝากสอบถามมา  เรื่องแรก  น้ าเน่า
เสีย  ปัจจุบัน  อ่างล้างจานของ  รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา  ช ารุดเสียหาย  ท าให้น้ า
ในรางระบายน้ าของทางวัดเกิดการเน่าเสีย  และท่านเจ้าอาวาสได้สอบถามมาทางกอง
ช่างแล้วว่าจะด าเนินการแก้ไขให้อย่างไร  และขอให้ด าเนินการเร่งด่วน  และเรื่องการ
ก่อสร้างโรงเก็บของ  ต่อเติมศาลาด้านทิศใต้  และโรงครัวของวัด  ได้ปรึกษาในที่
ประชุมสภาฯ มาตลอดทั้งปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  แต่ยังไม่ได้รับค าตอบจากฝ่าย
บริหาร  และในการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติที่จะน าไปด าเนินการให้กับวัดปิยาราม  
ก็ไม่พบว่าปรากฏในข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีแต่อย่างใด  จึงไม่ทราบว่าจะใช้
งบประมาณจากส่วนใดมาด าเนินการ  และขณะนี้  มีงบประมาณในการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้  แต่การเจาะน้ าบาดาลยังไม่มีสถานที่ส าหรับ
ด าเนินการชัดเจน  คาดว่าอาจจะต้องใช้สถานที่ของวัดในการเจาะบ่อบาดาล  ท่าน
เจ้าอาวาสจึงได้ฝากแจ้งมาว่า  หากทาง อบต. ไม่ด าเนินการก่อสร้างโรงเก็บของ  ต่อ
เติมศาลาด้านทิศใต้  และก่อสร้างโรงครัวคืนให้กับทางวัด  ก็จะไม่อนุญาตให้มีการใช้
สถานที่ส าหรับเจาะบ่อบาดาล  จนกว่าทาง อบต. จะด าเนินการก่อสร้างให้กับทางวัด
เรียบร้อยแล้ว  จึงจะหารือในการเจาะบ่อบาดาลต่อไป  และส าหรับโรงครัวนั้น  ท่าน
เจ้าอาวาสตัดออก  เพราะทางวัดได้ด าเนินการก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว  คงค้าง  2  
รายการ  คือ  ต่อเติมอาคารด้านทิศใต้  และก่อสร้างโรงเก็บของ 

ประธานสภาฯ ในกรณีนี้  ควรยื่นเป็นกระทู้ถามให้ถูกต้องตามระเบียบฯ  เพื่อฝ่ายบริหารจะได้
ตรวจสอบ และเตรียมค าตอบให้  แต่ในวันน้ี  ท่านสมาชิกฯ ได้น าเข้าปรึกษาหารือใน
วาระอื่น ๆ  ก็อาจจะยังไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจน 

คุณอ านวย เรื่องถนนที่ช ารุดจากการขุดทราย  ไม่ทราบว่าทาง อบต. ได้ท าสัญญาหรือไม่  เพราะ
จะต้องท าสัญญาระหว่าง  อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ประกอบการ  หากเกิดการช ารุด
ของถนนจะต้องมีการซ่อมแซม   

ประธานสภาฯ กรณีนี้ก็เช่นกัน  ควรยื่นเป็นกระทู้ถามตามระเบียบฯ เพื่อฝ่ายบริหารจะได้เตรียม
ข้อมูลมาตอบประเด็นกระทู้ได้ชัดเจน 

คุณปรสงค์ จากกรณีโครงการน้ าใสไล่น้ าเสีย  ได้มีการขุดดิน  ขุดหินออกจากบริเวณด้านหน้าวัด
สันเหมือง  และน าไปกองไว้บริเวณป้ายหมู่บ้านหมู่ที่  6  ท าให้เกิดภาพไม่สวยงาม  
และอาจจะเกิดอันตรายจากเศษหิน  เศษดินดังกล่าว 

นายกฯ กรณีหมู่ที่  9  เสียงตามสาย  ขอมอบหมายให้ฝ่ายรับผิดชอบตรวจสอบว่าเกิดจาก
สาเหตุใด  เสียงที่เกิดข้ึนอาจจะเกิดจากคลื่นแทรก  เพราะเป็นการใช้คลื่นสัญญาณใน
การกระจายเสียง  ส าหรับกรณีป้ายเขตติดต่อ  ให้กองช่างด าเนินการจัดท าป้ายเขต
ติดต่อต าบลดอนแก้ว-ต าบลแม่สา  ส่วนเรื่องการตัดหญ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
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ชลประทาน  ฝากท่านสมาชิกฯ ถ่ายภาพแล้วส่งมาให้  อบต. เพื่อส่งต่อไปยัง
ชลประทานเพื่อให้ชลประทานด าเนินการต่อไป  เพราะหากไม่มีต้นเรือ่งจากประชาชน  
ก็อาจจะท าให้เกิดความล่าช้า  แต่หากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นผู้แจ้ง  ก็จะท า
ให้การด าเนินการรวดเร็วข้ึน  และการที่  อบต. ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ก็เนื่องจาก
ถูกทักท้วงว่าไม่ใช่เขตรับผิดชอบของ อบต. ที่จะต้องด าเนินการ  ต้องให้ผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้ด าเนินการเอง  แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของ อบต. แต่ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่
หลายหน่วยงาน  ส าหรับวัดปิยาราม  เรื่องระบบน้ าเสีย  จะลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหา
แนวทางแก้ไข  เพราะน้ าจากวัดก็จะไหลเข้าสู่สระน้ าของ อบต. เช่นกัน  จะต้องเร่ง
แก้ไข  ในส่วนของโรงเก็บของ กับต่อเติมศาลา  ได้ประชุมในคณะท างาน  ให้กองช่าง
ค านวณราคาและจะจ้างเหมาด าเนินการ  เพราะทางวัดไม่ให้ใช้เจ้าหน้าที่  อบต.เข้า
ด าเนินการ  จึงต้องประมาณราคา และจ้างเหมาด าเนินการ  ฝากกองช่างเร่ง
ด าเนินการโดยด่วน  ส าหรับการเจาะบ่อบาดาลจะต้องตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมอีก
ครั้งหนึ่ง  ส าหรับรถทรายหมู่ที่  6  กองช่างมีรายละเอียดที่จะช้ีแจง  เพราะได้มีการ
ท าข้อตกลงกันไว้แล้ว  และบริเวณป้ายหมู่บ้านที่ภูมิทัศน์ไม่สวยงามเนื่องจากเศษปูน  
ฝากกองช่างตรวจสอบ  บริเวณล าเหมืองขอบถนน  และในส่วนของเจ้าหน้าที่ยังขาด
อีกหลายต าแหน่ง  กองช่างก็ยังไม่มีใครโอนย้ายมาแทนช่างโยธาที่ย้ายไป  เพราะคนที่
จะมาท างานที่ดอนแก้ว  จะต้องมั่นใจ  มีใจเกินร้อยในการท างานได้  ท าให้เมื่อมี
เจ้าหน้าที่โอนย้าย  หรือลาออกไปมักจะมีคนมาแทนล่าช้า  แม้จะมีพนักงานจ้างหลาย
คนสอบติด  แต่กว่าที่จะสามารถย้ายกลับมาได้ก็ต้องใช้เวลา  และค่อนข้างยาก  หรือ
บางคนมาสมัครงาน  วุฒิการศึกษาที่จบมาก็ไม่ตรงสาย  ท าให้งานบางอย่างเกิดความ
ล่าช้า   

คุณเกรียงไกร กรณีหมู่ที่   8  หญ้ารก  ข้ึนสูง  รวมถึงหมู่ที่   3  บริเวณคันคลอง  ซึ่งเป็นเขต
รับผิดชอบของชลประทาน  ก็จะขอค าร้องจากท่านสมาชิกฯ พร้อมรูปถ่าย  ส่งมาให้
กองช่าง  เพื่อจะได้ประสานงานต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส าหรับน้ าเน่าเสีย
ของโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  และวัดปิยาราม  ขณะนี้ได้น าเข้าแผน  เพื่อจะได้
น าน้ าไปดันน้ าเสีย  และจะประสานกับงานป้องกันเพื่อร่วมกันด าเนินการแก้ไข  คาด
ว่าภายในสัปดาห์นี้  กรณีถนนช ารุดจากการขุดทราย  ขณะนี้  ทาง อบต. หมดสัญญา
กับผู้รับเหมาแล้ว  มีการส่งมอบงานเรียบร้อย  พร้อมปริมาณงานครบถ้วน  ถูกต้อง  
ขณะนี้สัญญาที่เหลือก็จะเป็นสัญญาของทางหมู่บ้าน  เพราะก่อนที่จะด าเนินการขุด
ทรายได้ด าเนินการท าข้อตกลงกับผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วว่า  ระหว่างการด าเนินการ  
หากถนนช ารุดเสียหาย  ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจาก
เป็นทางสาธารณะ  กองช่างก็จะออกตรวจสอบเพื่อค านวณงบประมาณให้  และ
ประสานผู้รับเหมาให้  และในอีกไม่กี่วัน  ผู้รับเหมาในการเทแอสฟัลท์ก็จะเข้าพื้นที่
เพื่อด าเนินการ  ของหมู่ที่  6  ก็ควรจะด าเนินการซ่อมแซมก่อนที่จะขนทรายออก  ก็
จะต้องประสานกับผู้รบัเหมาอีกครัง้หนึ่ง  เพราะถนนที่จะด าเนินการก่อสร้างเป็นถนน
ใหม่  ก็จะท าให้ผู้รับเหมาเกิดความล าบากในการขนทราย  เพราะจะต้องใช้พื้นที่
บริเวณที่ด าเนินการก่อสร้างถนนเป็นเส้นทางขนทรายออกมา  หรืออาจจะต้องขน
ทรายออกมาให้หมดก่อนที่จะด าเนินการ  ส าหรับกรณีเศษปูน  ก็ จะประสานกับ
ชลประทาน  เพราะไม่แน่ใจว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร  เพราะเป็นเศษปูน  อาจจะต้องให้
ขนไปถมที่อื่น  แต่หากสามารถเกลี่ยปรบัได้ก็จะด าเนินการให้  ส่วนกรณีน้ าบาดาล  มี  
2  โฉนด  คือของวัด  และของธรณีสงฆ์  หากจะเจาะบาดาลจะต้องเจาะในส่วนที่เป็น
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ของโรงเรียน  เพราะจะง่ายต่อการปฏิบัติงาน  เป็นอ านาจของเจ้าอาวาส  แต่หากเป็น
ธรณีสงฆ์  จะต้องด าเนินการหลายข้ันตอน  และไม่แน่ใจว่าจะอนุญาตหรือไม่  อย่างไร
ก็จะเข้าไปปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาสอีกครั้ง 

ปลัดอุบล จากในช่วงเช้า  ที่ทาง กกต. ได้จัดอบรมให้กับผู้จัดการเลือกตั้ง  ปรากฏว่าในส่วนของ
ต าบลดอนแก้ว  อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางอย่าง  เพราะผู้ที่เข้าร่วม
อบรมส่วนใหญ่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่  กปน.  แต่ผู้ที่เป็นผู้จัดการ  พิจารณาแล้ว  มี
เพียงครูสรายุเพียงคนเดียว  แต่แม่สาส่งครูมาทั้งหมด  การประสานงานอาจจะเกิด
ความผิดพลาด  จึงได้หารือกับทาง กกต. เพื่อขอให้มาอบรมให้กับต าบลดอนแก้วใหม่  
เพราะจะต้องหาผู้จัดการเลือกตั้งใหม่  ทาง  กกต.จึงมอบให้ดอนแก้วจัดการอบรม  
ซึ่งคาดว่าประมาณ  1 – 2  เดือน  เพราะขณะนี้  ได้ยุบต าแหน่งผู้อ านวยการเลือกตั้ง  
และประธานกรรมการ  โดยผู้อ านวยการจะเป็นครู  และประธานฯ จะเป็น
คณะกรรมการจากชุมชนที่เลอืกข้ึนมา  โดยตั้งเป็นผู้จัดการการเลอืกตั้งแทน  และจาก
เดิ มแต่ ละหน่ วยจะมี กรรมการ จ านวน  9   คน  ก็ จะเหลือ เพี ยง   6   คน  
ประกอบด้วย  ผู้จัดการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจบัญชีรายช่ือ  ผู้ฉีกบัตร  ผู้ประจ าคูหา  ผู้
ประจ าหีบบัตรเลือกตั้ ง  และ รปภ.  ในวันนี้มี คุณศรีนวล  เป็ นตัวแทนนัก
ประชาธิปไตย  และมีคุณพวงเพชร  เข้าร่วมสังเกตการณ์  มีการจ าลองสถานการณ์
วุ่นวายข้ึน  และเนื่องจากเป็นผู้สังเกตการณ์อยู่ด้านหลัง  จึงท าให้เห็นภาพได้ชัดเจน  
จึงจะต้องคัดสรรคนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  และผู้จัดการการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตลอดภายใน  1-2  
ปีที่จะมีการเลือกตั้งตาม  Road Map  คือประมาณ  24  กุมภาพันธ์  2562  ส่วน
ของท้องถ่ินจะต้องหลงัจากการเลอืกตั้งใหญ่ไปแลว้  แต่จะไม่ด าเนินการเลือกตั้งพรอ้ม
กัน  อาจจะเลือกตั้ง  กทม.  ,  อบจ.  ,  เทศบาล  และ  อบต. ตามล าดับ  และคาดว่า
การเลือกตั้งของ  อบต. จะประมาณปลายปี  2562  หรือต้นปี  2563  การเลือก
ตั้งแต่ละครั้งจะไม่ให้ใกล้กัน  จะห่างกันประมาณ  3  เดือน  ในแต่ละประเภท   

คุณศรีนวล หลังจากที่ท่านปลัดฯ  ออกมา  ก็มีการทดสอบ  และสอบถามปัญหาที่พบ  จึงได้
สอบถามเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลที่จะเข้าไปเป็นผู้จัดการการเลือกตั้ง  โดยจะ
คัดเลือกจากผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการประจ าหน่วย  และส่งรายช่ือไปให้กับ
ทาง กกต.  และจะต้องพิจารณาเห็นแล้วว่ามีความเหมาะสม   

นายกฯ จะต้องสรรหาผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการการเลือกตั้ง  เพราะจะมีการปรับใหม่ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  โดยเหลือเพียง  5-6  คน  จากจ านวน  8  คน  และ
หากวันเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ  ก็จะต้องด าเนินการ
เลือกตั้งพร้อมทัง้หาคนมาแทน  และจากจ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วย  
จาก  800  คน  จะเพิ่มเป็น  1,000  คน  ต่อ  1  หน่วยเลือกตั้ง  หากเกิดปัญหามี
การร้องเรียน  และเป็นจริงตามที่มีการร้องเรียน  ผู้จัดการการเลือกตั้งจะต้องถูกจับ
เข้าคุก  ฉะนั้น  ผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการการเลือกตั้งจะต้องมีการคัดสรรให้ดี  จะต้อง
เป็นคนละเอียดรอบคอบ  เพราะทุกหน่วยเลือกตั้งมักจะมีผู้สังเกตการณ์ของ
นักการเมืองแต่ละพรรคคอยสงัเกตการณ์อยู่  และอีกเรื่องหนึ่ง  แบงก์ปลอมที่ถูกจับที่
แม่ทะลบ ไชยปราการ  จ านวน  1  ล้านกว่าฉบับ  ที่ถูกจับได้  แต่ที่หลุดออกมาแล้ว
ไม่ทราบจ านวนว่ากี่ฉบับ  ส่วนใหญ่จะเป็นฉบับละ  1,000  บาท  ท่านใดที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินต้องตรวจสอบให้ดี 
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ปลัดอุบล ประเด็นจ านวนเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งลดลง  จาก  9  คน  เหลือ  6  คน  
แต่จ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยจะเพิ่มข้ึน  จาก  800  คน  เป็น  
1,000  บาท  ซึ่งจะมีการปรับใหม่  แต่ในการเลือกตั้งเบื้องต้นจะยังไม่ปรับ  ก็จะ
ยังคงอยู่ที่จ านวน  800  คนต่อ  1  หน่วยเลือกตั้งเช่นเดิม  และการที่จ านวนผู้มาใช้
สิทธิเพิ่มข้ึน  แต่จ านวนเจ้าหน้าที่ลดลง  จึงมีการขยายเวลาในการลงคะแนน  จาก
เดิม  08.00 – 15.00  น.  เป็น  08.00 – 17.00  น.  หากเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะ
เริ่มมืด  จะต้องเลือกบริเวณสถานที่ส าหรับนับคะแนนเลือกตั้งในส่วนที่มีแสงสว่าง
เพียงพอ  และมีข้อสงสัยในการเข้าสังเกตการณ์ก็คือ  ตามที่วิทยากรบรรยาย  และใน
วีดีทัศน์น าเสนอ  ไม่มีห้วงการนับคะแนน  วิทยากรบรรยายเพียง  หากมีเหตุการณ์
บัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วจ านวนไม่ตรงกับบัญชีรายช่ือที่มาใช้สิทธิ  ห้ามเปิดหีบบัตร  แต่
ให้ท าบันทึกไปยัง กกต. เพื่อให้ กกต. สั่งการ  หมายความว่า  จะไม่มีการนับคะแนน
ในหน่วย  จึงได้สอบถามวิทยากรว่า  หากเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าไม่มีการนับ
คะแนนภายในหน่วยเลือกตั้ง  ก็ได้ค าตอบที่ไม่ชัดเจน  คืออาจจะไม่มีการนับคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้ง  อาจจะต้องไปนับคะแนนที่ส่วนกลาง  แต่มีภายหลังหลังจาก
สถานการณ์จ าลอง  เพราะมีการนับคะแนนด้วย  ซึ่งแย้งกับวิทยากรบรรยาย   

คุณศรีนวล จะมี  กกต. มานับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง   
ปลัดอุบล แสดงว่ายังมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเช่นเดิม  และกรณีเดินผ่านด้านหลัง

ภายหลังจากลงคะแนนแล้ว  ก็จะมีแนวทางในการป้องกัน  โดยจะต้องลงไปส ารวจ
พื้นที่ในการตั้งหน่วยเลือกตั้ง  โดยจะตั้งหีบบัตรให้ชิดกับก าแพง  และบังคับเส้นทาง
เดินออกไม่ให้ผ่านด้านหลังได้  และบัตรที่จะใช้  ก็คือ  บัตรประจ าตัวประชาชน  ซึ่ง
แม้จะหมดอายุก็สามารถใช้ได้  และบัตรที่นอกเหนือจากบัตรประชาชนจะมี  2  
ประเภท  คือ  บัตรที่หน่วยงานออกให้ เช่น บัตรนักศึกษา   และบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ เช่น  บัตรประจ าตัวพนักงานของรัฐ  ใบขับข่ี  และจะต้องมีการบันทึกลงใน
สมุดบันทึก  กรณีใช้บัตรอื่นนอกเหนือจากบัตรประชาชน   

นายกฯ จ านวนหน่วยเลือกตั้งประมาณ  18-19  หน่วยเลือกตั้ง  จะใช้เจ้าหน้าที่ประมาณ  
100  คน  ก็จะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ให้ดี  เพราะมีรายละเอียดใน
การปฏิบัติงานค่อนข้างมาก   

ปลัดอุบล กรณีที่ท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับจ านวนกรรมการประจ าหน่วย  หากมาไม่ครบให้
เปิดการเลือกตั้ง  แต่ต้องรายงานไปยัง กกต. เพื่อให้ทาง กกต. จัดเจ้าหน้าที่มาเพิ่มให้  
ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว  จะมีการสอบล าดับคะแนนไว้  ผู้ที่ได้คะแนน
สูงก็จะได้เป็นกรรมการประจ าหน่วย  ที่เหลือก็จะข้ึนทะเบียนส ารองไว้  ฉะนั้น  คน
ส ารองก็จะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

ประธานสภาฯ ในการด าเนินการคาดว่าจะต้องมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพราะในวันนี้ก็เป็น
วันแรกที่วิทยากรมาให้ความรู้  ก็คาดว่ายังมีเวลาเหลืออีกมาก  มีท่านใดต้องการ
ซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 17.30  น.   
 

 


