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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
สมัยวิสามัญสมัยที่สี่  ประจ าปี  2561   

วันพุธท่ี  24  ตุลาคม   2561  เวลา  09.0๐  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.  นางศรีนวล  วังผาสุข  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๘   
   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. นายจักรกฤษ   เรือนทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  8  ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรกึษาฯ 
   2.  นายนพดล  ณ เชียงใหม ่ นายกฯ 
   3.  นายชาญชัย  ธนัญชัย  รองนายกฯ 
   4.  นางสาวสุปวีณ์ ศรีโสดา  ผอ.กองคลงั 
   5.  นายเกรียงไกร จันณะค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
   6.  นายสมบุญ  แซ่จิว  วิศวกรโยธา 
   7.  นางสาวอารีรัตน์ มาตัน  นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
   8.  นายปณิธาน  สรรพวุธ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   9.  นางวราลักษณ์ ยอดค า  นักจัดการงานทั่วไปฯ 
   10.  นางสาวรัชฎา ทองปญัญา เจ้าพนักงานธุรการฯ 
   11.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
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   12.  นางสาวทัศฎาภร วะรี  ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
   13.  นายพรชัย  สุนทรชัยบูรณ์ ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
   14.  นางสาวณิชชยา โกยทอง  ครูโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปญัญา 
   15.  นางชญาณิศา กุลอ่อน  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   16.  นางสาวกรรณิการ ์ ถุงเงิน  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   17.  นางสาวฟาริดาห ์ มามณี  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 
   18.  นางสาวพรรพิกา ขัดไม  เจ้าหน้าที่งานคลัง 
   19.  นายโอภาส  อาหย ิ  เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัด 
   20.  นางสาวเพ็ญทิพย ์ สวัสดีวงษา เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 
   21.  นางสาวจรรจริา ค าเครื่อง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 
   22.  นางสาวเบญจวรรณ เฟื่องวงศ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
   23.  นางศิริพร  อ่ าแจ้ง  อสม. หมู่ที่  5 
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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  เลขานุการ
สภาฯ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าประชุม   โดยมีนายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรึกษาฯ  น าสวดมนต์ไหว้พระ  และ
นายฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สี่  ประจ าปี  2561  ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ในวันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สี่  ประจ าปี  2561  มีสมาชิกฯ ลากิจ  

1  ท่าน  คือ  นายจักรกฤษ  เรือนทอง  สมาชิกฯ หมู่ที่  8  มีหนังสือจากนายอ าเภอ
แม่ริม  เรื่องการประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของร่าง พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อสร้างการรับรู้ใน  อปท. และประชาชน  ใน
สาระส าคัญของร่างการเลือกตั้งฯ  ซึ่งสาระส าคัญต่าง ๆ  สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ป
ไซต์  localchiangmai.go.th  เป็นเรื่องที่ควรรับรู้  เพราะเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องข้อง
เกี่ยว  โดยคาดการณ์ประมาณในปี  2562  ทางรัฐบาลจะได้ก าหนดให้มีการเลือก
ตั้งข้ึน  อีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบ  ซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็ได้เดินทางเข้าร่วมรับ
รางวัล  อปท.ที่มีการบรหิารจดัการทีด่ี  หรือรางวัลธรรมาภิบาล  โดยท่านนายกฯ เป็น
ผู้ข้ึนรับรางวัล  ณ  ท าเนียบรัฐบาล  และทราบมาว่า  ทาง อบต. จะต้องเข้ารับรางวัล
อีก  ก็ต้องการให้ท่านสมาชิกฯ ได้เข้าร่วมในบรรยากาศการเข้ารับรางวัล  หาก
เจ้าหน้าที่ประสานขอรายช่ือ  ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตอบรับ  หรือหากไม่สะดวกก็
ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ  เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไปได้   

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา  หากมีข้อความ

ใดตกหล่น หรือผิดพลาด  ขอให้แจ้งที่ผู้ช่วยเลขาฯ  หากท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม  
ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สี่  ประจ าปี  2561 เมื่อวันพุธที่  

10  ตุลาคม  2561  จ านวน  17  เสียง สมาชิกฯ ลากิจ  1  ท่าน ประธานสภาฯ 
งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติเรื่อง  พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  (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 านาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี  ข้อ  32  ภายใต้ข้อบังคับข้อ  29  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายรับ 
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และงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายใน
สิบห้าวัน  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้
เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

นายกฯ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  ขอ
มอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล ตามที่สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกตัดปี  งบประมาณปี พ.ศ. 2561  และได้
เตรียมด าเนินการก่อสร้างถนนในหมู่ที่  1  ซอยทองมาก  โดยได้ด าเนินการสรรหา
ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว  แต่ปรากฏว่าเมื่อผู้รับเหมาจะด าเนินการ  พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการไม่ได้เป็นที่สาธารณะทั้งหมด  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด  ปริมาณงานในบางประเด็น  เพราะการด าเนินการก่อสร้างจะต้อง
ด าเนินการในที่สาธารณะ  ซึ่งมีเพียงส่วนหนึ่งเท่าน้ันที่เป็นที่สาธารณะ  ปริมาณงาน
เท่าใด  ขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

คุณสมบุญ ตามแบบแปลนที่ได้ท าสัญญาจะมีทั้งหมด  3  ช่วง  ช่วงที่  1  จะเป็นถนนที่มีความ
กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  88  เมตร  ช่วงที่  2  กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  72  
เมตร  และช่วงที่   3  กว้าง  3  เมตร  ยาว  85  เมตร  โดยส่วนที่ สามารถ
ด าเนินการได้มีเพียงช่วงที่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข  107  ความยาว  88  
เมตร  ความกว้าง  2.50  เมตรเท่านั้น  ส าหรับช่วงที่  2  และช่วงที่  3  ยังไม่ได้มี
การโอนให้เป็นที่สาธารณะ  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  ผู้รับเหมาได้เข้าไปด าเนินการปรับ
สภาพพื้นที่   และได้มีการท้วงติงจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว  จึงได้ท า
หนังสือแจ้งเข้ามายัง อบต. ว่าไม่สามารถด าเนินการต่อได้  จึงได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  
จึงพบว่าเป็นทางส่วนบุคคล  และหากจะด าเนินการเฉพาะในส่วนที่เป็นทางสาธารณะ  
คือ  กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  88  เมตร  ทางกองช่างก็ได้ประมาณการในช่วง
ดังกล่าว  โดยจะใช้งบประมาณ  129,700  บาท  และจะต้องปรับลดปริมาณ  และ
งบประมาณในการท าสัญญา  จ านวน  298,400  บาท  โดยข้อความที่จะต้องมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็คือ  จากเดิม  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทองมาก  หมู่ที่  
1  บ้านบ่อปุ๊  ปริมาณงาน  ช่วงที่  1  ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง  2.50  เมตร  ความ
ยาว  88  เมตร  ช่วงที่  2  ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง  3.50  เมตร  ความยาว  72  
เมตร  ช่วงที่  3  ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง  3.00  เมตร  ความยาว  85  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  727.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ  อบต. ก าหนด)  
งบประมาณตามสัญญา  428,100  บาท  แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทองมาก  หมู่ที่  1  ความกว้าง  2.50  เมตร  ความยาว  
88  เมตร  หรือมีพื้นที่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  220.00  ตารางเมตร  งบประมาณ  
129,700  บาท   

คุณเกรียงไกร ทางผู้รับเหมา  ซึ่งก็คือ  หจก. ดี.ซี.แอล.เอส. คอนสตรัคช่ัน  ได้ท าหนังสือเข้ามายัง 
อบต. แจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาได้  ซึ่งมิได้เป็นความผิดของผู้รับเหมา  
แต่เนื่องมาจากสถานที่ไม่พร้อม  ทางกองช่างจึงได้สั่งให้หยุดงานตามระเบียบฯ  และ
ท าการเปรียบเทยีบปริมาณงาน  เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงาน  และ
น าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา  หากผลเป็นประการใดก็จะแจ้ง
ให้ผู้รับเหมาทราบต่อไป 
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คุณจีรวุฒิภัทร ซอยทองมาก  ซึ่งมีการยืดเยื้อมานานมากแล้ว  ความผิดพลาดเกิดจากฝ่ายใด  ก่อนที่
จะด าเนินการก่อสร้าง  ต้องมีการส ารวจ  ออกแบบ  และได้ให้ข้อแนะน าไปแล้ว  โดย
ให้ไปตรวจสอบกับที่ดินอ าเภอแม่ริม  ก่อนที่จะออกแบบและประเมินราคา  เมื่อจะ
ด าเนินการกลับเกิดปัญหาพื้นที่เป็นที่ส่วนบุคคล  หากจะด าเนินการท าถนนเพียง  
2.50  เมตร  จะมีประโยชน์อะไร สิ้นเปลืองงบประมาณ  หากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตั้งแต่แรกก็คือท าไม่ได้  ต้องแจ้งมาว่าไม่สามารถด าเนินการได้  แต่มาถึงขณะนี้  
แบบแปลนออกมาแล้ว  ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว  จะด าเนินการแล้ว  กลับแจ้งว่าไม่
สามารถด าเนินการได้ 

ปลัดอุบล เรื่องนี้เรื้อรังมานานแล้ว  และเคยแจ้งแล้วว่าไม่สามารถด าเนินการได้เพราะที่
สาธารณะมีความกว้างเพียง  2.50  เมตรเท่านั้น  และก็ได้มีการท้วงติงมาตลอด  
และจ าได้ว่าเคยช้ีแจงในสภาฯ ไปแล้ว  เมื่อมีการทวงถามมาตลอด  จึงได้ช้ีแจงไปว่า  
เมื่อมีความกว้างเพียง  2.50  เมตร  ในปี  2561  ก็จะให้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะ
ในพื้นที่สาธารณะเท่านั้น  คือ  2.50  เมตร  ยาว  88  เมตร  ถามว่าทราบหรือไม่ว่า
พื้นที่ต่อจากนั้นมิใช่ที่สาธารณะ  ก็ทราบอยู่  และยังทราบว่าเจ้าของที่ดินไม่โอนให้
เป็นที่สาธารณะ  จึงได้อนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างถนนในพื้นที่  2.50  เมตร  ยาว  
88  เมตร  เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าทาง อบต. ไม่ได้น่ิงนอนใจในความเดือดร้อนของ
ประชาชน  แต่ที่ไม่สามารถด าเนินการให้จนสดุทางได้ก็เนื่องจากพื้นที่ต่อจากนั้นเป็นที่
ส่วนบุคคล  ทั้งยังจะท าให้ประชาชนทราบว่าพื้นที่ที่   อบต.ด าเนินการคือพื้นที่
สาธารณะ  ที่เหลือที่ไม่ได้ด าเนินการคือพื้นทีส่่วนบคุคล  และเหตุที่ประมาณการราคา  
และแบบแปลนที่ออกมาจนสุดทาง  ก็เนื่องจากสมาชิกฯ ทั้ง  2  ท่านเป็นผู้ช้ีเขตให้  
ทางกองช่างจึงออกแบบตามที่สมาชิกฯ ช้ีเขตให้  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  เคยได้
ช้ีแจงไปแล้วว่าให้ด าเนินการเฉพาะพื้นที่สาธารณะเท่าน้ัน  แต่ก็ต้องขอยอมรับผิดที่
ไม่ได้ตรวจสอบ  และสอบถามซ้ า  หากตรวจสอบ และถามซ้ าก็จะไม่เกิดเรื่องเช่นนี้  
เมื่อเหตุเกิดแล้วก็ต้องด าเนินการ  เพราะสัญญาเกิดแล้ว  จึงต้องด าเนินการเฉพาะใน
ส่วนของที่สาธารณะ  ส าหรับงบประมาณที่เหลือก็ต้องปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม 

คุณอุไร ถนนสายนี้เป็นถนนที่เป็นปัญหา  หากไม่ด าเนินการก่อสร้าง  ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการใช้เส้นทางก็ต่อว่าสมาชิกฯ  ต่อว่า  อบต.  หินคลุกก็เคยน าไปถม
หลายครั้ง  ผู้ที่ให้ที่ดินก็เสียชีวิตไปหลายคน  การให้ใช้ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นการให้ทาง
วาจา  ไม่ได้มีเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นการอนุญาตให้ใช้เป็น
เส้นทางสัญจร  แต่ก็ได้ เห็นว่ามีเป็นทางเข้าออกมานานตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ   
เพียงแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่  เพราะมีการใช้เส้นทางสญัจรมานาน
แล้ว  ผู้ที่ซื้อที่ด้านในก็คาดว่าจะทราบอยู่แล้วว่าไม่ใช่ที่สาธารณะ  แต่อาจจะเป็นการ
ขายที่ดินให้ในราคาที่ถูก  จึงได้ซื้อกันมา  ดังนั้น  เพื่อให้ถูกต้อง  ไม่สร้างความล าบาก
ใจให้กับฝ่ายใด  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  ก็ขอให้ด าเนินการเฉพาะที่
ถูกต้องตามกฎหมายที่จะสามารถสร้างได้  ส าหรับงบประมาณที่เหลือ  จะขอโอนไป
ด าเนินการถนนสายอื่นจะได้หรือไม่  เพราะงบประมาณด้านโครงสรา้งพื้นฐานหมู่ที ่ 1  
ตกไปหลายครั้งแล้ว  เนื่องมาจากประชาชนเรียกร้องให้มีการก่อสร้าง  แต่เมื่อไป
ตรวจสอบก็ไม่สามารถด าเนินการได้  เพราะเป็นที่ส่วนบุคคล  เช่นเดียวกับโครงการ
วางท่อลอดบ้านนางสมศรี  ณ เชียงใหม่  เมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา  ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  เพราะเจ้าของบ้านไม่ยอมให้วางท่อผ่านในพื้นที่บ้าน  อันเนื่องมาจาก
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล  งบประมาณก็ตกไป  มาในครั้งนี้ก็เช่นกัน  หากไม่สามารถโอน
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งบประมาณส่วนที่เหลือได้  หมู่ที่  1  ก็ได้งบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพียงนิดเดียว  
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเช่นหมู่บ้านอื่น  หากจะต้องประชาคมหมู่บ้านใหม่ก็พร้อม
ที่จะด าเนินการให้  ขอเพียงแต่ไม่ให้งบประมาณที่เหลือตกไปเท่านั้น 

คุณจีรวุฒิภัทร พื้นที่ที่จะด าเนินการคือ  2.50  เมตรใช่หรือไม่ 
คุณเกรียงไกร พื้นที่กว้าง  2.50  เมตร  ความยาว  88  เมตร  วัดจากถนนสาย  107  เข้าไป  88  

เมตร   
คุณสมบุญ สมัยนิติกรคนเดิม  เคยได้ไปส ารวจเบื้องต้น  ที่ดินฝั่งทิศเหนือ  แปลงแรกที่ติดกับถนน  

ไม่สามารถสืบหาเจ้าของได้  สอบถามไปทางที่ดินก็แจ้งเพียงว่าเจ้าของจะโอนให้  
ส าหรับแปลงบริษัท สมิทไปถึงด้านใน  ได้สอบถามกับบริษัทแล้วในการขอยกให้เป็นที่
สาธารณะ  ซึ่งก็ได้ค าตอบว่า  คงจะยาก  เนื่องจากมีหุ้นส่วนหลายคน  ส าหรับแปลง
ของผู้พันทองมาก  ก็ยินดีที่จะยกให้  แต่ก็ไม่มาก  แปลงด้านในก็เช่นกัน  ก็คือยกให้
เฉพาะเพียงรถผ่านได้เท่านั้น  ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เคยไปหามาเมื่อประมาณปี  2555 
– 2556  ซึ่งเป็นในช่วงแรกที่จะด าเนินการน าเข้าที่ประชุม   

คุณจีรวุฒิภัทร เช่นน้ันแม้แต่หินคลุกก็ไม่สามารถที่จะน ามาถมได้ใช่หรือไม่ 
คุณสมบุญ ตามระเบียบฯ ก็สามารถน าไปลงให้ได้เฉพาะที่สามารถลงให้ได้เท่านั้น  เพื่อการสัญจร

ที่สะดวกขึ้น 
คุณเกรียงไกร การถมหินคลุก  เนื่องจากประชาชนที่ได้รับความเดือดรอ้นร้องขอเข้ามา  ก็น าไปลงให้  

แต่ก็มีเจ้าของที่ดินมาต่อว่าหลายครั้งเช่นกัน  เพราะเป็นที่ส่วนบุคคล  เจ้าของไม่
ยินยอมให้ถม  ก็ไม่ทราบว่าจะท าเช่นใด  เพราะผู้ที่อาศัยอยู่ด้านในได้รับความ
เดือดร้อน  และพื้นที่ที่จะก่อสร้างถนน  2.50  เมตร  ด้านข้างอีก  1.50  เมตร  
เจ้าของที่จะให้ถมเป็นไหล่ทางถนนสายเดียวกันหรือไม่  ก็จะต้องมาหารือกันให้จบ  
เพราะหากด าเนินการก่อสร้างในความกว้าง  2.50  เมตร  รถยนต์ก็ไม่สามารถจะ
สวนทางกันได้   

ปลัดอุบล ในส่วนของหินคลุกเป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาช่ัวคราว  แต่การที่จะน าหินคลุกไป
ถมให้ก็จะต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดินก่อนที่จะด าเนินการเช่นกัน    

ประธานสภาฯ เมื่อเกิดปัญหา ก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ  ฉะนั้น  ในโครงการนี้  ก็
จะต้องด าเนินการก่อสร้างถนนในพื้นที่สาธารณะ  ซึ่งมีความกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  
88  เมตร    มีท่านใดต้องการอภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (กันเงินในปีงบประมาณ  2561)  จากเดิม  
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทองมาก  หมู่ที่  1  บ้านบ่อปุ๊  ปริมาณงาน  ช่วงที่  
1  ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง  2.50  เมตร  ความยาว  88  เมตร  ช่วงที่  2  ถนน ค.
ส.ล. ความกว้าง  3.50  เมตร  ความยาว  72  เมตร  ช่วงที่  3  ถนน ค.ส.ล. ความ
กว้าง  3.00  เมตร  ความยาว  85  เมตร  หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  727.00  
ตารางเมตร  (ตามแบบ  อบต. ก าหนด)  งบประมาณตามสัญญา  428,100  บาท  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทองมาก  หมู่ที่  1  ความ
กว้าง  2.50  เมตร  ความยาว  88  เมตร  หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  220.00  
ตารางเมตร  งบประมาณ  129,700  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลากิจ  1  
ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  ท่านใดต้องการแจ้งในวาระอื่น ๆ ขอเชิญ 
นายกฯ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน  

เช่นที่ผ่านมา  เกิดเหตุน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านสวัสดิการทหาร  ซึ่งแต่เดิมที่
บริเวณนั้นเป็นที่นา  เป็นแก้มลิง  ยาวมาตั้งแต่ทุ่งเฟื้อง  เมื่อมีการสร้างอ่างเก็บน้ าหว้ย
ตึงเฒ่า  ที่นาก็ได้ถูกจัดสรร  ส่วนด้านล่างเป็นเป็นที่นา  ได้มีการน าขยะไปฝังกลบ  
ประมาณ  20  ปีที่ผ่านมา  ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแก้มลิง  เมื่อน้ าไหลมาก็จะ
ไหลลงบริเวณดังกล่าว  เมื่อมีการตั้งค่ายกองพันพัฒนา  ก็เป็นการปิดกั้นแหล่งน้ า  
และน้ าสายนี้เคยไหลลงล าห้วยชะเยือง  หมู่ที่  8  ต่อมามีการตัดท าถนน  วางท่อ  
บริเวณสถานีวิทยุกองทัพภาคที่  3  และมีการวางท่อที่สูงกว่าถนน  ท าให้น้ าไม่ไหล
เข้าห้วยชะเยือง  จึงไหลลงมารวมกันบริเวณหน้ากองพันพัฒนาที่  3  และเมื่อปี  
2554  ก็ได้เกิดน้ าท่วมบริเวณดังกล่าว  และเหตุที่เกิดในหมู่บ้านสวัสดิการทหาร  ก็
ต้องเป็นความรับผิดชอบของชลประทานโดยตรง  แต่หากไม่ด าเนินการก็จะท าให้น้ า
ไหลเข้าท่วมซึ่งจะสง่ผลใหเ้กิดผลกระทบกบัหมู่ที่  10  โดยจะท าประตูน้ า  จึงได้เสนอ
ให้มีการท าแก้มลิงเพิ่ม  เพื่อเป็นการผันน้ า  และใช้กับคลองแม่ข่า  ซึ่งก็ต้องให้ผู้หลัก
ผู้ใหญ่พิจารณา  และในช่วงนี้  ก าลังขุดบริเวณหน้ากองพันสัตว์ต่าง  น้ าที่เคยไหลเข้า
ท่วมหมู่ที่  1  ก็จะไม่เกิดข้ึนอีก  อีกโครงการหนึ่ง  ก็ได้ปรึกษากับทางทหาร  ซึ่งจะใช้
งบประมาณปี  2563  ใกล้ลานเนินนุ่ม  หากโครงการนี้เสร็จ  ก็คาดว่าน้ าจะไม่ไหล
เข้าท่วม  หมู่ที่  4  ฉะนั้น  หากแก้ไข  3  จุดดังกล่าว  น้ าก็จะไม่ท่วมต าบลดอนแก้ว  
และช่วงนี้ก็จะติดตามในเรื่องของถนนแอสฟัลท์  หมู่ที่  1  หมู่ที่  9  ที่ตกไป  และ
ส าหรับถนนแอสฟัลท์  ที่ได้ด าเนินการไปบางหมู่บ้าน  และมีเสียงสะท้อนตามมา  ขอ
ช้ีแจงว่า  ขณะนี้ถนนทุกสายจะต้องส่งเข้าไปยังกรมฯ  เพราะจะขอถ่ายโอนให้เป็น
ทางหลวงท้องถ่ิน  และจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อท าแอส
ฟัลท์ทุกซอย  แต่ขณะนี้ขอด าเนินการในส่วนของถนนสายที่ถ่ายโอนแล้ว  และได้รับ
การอนุมัติจากส่วนกลางด าเนินการไปก่อน  ถนนสายที่เหลืออาจจะล่าช้า  แต่หากรอ
งบประมาณของ  อบต. ก็คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้  เพราะงบประมาณของ 
อบต. มีไม่เพียงพอ  จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางก่อน  และในการ
ด าเนินการก่อสร้าง หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ต้องขอความชัดเจนในเรื่อง
ของพื้นที่ที่จะด าเนินการว่าเป็นทางสาธารณะหรือไม่  มีการโอนให้เป็นทางสาธารณะ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่  เพราะหากด าเนินการไปแล้ว  ปรากฏในภายหลังว่ายัง
ไม่ได้โอนให้เป็นที่สาธารณะ  ทาง อบต. ก็อาจจะถูกฟ้องร้องได้  จะต้องมีความ
รอบคอบมากขึ้น  เพราะการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องชัดเจน  จะต้องมี
การตรวจสอบที่เข้มงวด  แม้ว่าจะเป็นงานเร่งด่วนก็จะต้องมีการตรวจสอบที่ชัดเจน  
และเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วก็จะต้องเร่งด าเนินการ  หากงบประมาณมีมาพร้อม
แล้ว  แต่ติดขัดในเรื่องของพื้นที่  งบประมาณที่ได้รับมาก็อาจจะถูกดึงกลบัไป  ส าหรับ
เงินเหลือจ่าย  เมื่อทราบข้อมูลแล้วว่ามีเงินเหลือจ่าย  ก็จะต้องเร่งด าเนินการส่งเรื่อง
ไปทันที  มิเช่นน้ันงบประมาณก็จะถูกดึงกลับไปเช่นกัน   

คุณประเสริฐ ขณะนี้กิ่งไม้หมู่ที่  10  ไปจนถึงหมู่บ้านโชคทวี  ถนนสายหลัก  กิ่งไผ่ล้ าเข้าไปชิด
หลังคาบ้านประชาชนแล้ว  ขอให้ทาง อบต. ด าเนินการตัดให้  เพราะถนนสายหลัก
ไม่ได้ตัดกิ่งไม้นานแล้ว   และในขณะนี้  ถนนสายหลักก็มีกิ่งไม้ที่ล้ าไปจ านวนมาก  
ขอให้ทาง อบต. ด าเนินการตัดให้ด้วย 
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คุณปรสงค์ เรื่องขยะ  ท่านใดที่รับผิดชอบในเรื่องของขยะ  เมื่อวันก่อนมีการเผาขยะ  และเกิด
เหตุระเบิดในเตาเผาขยะ  เนื่องจากกระป๋องแก๊สขนาดพกพา   จึงขอฝากให้สมาชิกฯ 
ได้เตือนประชาชนในหมู่บ้านให้คัดแยกให้ละเอียด 

คุณศรีนวล เคยสอบถามเรื่องล าเหมือง  ชลประทานที่รก  และมีปัญหามากที่สุดคือบริเวณหลัง
ตลาด  มีทั้งต้นไม้ใหญ่  มีทั้งขยะ  โคลน  ในล าเหมือง  ไม่ทราบว่าขณะนี้ได้ประสาน
ไปยังผู้รับผิดชอบไปถึงไหนแล้ว  เพราะบริเวณดังกล่าวมีประชาชนอาศัยอยู่
ค่อนข้างมาก  ท าให้มองแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้รับการพัฒนา 

คุณพวงเพชร ขอสอบถาม  การเทถนนแอสฟัลท์  ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   10  ประชาชน
สอบถามมาว่าเป็นถนนสายหลักหรือไม่  เหตุใดจึงสามารถท าถนนโอเวอร์เลย์ได้   

คุณสุรัตน์ ขอหารือเรื่องการตัดหญ้าบริเวณชลประทาน  ขณะนี้ไม่ได้ด าเนินการมานานแล้ว  ท า
ให้หญ้ายาวมาก  ไม่ทราบว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ด าเนินการ  และช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาอกี  
ถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อ  โดยเฉพาะบริเวณถนนสายต้นโพธ์ิ  ซึ่งเป็นถนนสายหลักเข้า
หมู่บ้าน  จะมีน้ าขังในหลุม  จะขอหินคลุกไปถม  เพราะได้รับแจ้งจากประชาชนว่า
ได้รับความเดือดร้อน   

คุณจีรวุฒิภัทร สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เกิดฝนตกท าให้ต้นไม้หักขวางทาง  และได้ประสานไป
ยังงานป้องกันฯ  และได้มาด าเนินการให้  แต่พิจารณาแล้ว  ความพร้อมของอุปกรณ์
ไม่เพียงพอ  เพราะได้สอบถามไปว่าเลื่อยตัดไม้มีกี่ตัว  ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ตอบมาว่ามี
ตัวเดียว  และเป็นตัวเล็ก  ซึ่งพิจารณาแล้วคาดว่าไม่เพียงพอ  ควรจะมีอุปกรณ์
มากกว่าน้ี 

นายกฯ ในส่วนของหมู่ที่  10  ถนนสายหลักที่ต้นไม้ล้ าเข้ามาในถนน  ก็จะให้กองช่างได้ออก
ส ารวจทั้ง  10  หมู่บ้านพร้อมกับท่านสมาชิกฯ  ว่าแต่ละหมู่บ้านมีบริเวณใดบ้าง  
และขอฝากกองช่างบริเวณหมู่ที่  3  ปากซอยทางเข้าข้างคลินิกนพเก้า  จะมีพุ่ม
เฟื่องฟ้าที่ล้ าเข้ามาในทางสาธารณะ  ท าให้รถที่สัญจรต้องหลบพุ่มดังกล่าว  ประมาณ
เมตรกว่า  ขอให้กองช่างด าเนินการตัดออกให้ชิดรั้ว  เพราะเป็นปากซอยทางเข้า  มี
ทั้งรถเข้าและรถออก  ส าหรับที่เหลือขอให้ออกส ารวจร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ และ
สมาชิกฯ  ส าหรับกระป๋องสเปรย์ในขยะ  จะให้กองสาธารณสุขก าชับอาสาสมัคร
จัดเก็บ  และคนเผาขยะ  เพราะหากคนเผาขยะเทถุงขยะก็อาจจะเห็นก่อน  แต่เท่าที่
ผ่านมา  คนเผาขยะโยนถุงขยะเข้าไปในเตาเผาทั้งถุง  ท าให้ไม่เห็น   ในส่วนของ
ชลประทาน  ซึ่งบังเอิญกับในช่วงที่ เกิดเหตุน้ าท่วมหมู่บ้าน  ก็ได้ไปประชุมกันที่
ชลประทานที่  1  ก็ได้มีการสอบถามมาว่า  ก่อนนั้นดอนแก้วก็เป็นมิตรที่ดีกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  แต่เหตุใดปัจจุบันจึงมีแต่เรื่องร้องเรียนกัน  หรือว่าผิดใจกันไปแล้ว  
ต่อไปอาจจะตัดงบประมาณ  ซึ่งก็ได้ช้ีแจงไปว่า  เป็นเรื่องของการร้องเรียนของ
ประชาชน  เพราะดอนแก้วเป็นชุมชนเมือง  มีผู้ใหญ่หลายท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่  ก็
มักจะมีเรื่องเข้ามาสอบถาม หรือร้องเรียนที่ อบต.  โดยเฉพาะเรื่องหญ้าที่ยาว  และ
รกในเขตรับผิดชอบของชลประทาน  ก็ไม่สามารถให้ค าตอบกับผู้ที่มาสอบถามได้  
เนื่องจากมิได้เป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบในบริเวณนั้น  จึงต้องสอบถามไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  เพราะหน่วยงานนั้นจะสามารถให้ค าตอบได้  ทาง อบต. ก็ต้องการ
ค าตอบเพื่อที่จะได้น าไปช้ีแจงให้ประชาชนได้รับทราบ  ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีหนังสือแจ้ง
กลับมาแล้วว่า  งบประมาณหมด  จะต้องรองบประมาณใหม่จึงจะด าเนินการได้  และ
จึงได้หารือกันเพื่อหาทางออกระหว่าง  อบต. และชลประทาน  เพราะหาก โอนให้  
อบต.ด าเนินการ  ชลประทานก็จะไม่ได้รับงบประมาณ  เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนใน
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การเบิกจ่าย  อีกทั้งก่อนหน้านั้น  ทาง อบต. ด าเนินการในเรื่องตัดหญ้าบริเวณ
ชลประทาน  ทาง สตง. ก็ได้ทักท้วงเนื่องจากมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  
ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการแทน  จึงอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหา
แนวทางแก้ไข  ส าหรับเรื่องแอสฟัลท์  เหตุใดจึงผ่านหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10  
เนื่องจากต้องการให้เป็นถนนสายที่ยาวที่สุด  และเป็นถนนสายหลัก  เพราะสุดสายก็
จะเลี้ยวออกทางหลัก  จะท าให้ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักของหมู่บ้านโชคทวี  
เป็นการดึงระยะทางให้ได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง  อีกทั้งถนนสายนี้มีการวางท่อ
ระบายน้ าเรียบร้อยแล้ว  ท าให้สามารถขยายถนนได้ง่าย  แต่อีกสายหนึ่งยังจะต้อง
ด าเนินการอีกหลายอย่าง  เพราะไหล่ทางกว้าง และลึก จะต้องวางท่อระบายน้ าก่อน  
อีกทั้งถนนสายนั้นมีระยะทางสั้น  จึงเป็นที่มาของการเทแอสฟัลท์ผ่านหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10   เพราะได้รับการโอนเป็นถนนท้องถ่ินแล้ว  หากยังไมได้โอนให้
เป็นถนนท้องถ่ินก็จะไม่สามารถขอรับงบประมาณได้  เช่นเดียวกับล าเหมือง  หากจะ
ด าเนินการในเรื่องของพนังล าเหมืองก็ไม่สามารถจะด าเนินการได้ทันที  ต้องขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  หากมีหนังสืออนุมัติมาจึงจะสามารถด าเนินการได้  ฉะนั้น  ทาง
สาธารณะจะต้องขออนุมัติผู้ว่าฯ ทั้งหมด  ส าหรับถนนสายต้นโพธ์ิ  หมู่ที่  2  ซึ่งได้รับ
การโอเวอร์เลย์ต่อไปประมาณ  200  เมตร  ซึ่งเป็นส่วนปลายของถนนจากหมู่ที่  5  
โดยกว้าง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร  ส าหรับส่วนที่เหลือจะเร่งด าเนินการโดยใช้
งบประมาณของ อบต. จากต้นโพธ์ิไปยังซอย  12  จะให้กองช่างออกแบบ  และ
ด าเนินการ  ประกอบกับเอกชนที่มาสรา้งห้องแถว  ซึ่งได้มีการตกลงกับกองช่างไว้แลว้  
ในการออกแบบให้  ส่วนเรื่องหลุม  ก็จะใช้แอสฟัลท์ที่กองช่างผสมเองเข้าไปท าการ
แก้ไขช่ัวคราว  จะพยายามขยายถนนทุกสายเพื่อตัดปัญหาเรื่องหญ้า  ส าหรับอุปกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นงานป้องกัน  กองช่าง  ก็ได้หารือกันแล้ว  ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะมีครบ  
แต่เนื่องจากเมื่อมีการน าไปใช้แล้วเกิดช ารุด  ก็ทิ้งไว้  ไม่ได้น าไปส่งซ่อม   ไม่มีการ
เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ  จึงจะให้น าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่มาท าการ
ตรวจสอบ  หากช้ินใดไม่สามารถใช้งานได้ก็จะต้องหางบประมาณจดัซื้อ  และให้แต่ละ
กองงานรับผิดชอบ 

คุณเกรียงไกร กรณีตัดไม้หมู่ที่   10  ซึ่งเป็นไม้ไผ่  ปกติหากเป็นเขตสาธารณะ  ทาง อบต . ก็ได้
ด าเนินการไปแล้ว  แต่ไม้ไผ่  คาดว่าจะเป็นของประชาชน  จะประสานกับเจ้าของบ้าน
อีกครั้ง  หากลงพื้นที่วันใดจะขอประสานกับท่านสมาชิกฯ อีกครั้ง  ส าหรับล าเหมือง
ชลประทาน  ได้แจ้งไปยังชลประทาน และชลประทานก็ได้แจ้งมาเป็นหนังสือ  แจ้งว่า  
ในปี  2562  ทางชลประทานยังไม่ได้รับงบประมาณ  หากได้รับงบประมาณเข้ามาก็
จะด าเนินการให้   แต่ยังไม่สามารถระบุ วันที่ จะด าเนินการได้  เพราะต้องรอ
งบประมาณ  ส าหรับถนน  เป็นถนนสายที่ได้ท าการข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถ่ินแล้ว  
โดยเป็นถนนสายหลักของต าบล  หากเป็นถนนสายรอง  คือซอยต่างๆ  ดังนั้น  แม้
ผู้ใหญ่บ้านจะไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว  ถนนสายนั้นก็เป็นถนนสายหลักอยู่ดี  เพราะได้
ท าการขยายถนนออกมาเพื่อรองรับ  โดยจะผ่านจากหมู่  4  ไปถึงหมู่ที่  7  ไม่เข้า
ซอย  ถนนของต าบลดอนแก้วมีทั้งหมด  219  สาย  ที่เคยข้ึนทะเบียนไว้  แต่  ณ  
ปัจจุบัน  ส ารวจเพิ่มข้ึนมา  มีประมาณ  300  สาย  ซอยต่าง ๆ  จะต้องข้ึนทะเบียน
ถนนท้องถ่ินทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นสายรอง หรือสายหลัก 

คุณประเสริฐ เรื่องตัดหญ้า  สิ้นปีงบประมาณได้รับเงินประกันคืน  แต่เงินค่าตอบแทนผู้ด าเนินการ
ตัดหญ้ายังไม่ได้ครบถ้วนตามจ านวน  ไม่ทราบว่าจะได้เมื่อใด   
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คุณบัวลอย เรื่องหินคลุก  เพราะหินคลุกซอยบ้านจรรยาได้เขียนค าร้องมาแล้ว  และก็ได้ทราบว่า
มีหินคลุกไปลงที่หมู่ที่  5  แต่ไม่ได้ด าเนินการในซอยบ้านจรรยา  และจะด าเนินการได้
เมื่อใด 

ปลัดอุบล ประเด็นตัดหญ้า  ได้มีการตัดหญ้าไปก่อนจะงวดสุดท้าย  ซึ่งคิดว่าได้มีการจ่ายเงินให้
แล้ว  ก็ขอรับไปติดตามให้   

คุณปทิตตา ประเด็นถนนสายต้นโพธ์ิ  ต้องขอบคุณที่จะด าเนินการถนนสายนั้นให้  เพราะเมื่อต้น
เดือนมีการประชุมหมู่บ้าน  ประชาชนก็ได้สอบถาม  เพราะถนนสายน้ีเป็นถนนเข้า -
ออกของ  3  หมู่บ้าน  ซึ่งท่านสมาชิกฯ หมู่ที่  2  ได้ร้องขอไปครั้งหนึ่งแล้ว  และยัง
ได้ประสบเหตุด้วยตนเอง  เมื่อวันที่ผ่านมา  ซึ่งได้ใช้ถนนสายดังกล่าว  และเนื่องจาก
เป็นรถกระบะบรรทุก  ซึ่งมีขนาดใหญ่  รถที่สวนทางมาก็เป็นรถกระบะบรรทุกขนาด
ใหญ่เช่นกัน  ท าให้ต้องเบียดกันจนเกือบตกถนน  หากฝ่ายบริหารจะด าเนินการแก้ไข  
ก็ต้องขอให้เร่งด าเนินการโดยด่วน  เพราะมีรถใช้สัญจรจ านวนมาก   

คุณเกรียงไกร ขณะนี้  มีการท าถนนโอเวอร์เลย์ใหม่  และได้มีการตีเส้นจราจร  ซึ่งเป็นถนนสายหลัก  
และมีซอยแยกจ านวนมาก  ก็ไม่สามารถที่จะท าเส้นตัดได้ทุกซอย  และมีการโพสต์
เฟสบุ๊ค  ว่าเหตุใดจึงไม่มีสัญลักษณ์ว่าเป็นทางแยกที่ชัดเจน  หรือเหตุใดไม่ท าเส้น
ทแยง  ในวันน้ี  ช่วงบ่ายจะมีการวัดค่าสะท้อนแสงของเส้นถนน  ซึ่งมีการคิดปริมาณ
ความกว้าง  ความยาวของการตีเส้นถนนเป็นตารางเมตร  ในการจ่ายค่าด าเนินการ  
และในขณะนี้ก็มีปัญหาบริเวณทางร่วมทางแยก  เพราะมีการตีเส้นทึบ  ก็ได้พยายาม
แก้ไขให้  แต่ในส่วนของผู้รับเหมาถือว่าด าเนินการไปแล้ว  ก็จะสอบถามถึงวิธีการ
แก้ไขในเส้นที่ได้ท าการตีเส้นไปแล้ว  ซึ่งปกติหากออกซอยมาก็จะต้องเบรก  หรือ
ชะลอความเร็ว  แต่เมื่อมีการตีเส้นทึบท าให้ผู้ขับข่ีไม่ชะลอ หรือเบรกรถ  อย่างไรก็
ตาม  ก็จะพยายามแก้ไขในบริเวณที่มีความเสี่ยงให้ก่อน  เพราะหากจะแก้ไขทุกซอยก็
คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้  ส าหรับเรื่องที่มีการร้องขอเข้ามา  ทางกองช่างก็
จะได้วางแผนการท างาน  ว่าในแต่ละสัปดาห์ได้ด าเนินการเรื่องใดบ้าง  และได้
ด าเนินการไปถึงไหน  อย่างไร  เพราะในปัจจุบัน  ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง  
จะต้องมีการส ารวจพื้นที่  ปริมาณที่จะต้องด าเนินการ  ต้องท า  TOR  ระบุปริมาณ
พัสดุที่จะจัดซื้อ  ไม่สามารถซื้อมาสต๊อกไว้ได้เหมือนเช่นที่ผ่านมา  แต่ทุกค าร้องก็ได้
ทยอยด าเนินการให้ตามล าดับ   

คุณอารีรัตน์ กรณีขยะอันตราย  ขวดสเปรย์  ซึ่งมีเหตุเกิดทุกเตาเผาเกือบทุกปีที่ผ่านมา  จะต้อง
แก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งในส่วนต้นทางคือครัวเรือน  และปลายทางคือเตาเผาขยะ  ส่วน
ของผู้ปฏิบัติงานทางกองสาธารณสุขก็ได้เน้นย้ าไปแล้วให้มีการตรวจสอบทุกถุงที่จะ
น าเข้าเตาเผา  แต่ในส่วนของการคัดแยกต้นทาง  ขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ ได้
ประสาน และท าความเข้าใจกับประชาชน เพราะขวดสเปรย์ไม่ได้มีเพียงชนิดเดียว  
ทั้งโคโลญจน์สเปรย์  ลูกกลิ้ง  น้ าหอมขวดเล็ก ๆ ที่มีการอัดก๊าซเข้าไป  สามารถ
ระเบิดได้เช่นกัน  เพราะใช้แรงอัดที่ไวไฟ บางครั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเพราะ
มีขนาดเล็ก  แต่อย่างไรก็ตาม  จะท าเอกสารแผ่นพับขยะอันตรายที่จะต้องคัดแยก
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจต่อไป   

คุณเกรียงไกร เรื่องตัดไม้มีปัญหาในขณะนี้ก็ คือที่ส าหรับทิ้ ง  ขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ 
ตรวจสอบว่าในแต่ละหมู่บ้านจะสามารถน าไปทิง้ได้ที่ไหนบา้ง  ทางห้วยตึงเฒ่ายังไม่ให้
น าไปทิ้ง  ส าหรับหมู่บ้านที่มีที่ทิ้งก็คือหมู่ที่  9  ,  หมู่ที่  6  ,  หมู่ที่  1  และค าร้องที่
ยังค้างก็คือหมู่ที่  5  และหมู่ที่  3  และแม้ทาง อบต. จะมีเครื่องย่อยกิ่งไม้  ทางกอง
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ส่งเสริมการเกษตรก็จะรับเฉพาะกิ่งไม้ที่มีการตัดซอยให้เป็นกิ่งเล็กๆ เท่าน้ัน  แต่กอง
ช่างไม่สามารถด าเนินการให้เช่นน้ันได้  เพราะจะต้องใช้เวลานาน  และกองการเกษตร
ก็ไม่รับกิ่งไม้ที่ไม่ตัดซอย  เพราะไม่สามารถน าเข้าเครือ่งย่อยได้  ดังนั้น  จึงขอให้แต่ละ
หมู่บ้านได้หาสถานที่ส าหรับน ากิ่งไม้ไปทิ้ง  เมื่อมีสถานที่ส าหรับน ากิ่งไม้ไปทิ้งให้แจ้ง
มายังกองช่างเพื่อออกด าเนินการตัดกิ่งไม้ตามค าร้อง  แต่หากจะให้กองช่างตัดซอย
เป็นกิ่งเล็ก ๆ  ตามที่กองการเกษตรต้องการ  ก็ไม่สามารถจะด าเนินการให้ได้  เพราะ
ต้องใช้เวลานาน  และกองช่างก็มิได้มีหน้าที่เพยีงตัดกิ่งไม้เท่านั้น  ยังมีค าร้องซ่อมแซม
ไฟฟ้าอีกหลายค าร้องที่ยังรอล าดับด าเนินการ  และหากเป็นต้นสัก  จะมีข้ันตอนใน
การขออนุญาตตัด  และต้องด าเนินการให้ถูกต้อง   

ประธานสภาฯ การตัดกิ่งไม้  ทาง อบต. สามารถด าเนินการให้ได้  แต่ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้หา
สถานที่รองรับกิ่งไม้ที่จะตัดออก  เพราะสถานที่ส าหรับทิ้งกิ่งไม้เดิมที่ห้วยตึงเฒ่าไม่
สามารถเข้าไปใช้ได้  ต้องขอความร่วมมือสมาชิกฯ ทุกท่าน   

นายกฯ เรื่องพื้นที่ส าหรับทิ้งกิ่งไม้  ขอให้แต่ละหมู่บ้านได้ตรวจสอบให้ละเอียด  เพราะเกรงว่า
จะมีการแอบน าขยะมาทิ้งปะปน  หากเป็นไปได้  ควรเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของ  และขอ
อนุญาตเจ้าของที่ดินส าหรับทิ้งกิ่งไม้  และจะให้กองการเกษตรท าการย่อยกิ่งไม้ไปที
ละหมู่บ้าน  กิ่งไม้ทุกหมู่บ้านที่ตัดลงมาจะน าไปท าปุ๋ยหมักทั้งหมด  และช่วงนี้ก าลังจะ
เข้าสู่ฤดูหนาว  ซึ่งจะมีการสอบถามจากประชาชนในเรื่องของผ้าห่มกันหนาว  ก็
จะต้องขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ท าความเข้าใจ และช้ีแจงให้ประชาชนได้เข้าใจร่วมกัน  
กรณีที่จะมีการแจกเครื่องกันหนาวได้น้ัน  ระเบียบฯ มีอยู่ว่า  อุณหภูมิจะต้องต่ ากว่า  
8  องศาเซลเซียส  ติดต่อกัน  3  วัน  ที่ผ่านมา  อุณหภูมิในต าบลดอนแก้วต่ าสุดอยู่ที่  
11  องศาเซลเซียสเท่านั้น  แม้ว่าในบางต าบลอาจจะมีอุณหภูมิต่ ากว่า  8  องศา
เซลเซียสบ้าง  ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์  เพราะการประกาศภัยพิบัติ  หรือภัยหนาว  
จะต้องประกาศเป็นอ าเภอ  มิได้ประกาศเฉพาะพื้นที่  เมื่อมองภาพรวมแล้ว  อ าเภอ
แม่ริม  อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า  8  องศาเซลเซียสแน่นอน   

คุณบัวลอย เมื่อมีการเขียนค าร้องเข้ามา  และเจ้าหน้าที่จะออกปฏิบัติงาน  ขอให้แจ้งให้ทราบเพื่อ
จะได้ร่วมออกปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกให้   

ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการหารือเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 12.30  น.  
 
 


