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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
สมัยสามัญสมัยทีส่าม  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2561 
วันพุธท่ี  4  กรกฎาคม  2561  เวลา  09.0๐  น. 

ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
............................................................. 

 
ผู้มาประชุม  ๑.  นายฉัตรมงคล   ชัยวงค์  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางปทิตตา  สุดด้วงแก้ว   รองประธานสภาฯ   

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

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

1. นายสุรเชษฐ  นินค า  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  4  ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๑.  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.  นางศิรัญญา  สุนทร  หัวหน้าส านักปลัดฯ 
   8.  นายเกรียงไกร จันณะค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
   9.  นางสาวบุณฑริกา รัตนะ  หัวหน้าฝ่ายพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
   10.  นางสาวชญกาญต ์ ณะวิชัย  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
   11.  นายสมบุญ  แซ่จิว  วิศวกรโยธา 
   12.  นางสาวรัชนิกานต์ บัวนาค  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
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   13.  นางวราลักษณ์ ยอดค า  นักจัดการงานทั่วไป 
   14.  นางสาวรัชฎา ทองปญัญา เจ้าพนักงานธุรการฯ 
   15.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
   16.  นางสาวศศิวิมล ศรีวิชัย  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
   17.  นางสาวจุฬาลักษณ์ ค าตา  ผู้ช่วยนิติกร 
   18.  นางสาวทัศฎาภร วะรี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
   19.  นางชญาณิศา กุลอ่อน  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   20.  นางสาวกรรณิการ ์ ถุงเงิน  เจ้าหน้าที่งานแผนฯ 
   21.  นางสาวอมรรัตน์ อิ่นแก้ว  เจ้าหน้าที่กองคลัง 
   22.  นางสาวเบญจวรรณ เฟื่องวงศ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
   23.  นางสาวธัญลักษณ์ โยธาราษฎร์ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 
   24.  นางสาวเพ็ญพมิพ์  สวัสดิวงษา เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 
   25.  นางสาวฟาริดาห ์ มามณี  เจ้าหน้าที่  สสส. 
   26.  นางสาวคนึงนิจ บุญสงู  เจ้าหน้าที่  สสส. 
   27.  นางสาวนปภา แจน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
   28.  นายสุพล  แก้วศรี  พนักงานขับรถ 
   29.  นางสาวปริมาศ  การะพัตร จนท.กองการศึกษาฯ 
   30.  นายชลอ  การะบรูณ์ จนท.กองส่งเสริมการเกษตร 
   31.  นายมนตรี  บัวแก้วเกิด จนท.กองส่งเสริมการเกษตร 
   32.  นายเจษฎากร บุญมา  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
   33.  นายอานัท  ไชยวงค์  เจ้าหน้าที่กองช่าง 
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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  เลขานุการ
สภาฯ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าประชุม   โดยมีนายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรึกษาฯน าสวดมนต์ไหว้พระและนาย
ฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมยัที่สาม  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2561 
ดังนี ้

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ในวันน้ี  เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  เพื่อพิจารณา

ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีสมาชิกฯ 
ลาป่วย  1  ท่าน  คือ  คุณสุรเชษฐ  นินค า  สมาชิกฯ หมู่ที่  4  และในวันนี้  มี
พนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ที่จะมาร่วมเป็นครอบครัวดอนแก้ว  ขอเชิญทุกท่านได้มา
แนะน าตัว 

คุณเจษฎากร  สวัสดีครับช่ือนายเจษฎากร  บุญมา  ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกลบ้านอยู่บ้าน
ทรายมูล  แม่แตง  จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  สาขาช่างยนต์  เคย
ท างานที่บริษัท สหพานิช  ระยะเวลา  5  ปี  ต าแหน่งหัวหน้าช่าง   

คุณอานัท  สวัสดีครับ  ช่ือนายอานัท  ไชยวงค์   ต าแหน่งผู้ ช่วยนายช่าง   จบการศึกษาจาก
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  สาขาช่างยนต์  เคยท างานที่โตโยต้าริช  ระยะเวลา  3  ปี
อยู่หมู่  3  บ้านศาลา 

คุณเกรียงไกร พนักงานใหม่สังกัดกองช่าง  จ านวน  2  คน  ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล  มี
หน้าที่ตรวจ  เช็ค  ซ่อมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในกรณีซ่อมแซมเล็กๆ  น้อยๆ ที่สามารถ
ไปซื้ออะไหล่มาซ่อมแซมเองได้  รวมถึงรถยนต์ส่วนกลางที่มีปัญหา  ก่อนนั้น  หากรถ
ช ารุดก็จะส่งเข้าอู่ซ่อม  บางครั้งช ารุดเสียหายเพียงเล็กน้อย  ก็ท าให้เสียงบประมาณ
จ านวนมาก  บางครั้งซ่อมมาแล้วใช้งานได้ไม่นานก็เสียอีก  ตอนนี้ก็จะตัดปัญหาใน
เรื่องงบประมาณลง  เพราะสามารถตรวจเช็คได้  แต่หากตรวจเช็คแล้วไม่สามารถซ่อม
เองได้ก็จึงจะส่งเข้าอู่ซ่อม 

คุณมนตรี  สวัสดีครับ  ช่ือนายมนตรี  บัวแก้วเกิด  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตรจบ
การศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษา  ระดับช้ัน  ปวช.  สาขาการกีฬาสุขภาพ  เคยท างาน
หมวดการทางแม่ริม  ประมาณ  4-5  ปี  บ้านอยู่ต าบลหนองแหย่ง  สันทราย 

คุณชลอ  สวัสดีครับ  ช่ือนายชะลอ  การะบูรณ์  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตรจบ
การศึกษาจาก  กศน.  ระดับช้ัน  ม.6  ก าลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ  ช้ันปีที่  
3  ช่วงเสาร์-อาทิตย์  บ้านอยู่อ าเภอฮอด 

คุณปริมาศ  สวัสดีค่ะ  ช่ือนางสาวปริมาศ  การะพัตร  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่กองการศึกษา  จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต  เอกวัฒนธรรม
ศึกษา  เคยท างานที่ห้องทะเบียน  งานปกครองจังหวัดเชียงใหม่  บ้านอยู่อ าเภอไชย
ปราการ 

คุณสุพล   สวัสดีครบั  ช่ือนายสุพล  แก้วศรี  ต าแหน่งพนักงานขับรถนกัเรียน  กองการศึกษา 
ปลัดอุบล  สืบเนื่องจากปัญหาบ่อหมักขยะที่สุสานป่าแงะ เกิดกลิ่นเหม็น ท าให้ต้องเร่งแก้ไข

ปัญหา  ซึ่ งได้ท าหลายวิธีแต่ก็ยั งไม่สามารถแก้ ไขปัญหาเรื่องกลิ่นได้  จึงได้
ปรึกษาหารือกับกองสาธารณสุขฯ และท่านนายกฯ  จึงมีแนวคิดที่จะท าบ่อ  และได้รับ
ความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มาท าบ่อแบบตะแกรงเหล็ก  ท าให้สามารถ
ระบายอากาศได้ดี  จึงต้องหาคนมาอยู่ประจ าเพื่อดูแลบ่อขยะ  และต้องไปศึกษา
เรียนรู้วิธีการ  และการแก้ไขปัญหากับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งเมื่อทดลองและ
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พิจารณาแล้ว  พบว่าไม่เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นอีก  เนื่องจากมีทั้งข้ีวัว  ใบไม้แห้งที่น ามา
กลบขยะเปียกที่น ามาเทลงไปในบ่อ  และคุณภาพของปุ๋ยที่ออกมาก็มีคุณภาพมากข้ึน
ซึ่งก็ได้รับสมัครพนักงานที่จะต้องอยู่ประจ าบ่อมาจ านวน  2  คน  และทั้ง  2  คนก็มี
ความสามารถพอสมควร  คนแรกสามารถดูแล  ตรวจเช็คเครื่องยนต์ได้  อีกคนหนึ่ง
เคยขับรถแมคโครอยู่บ่อขยะตั้งแต่อายุ  16  ทางกองช่างก็ต้องการที่จะได้ทั้ง  2  คน
ไปท างานให้กองช่าง  แต่กองสาธารณสุขก็ต้องการคนเช่นกัน  จึงไม่ให้ทั้ง  2  คนไป
สังกัดกองช่าง  กองช่างจึงต้องสรรหาคนใหม่  และก็ได้มา  2  คนเช่นกัน  ส าหรับอีก
คนหนึ่ง  ที่จบการศึกษาด้านวัฒนธรรม  มาแทนน้องอ้อม  ที่อยู่กองการศึกษา  เพราะ
น้องได้งานใหม่ที่ตรงกับอุปนิสัย  และอัตลักษณ์ส่วนตัวที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ประธานสภาฯ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวดอนแก้ว  และขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันท างานเพื่อ
ประชาชนต าบลดอนแก้วอย่างเต็มความสามารถ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบในรายงานการประชุม  หากท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม  

ขอเรียนเชิญ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สอง  ประจ าปี  2561เมื่อวัน

อังคารที่  26  มิถุนายน  2561  จ านวน  17  เสียง สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
- ไม่มีกระทู้จากสมาชิกฯ สง่เข้ามา 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติเรื่อง  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  (วาระที่  1  ขั้นรับหลักการ) 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 

2547  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่   2  พ.ศ. 2554  หมวด  3  ข้อ  45  ญั ตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้  และการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณน้ัน 

ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรา่งข้อบัญญัติน้ันไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 



5 

 

ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ิน  รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี  
หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 

วรรคสอง  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วยเพื่อ
แถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 

หมวด  4  ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินย่ืน
ต่อสภาท้องถ่ิน  ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ข้อ  59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการ
ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

วรรคสอง  ค าแปรญัตติ ให้ เสนอล่วงหน้า เป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาท้องถิ่นก าหนด  ตามข้อ  45  
วรรคสาม  และข้อ  49  วรรคหน่ึง 

ข้อ  60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายใหม่ข้ึน  หรือเพิ่มเติมรายจ่าย  หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรอง
จากผู้บริหารท้องถ่ิน  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ  อบต.  หากมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากกว่าที่ประมาณ
การไว้  และมีรายการที่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน  จะต้องน าเข้าสภาเพื่อ
พิจารณา 
ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

นายกฯ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลดอนแก้ว  จึงขอ
ช้ีแจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังต่อไปนี้ 
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1.  สถานะการคลัง 
 1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว มีสถานะการเงินดังนี้ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    54,893,565.75 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม      11,577,612.29 บาท 
 1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม    13,473,228.55 บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   จ านวน          25       โครงการ 
       รวม 11,755,413.64  บาท 
 1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน         -      โครงการ 

รวม             -  บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง     จ านวน          -   บาท 
 
2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 (1)   รายรับจริงทั้งสิ้น   74,066,843.95  บาท   ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร      2,105,430.29  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      310,599.70  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        350,430.93  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     191,130.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        129,125.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน      -   บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร     34,453,581.59 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     29,852,834.00 บาท 
 (2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     8,156,257.70  บาท 
 (3)   รายจ่ายจริง  จ านวน  59,897,928.30  บาท   ประกอบด้วย 
  งบกลาง       11,539,127.29  บาท 
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 18,862,423.82  บาท 
  งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
         16,628,057.35  บาท 
  งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    5,642,585.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)              -     บาท 
  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)      4,564,400.00  บาท 
 (4)   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       100,278.49  บาท 
 (5)   มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่         -        บาท 
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3.  งบเฉพาะการ (โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว) 
3.1  สถานะการคลัง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  มี
สถานะการเงินดังนี้ 
 3.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น           1,655,847.61  บาท 
 3.1.2  เงินสะสม           1,168,256.84  บาท 

รวม 2,824,104.45  บาท 
3.2  การบริหารงบประมาณของโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 (1)   รายรับจริงทั้งสิ้น   3,637,822.75  บาท   ประกอบด้วย 
  หมวดรายได้      
  1. ค่าบริการ        3,585,017.75  บาท 

2. รายได้อื่น             52,455.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
1. เงินบริจาค                  350.00  บาท 

 (2)   รายจ่ายจริง  จ านวน  3,027,989.48  บาท   ประกอบด้วย 
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)   2,384,466.00  บาท 
  งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
              625,523.48  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)           18,000.00  บาท 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

รายรับ 
รายรับจริง  
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง    
      หมวดภาษีอากร 2,760,742.74 2,645,000.00 2,830,000.00 
      หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

733,159.20 779,000.00 753,000.00 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 462,775.62 470,000.00 470,000.00 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ       
การพาณิชย ์

221,185.00 280,000.00 
 

250,000.00 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 265,169.98 182,000.00 267,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บ 4,443,032.54 4,356,000.00 4,570,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

      หมวดภาษีจดัสรร 44,059,549.27 44,644,000.00 45,830,000.00 
รวมรายได้ท่ีรฐับาลเก็บแลว้จัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

44,059,549.27 44,644,000.00 45,830,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43,795,589.47 43,000,000.00 51,600,000.00 
รวมรายได้ท่ีรฐับาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

43,795,589.47 43,000,000.00 51,600,000.00 

รวม 92,298,171.28 92,000,000.00 102,000,000.00 
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

 
รายจา่ย 

รายจา่ยจริง  
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง 14,829,555.00 17,143,798.00 22,460,676.00 
     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 

24,646,965.46 31,481,496.00 34,285,360.00 

     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  
ใช้สอยและวัสดุ และหมวด 
ค่าสาธารณูปโภค) 

27,111,943.71 32,549,006.00 31,878,387.00 

     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง)  

12,051,160.00 8,436,700.00 11,133,577.00 

     งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,655,000.00 2,369,000.00 2,222,000.00 

รวมรายจา่ยจากงบประมาณ 80,314,624.17 92,000,000.00 101,950,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  
                      
8,445,480.00  
 

  บาท  แยกเป็น 
    

รายได้   

  
ค่าบริการ จ านวน 4,595,000 บาท   

              ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
3,110,000.00 บาท เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บไดเ้พิ่มขึ้น 

    

  
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ านวน 2,412,980 บาท   

              ค าชี้แจง  ตั้งเป็นรายการรายรับใหม ่เน่ืองจากได้รับเงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จากองค์การบริหารต าบลดอนแก้ว 

    

  
รายได้อื่น จ านวน 1,425,500 บาท   

    

          ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
398,500.00 บาท เน่ืองจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเงนิอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

รายได้เบ็ดเตล็ด   

 
รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 12,000 บาท   

    
          ค าชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 26,700.00 บาท เน่ืองจากคาดวา่จะมีรายไดล้ดลง     
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

รายรับ 
รายรับจริง  
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้    
      ค่าบริการ 3,110,000.00 3,786,600.00 4,595,000.00 
      เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป - - 2,412,980.00 
      รายได้อ่ืน 398,500.00 514,000.00 1,425,500.00 

รวมรายได้ 3,508,500.00 4,300,600.00 8,433,480.00 
รายได้เบ็ดเตล็ด    
      รายได้เบ็ดเตลด็ 26,700.00 30,000.00 12,000.00 

รวมรายได้เบ็ดเตล็ด 26,700.00 30,000.00 12,000.00 
รวม 3,535,200.00 4,330,600.00 8,445,480.00 

 
 
 

 
รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

 
รายจ่าย 

รายจ่ายจริง  
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    
     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว) 

2,670,000.00 2,666,510.00 2,431,680.00 

     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบ ค่าใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

798,110.00 1,294,910.00 5,940,810.00 

     งบลงทุ น  (หมวดค่ าค รุภั ณ ฑ์   ที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง)  

65,000.00 367,785.00 12,000.00 

     งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - - - 
     งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) - - 50,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 3,533,110.00 4,329,205.00 8,434,490.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ   
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วอ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้าน ยอดรวม 

งบประมาณรายจา่ยท่ัวไป 101,950,000.00 
ด้านบริหารท่ัวไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,158,958.00 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,987,271.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 28,044,551.00 
     แผนงานสาธารณสุข 5,313,930.00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,147,279.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 9,397,850.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,011,520.00 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,266,200.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,108,000.00 
      แผนงานการเกษตร 1,952,565.00 
      แผนงานการพาณิชย ์ 101,200.00 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 22,460,676.00 
งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 8,434,490.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานสาธารณสุข 8,434,490.00 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 110,384,490.00 
 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้วและโดย
อนุมัติของนายอ าเภอแม่ริม ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ข้อ 2  ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจ านวน 110,384,490 บาท 

ข้อ 4งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 101,950,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
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แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,158,958.00 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,987,271.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 28,044,551.00 
     แผนงานสาธารณสุข 5,313,930.00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,147,279.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 9,397,850.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,011,520.00 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,266,200.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,108,000.00 
      แผนงานการเกษตร 1,952,565.00 
      แผนงานการพาณิชย ์ 101,200.00 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 22,460,676.00 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 101,950,000.00 
 
ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 8,434,490 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
     งบบุคลากร 2,431,680.00 
     งบด าเนินงาน 5,940,810.00 
     งบลงทุน  12,000.00 
     งบเงินอุดหนุน  50,000.00 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 8,434,490.00 
 
 ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ปฏิบัติการเบกิจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนมุัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
 ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีหน้าทีร่ักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

หมวดภาษีอากร       
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,851,551.97 1,987,427.35 2,051,693.71 2,172,550.28 3.01       2,240,000.00 
     ภาษีบ ารงุท้องที ่ 158,811.60 237,696.84 251,206.22 257,216.40 1.08          260,000.00  
     ภาษีป้าย 281,804.00 305,506.60 288,251.80 330,976.06 -0.29          330,000.00  

รวมหมวดภาษีอากร 2,292,167.57 2,530,630.79 2,591,151.73 2,760,742.74 2.51       2,830,000.00  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 5,491.20 10,068.60 6,343.80 4,520.20 10.61              5,000.00  
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 38,335.00 56,509.00 63,992.00 32,577.00 1.30            33,000.00  
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 3,130.00 3,360.00 4,850.00 7,990.00 0.13              8,000.00  
     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 4,000.00 12,000.00 44,100.00 61,200.00 14.38            70,000.00  
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที ่
     ขายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. 

- - - 2,100.00 -100              0.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ - - 1,510.00 680.00 47.06              1,000.00  
     ค่าปรบัการผิดสัญญา 146,037.00 94,257.00 559,771.86 527,352.00 0.50          530,000.00  
     ค่าปรบัผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก - - - 36,700.00 8.99            40,000.00  
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 47,100.00 51,800.00 50,500.00 43,400.00 3.69            45,000.00  
     ค่าใบอนุญาตจดัตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม  
     อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

1,300.00 2,400.00 2,800.00 1,000.00 400.00              5,000.00  

     ค่าใบอนุญาตใหต้ัง้ตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00              2,000.00  
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 7,660.00 6,653.00 3,410.00 3,170.00 26.18              4,000.00  
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 1,530.00 4,740.00 6,900.00 10,470.00 -4.49            10,000.00  

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 256,583.20 243,787.60 746,177.66 733,159.20 2.71        753,000.00  
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
     ดอกเบีย้ 659,153.21 515,039.17 461,504.94 462,775.62 1.56          470,000.00  

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 659,153.21 515,039.17 461,504.94 462,775.62 1.56        470,000.00  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 191,975.00 185,735.00 187,737.00 221,185.00 13.03          250,000.00  

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 191,975.00 185,735.00 187,737.00 221,185.00 13.03        250,000.00  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
     เงินที่มีผู้อุทิศให ้ 24,531.00 23,440.00 23,535.00 21,654.35 0.21            21,700.00  
     ค่าขายแบบแปลน 31,700.00 55,310.00 138,900.00 43,300.00 3.93            45,000.00  
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 281.00 422.00 990.00 283.00 6.01                 300.00  
     รายได้เบด็เตล็ดอ่ืนๆ 29,740.00 5,400.00 16,940.00 199,932.63 0.03          200,000.00  

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 86,252.00 84,572.00 180,365.00 265,169.98 0.69         267,000.00  
หมวดภาษีจัดสรร       
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเลื่อน - - 513,723.54 709,353.10 0.09          710,000.00  
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,155,648.71 9,721,472.99 10,165,182.55 10,117,640.03 0.02     10,120,000.00  
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 8,212,524.74 7,275,467.84 7,428,741.45 7,574,214.90 0.08       7,580,000.00  
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 940,594.78 943,633.36 1,038,132.29 1,095,633.15 0.40       1,100,000.00  
     ภาษีสุรา - 2,819,941.17 3,175,937.98 3,116,669.14 3,195,039.44 0.16       3,200,000.00  
     ภาษีสรรพสามิต + 3,835,678.88 5,471,138.70 6,703,980.97 7,699,669.12 0.00       7,700,000.00  
     ค่าภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ 61,577.50 65,577.50 11,982.50 9,982.50 0.18            10,000.00  
     ค่าภาคหลวงแร่ 98,676.08 100,227.33 109,525.42 100,504.18 -0.50          100,000.00  
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 220,524.33 157,344.18 106,173.63 128,781.04 0.95          130,000.00  
     เงินทีเ่ก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาต ิ 76,453.72 45,601.95 52,595.00 174,006.81 3.44          180,000.00  
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
     กฎหมายทีด่ิน 

8,709,829.00 14,257,688.13 9,751,412.00 13,254,725.00 13.17     15,000,000.00  

รวมหมวดภาษีจัดสรร 32,131,448.91 41,214,089.96 38,998,118.49 44,059,549.27 4.02    45,830,000.00  
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

15,793,178.00 25,437,062.00 19,307,053.00 34,319,399.00 
50.35     51,600,000.00  

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,793,178.00 25,437,062.00 19,307,053.00 34,319,399.00 50.35    51,600,000.00  
รวมทุกหมวด 51,410,757.89 70,210,916.52 62,472,107.82 82,821,980.81 32.1  102,000,000.00  

 
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่

หมวด/ประเภท 
รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

รายได ้    
     ค่าบริการ 3,786,600.00 17.59 4,595,000.00 
     เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป - 100.00 2,412,980.00 
     รายได้อื่น 514,000.00 63.94 1,425,500.00 

รวมรายได ้ 4,300,600.00 49.01 8,433,480.00 
รายได้เบ็ดเตล็ด    
     รายได้เบ็ดเตล็ด 30,000.00 -150.00 12,000.00 

รวมรายได้เบ็ดเตล็ด 30,000.00 -150.00 12,000.00 
รวมทุกหมวด 4,330,600.00 48.72 8,445,480.00 

       
       หมายเหต ุ  ผลต่าง (%)  หมายถึง ปี 2562 – ปี 2561 = ผลต่าง x 100 
                                                                                    ปี 2562 
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รายจา่ยตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

............................. 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                         งาน 

          งบ 
งานบริหารท่ัวไป 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

งานบริหารงาน
คลัง 

รวม 

งบบุคลากร     
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,691,000 - - 2,691,000 
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 6,394,740 - 3,390,960 9,785,700 
งบด าเนินงาน     
     ค่าตอบแทน 1,204,100 - 143,100 1,347,200 
     ค่าใช้สอย 3,697,924 205,000 479,000 4,381,924 
     ค่าวัสด ุ 1,242,300 - 212,500 1,454,800 
     ค่าสาธารณูปโภค 1,119,210 - - 1,119,210 
งบลงทุน     
     ค่าครุภัณฑ์ 301,924 - 12,200 314,124 
งบเงินอุดหนุน     
     เงินอุดหนุน 45,000 - - 45,000 
งบรายจ่ายอ่ืน     
     รายจ่ายอื่น 20,000 - - 20,000 

รวม 16,716,198 205,000 4,237,760 21,158,958 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   งาน 
           งบ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

และระงับอัคคีภัย 
รวม 

งบบุคลากร    
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 1,636,380 - 1,636,380 
งบด าเนินงาน    
     ค่าตอบแทน 35,000 - 35,000 
     ค่าใช้สอย 610,000 330,000 940,000 
     ค่าวัสด ุ 169,000 - 169,000 
งบลงทุน    
     ค่าครุภัณฑ์ - 1,156,891 1,156,891 
งบเงินอุดหนุน    
     เงินอุดหนุน - 50,000 50,000 

รวม 2,450,380 1,536,891 3,987,271 
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แผนงานการศึกษา 
                 งาน 
 
          งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

งานศึกษา 
ไม่ก าหนด

ระดับ 
รวม 

งบบุคลากร      
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 1,378,440 9,129,780 - - 10,508,220 
งบด าเนินงาน      
     ค่าตอบแทน 5,000 13,000 - - 18,000 
     ค่าใช้สอย 314,000 10,318,013 - 10,000 10,642,013 
     ค่าวัสด ุ 29,000 3,570,920 - 65,000 3,664,920 
     ค่าสาธารณูปโภค - 340,000 - - 340,000 
งบลงทุน      
     ค่าครุภัณฑ์ 63,845 1,293,553 - - 1,357,398 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 400,000 - - 400,000 
งบเงินอุดหนุน      
     เงินอุดหนุน - 1,064,000 50,000 - 1,114,000 

รวม 1,790,285 26,129,266 50,000 75,000 28,044,551 
 
 
แผนงานสาธารณสุข 

 
                              งาน 
          งบ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสขุ
และ 

งานสาธารณสขุอ่ืน 
รวม 

งบบุคลากร    
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 2,101,440 - 2,101,440 
งบด าเนินงาน    
     ค่าตอบแทน 30,000 - 30,000 
     ค่าใช้สอย 1,100,000 1,088,300 2,188,300 
     ค่าวัสด ุ 90,000 40,000 130,000 
งบลงทุน    
     ค่าครุภัณฑ์ - 704,190 704,190 
งบเงินอุดหนุน    
     เงินอุดหนุน - 160,000 160,000 

รวม 3,321,440 1,992,490 5,313,930 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                        งาน 
 
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคม 
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบบุคลากร    
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 517,800 - 517,800 
งบด าเนินงาน    
     ค่าใช้สอย 289,000 170,500 459,500 
     ค่าวัสด ุ 39,500 - 39,500 
งบลงทุน    
     ค่าครุภัณฑ์ 115,479 - 115,479 
งบเงินอุดหนุน    
     เงินอุดหนุน - 15,000 15,000 

รวม 961,779 185,500 1,147,279 
 
 
 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
               งาน 
 
       งบ 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ 

เคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งาน
สวนสาธารณะ 

งานก าจัด 
ขยะมลูฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร      
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 5,028,220 - - 240,000 5,268,220 
งบด าเนินงาน      
     ค่าตอบแทน 90,700 - - - 90,700 
     ค่าใช้สอย 733,000 410,000 230,000 200,320 1,573,320 
     ค่าวัสด ุ 87,000 1,200,000 - 10,000 1,297,000 
งบลงทุน      
     ค่าครุภัณฑ์ 29,310 - - - 29,310 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 959,300 - - 959,300 
งบเงินอุดหนุน      
     เงินอุดหนุน - 180,000 - - 180,000 

รวม 5,968,230 2,749,300 230,000 450,320 9,397,850 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                         งาน 

          งบ 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุน 

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวม 

งบบุคลากร    
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 662,520 - 662,520 
งบด าเนินงาน    
     ค่าตอบแทน 2,000 - 2,000 
     ค่าใช้สอย 27,000 278,000 305,000 
     ค่าวัสด ุ 22,000 - 22,000 
งบเงินอุดหนุน    
     เงินอุดหนุน - 20,000 20,000 

รวม 713,520 298,000 1,011,520 
 
 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                     งาน 
         งบ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวม 

งบด าเนินงาน    
     ค่าใช้สอย 543,200 - 543,200 
     ค่าวัสด ุ 85,000 - 85,000 
งบเงินอุดหนุน    
     เงินอุดหนุน - 638,000 638,000 

รวม 628,200 638,000 1,266,200 
 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                        งาน 
 
            งบ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบด าเนินงาน   
     ค่าใช้สอย 75,000 75,000 
งบลงทุน   
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,033,000 6,033,000 

รวม 6,108,000 6,108,000 
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แผนงานการเกษตร 
                       งาน 
         งบ 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบบุคลากร   
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 1,114,080 1,114,080 
งบด าเนินงาน   
     ค่าตอบแทน 79,600 79,600 
     ค่าใช้สอย 589,000 589,000 
     ค่าวัสด ุ 106,000 106,000 
งบลงทุน   
     ค่าครุภัณฑ์ 63,885 63,885 

รวม 1,952,565 1,952,565 
 
แผนงานการพาณิชย์ 
                              งาน 
            งบ 

งานตลาดสด รวม 

งบด าเนินงาน   
     ค่าใช้สอย 81,200 81,200 
     ค่าวัสด ุ 20,000 20,000 

รวม 101,200 101,200 
 
แผนงานงบกลาง 
                          งาน 
                   งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง   
     งบกลาง 22,460,676 22,460,676 

รวม 22,460,676 22,460,676 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

แผนงานสาธารณสุข 
                         งาน 

          งบ 
งานโรงพยาบาล รวม 

งบบุคลากร   
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 2,431,680 2,431,680 
งบด าเนินงาน   
     ค่าตอบแทน 3,353,900 3,353,900 
     ค่าใช้สอย 1,301,400 1,301,400 
     ค่าวัสด ุ 825,000 825,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 460,510 460,510 
งบลงทุน   
     ค่าครุภัณฑ์ 12,000 12,000 
งบเงินอุดหนุน   
     เงินอุดหนุน 50,000 50,000 

รวม 8,434,490 8,434,490 
 
ประธานสภาฯ เป็นการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2562  

ซึ่งท่านสมาชิกฯ คงได้ตรวจสอบรายละเอียดมากันบ้างแล้ว  หากมีข้อติดใจสงสัยใน
รายละเอียดต่าง ๆ  ท่านก็สามารถยื่นเสนอแปรญัตติได้ในวาระต่อไป  ส าหรับในวาระ
นี้  เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระแรก  ก็คือข้ันรับหลักการ และท่าน
สมาชิกฯ สามารถอภิปรายได้พอสมควร  มีท่านใดต้องการอภิปรายในวาระแรกนี้
หรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติมในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในวาระที่  1  ข้ันรับหลักการ 

ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2562  ในวาระที่  1  ข้ันรับหลักการ  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  
ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

5.2  ญัตติเรื่อง  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2554  หมวด  8  ข้อ  103  
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี   2  ประเภท  คือ  (1)  คณะกรรมการสามัญ  
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  (2)  
คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ  104  คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถ่ิน  แล้วรายงานต่อสภาท้องถ่ิน   
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วรรคสอง  สภาท้องถ่ินอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการ
ของสภาท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ  105  สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสามัญ 
    2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    3.  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    4.  คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถ่ินเห็นสมควร 

ข้อ  107  ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  ให้สมาชิก
สภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้เสนอ  ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีผู้รับรอง 

วรรคสอง  การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  8  มาใช้บังคบโดยอนุโลม 

ข้อ  110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการ  และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  จะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัติน้ันตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานย่อ  
ยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ิน 

วรรคสอง  รายงานย่อตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด  หรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 

ข้อ  114  ผู้เสนอญัตติ  หรือผู้บริหารท้องถ่ินมีสิทธ์ิไปช้ีแจงแสดงความเห็น
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น  ส่วนผู้แปรญัตติ
นั้น  มีสิทธ์ิช้ีแจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้ 

ข้อ  115  คณะกรรมการสภาท้องถ่ินจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด  ให้แจ้ง
ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ผู้เสนอญัตติ  และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

วรรคสอง  เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติตามก าหนดที่นัดหมาย  
ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาช้ีแจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที  นับแต่เวลาที่
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินได้เริ่มประชุมในวันนั้น  ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค าแปร
ญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจ าเปน็ที่ไม่อาจมาช้ีแจงได้  และการประชุม
เรื่องนั้นยังไม่เสรจ็สิน้  คณะกรรมการสภาท้องถ่ินจะรับพิจารณาค าแปรญัตตินั้นต่อไป
ก็ได ้

เมื่อได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ให้ที่ประชุมเป็น
ผู้ก าหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติ  ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง  
พร้อมทั้งให้เลขานุการสภาเป็นผู้ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก  
เพื่อคัดเลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  หรือ
อาจจะประชุมเพื่อแปรญัตติด้วยก็ได ้
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รายช่ือของคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามที่สภาฯ ได้คัดเลือกเมื่อปีที่ผ่านมา  มีดังนี้ 
1. คณะกรรมการคนที่  1  นายจ านงค์ เรือนเงิน 
2. คณะกรรมการคนที่  2  นางศรีนวล วังผาสุข 
3. คณะกรรมการคนที่  3  นางปทิตตา สุดด้วงแก้ว 
4. คณะกรรมการคนที่  4  นางวงศ์เดือน  ทินกร ณ อยุธยา 
5. คณะกรรมการคนที่  5  นายบุญเป็ง จอมคีรี 
6. คณะกรรมการคนที่  6  นางอุไร ทนทะนาน 
7. คณะกรรมการคนที่  7  นายปรสงค์ เหลี่ยมแสง 
ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอว่า  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในครั้งนี้  
จะให้มีคณะกรรมการจ านวนกี่ท่าน 

คุณศรีนวล  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการฯ จ านวน  7  ท่านเหมือนเช่นทีผ่่านมา 
คุณสุรัตน์  เห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯ หมู่ที่  8  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน  7  ท่าน 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอื่นอีก 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการแปรญัตติในรา่งข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  7  ท่าน  จ านวน  17  เสียง  
สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ประธานสภาฯ เมื่อได้จ านวนสมาชิกฯ แล้ว  ต่อไป  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอผู้ที่ท่านเห็นควรให้
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ  โดยเริ่มจากคณะกรรมการคนที่  1  ขอเชิญ
ท่านสมาชิกฯ เสนอช่ือ 

คุณศรีนวล ขอเสนอ  คุณจีรวุฒิภัทร  ทรายค า  สมาชิกฯ หมู่ที่  1 
คุณพวงเพชร ผู้รบัรอง 
คุณประเสรฐิ ผู้รบัรอง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีก 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  1  คุณจีรวุฒิภัทร  ทรายค า  

สมาชิกฯ หมู่ที่  1  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ 
งดออกเสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไป  เป็นการเสนอช่ือคณะกรรมการฯ คนที่  2 
คุณประเสรฐิ ขอเสนอ  คุณปรีชา  บุญยงค์  สมาชิกฯ หมูท่ี่  10 
คุณจ านงค์ ผู้รบัรอง 
คุณอ านวย ผู้รบัรอง 
คุณศรีนวล ผู้รบัรอง 
 ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีก 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  2  คุณปรีชา  บุญยงค์  

สมาชิกฯ หมู่ที่  10  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ 
งดออกเสียง 
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ประธานสภาฯ ต่อไป  เป็นการเสนอช่ือคณะกรรมการฯ คนที่  3 
คุณวงศ์เดือน ขอเสนอ  คุณบัวลอย  หลกัดี  สมาชิกฯ หมู่ที่  5 
คุณบัวลอย   ขอสละสิทธ์ิใหท้่านอื่น 
ประธานสภาฯ คุณบัวลอย  หลักดี  สละสทิธ์ิ  ขอให้เสนอช่ือท่านอื่น 
คุณสุรัตน์ ขอเสนอ  คุณอุไร  ทนทะนาน  สมาชิกฯ หมู่ที่  1 
คุณจรัสศร ี ผู้รบัรอง 
คุณประเสรฐิ ผู้รบัรอง 
คุณจ านงค์ ผู้รบัรอง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีก 
ประธานสภาฯ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  3คุณอุไร  ทนทะนาน  

สมาชิกฯ หมู่ที่  1จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งด
ออกเสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไป  เป็นการเสนอช่ือคณะกรรมการฯ  คนที่  4 
คุณปทิตตา ขอเสนอ  คุณเชาว์  พงษ์ตะวัน  สมาชิกฯ หมู่ที่  7 
คุณบัวลอย ผู้รบัรอง 
คุณปรีชา ผู้รบัรอง 
คุณบุญเปง็ ผู้รบัรอง 
คุณศรีนวล ผู้รบัรอง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีก 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  4คุณเชาว์   พงษ์ตะวัน  

สมาชิกฯ หมู่ที่  7 จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งด
ออกเสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไป  เป็นการเสนอช่ือคณะกรรมการฯ คนที่  5 
คุณจรัสศร ี ขอเสนอ  คุณปทิตตา  สุดด้วงแก้ว  สมาชิกฯ หมู่ที่  2 
คุณเชาว์ ผู้รบัรอง 
คุณอ านวย ผู้รบัรอง 
คุณสุรัตน์ ผู้รบัรอง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นอกี 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คนที่  5  คุณปทิตตา  สุดด้วงแก้ว  สมาชิกฯ 

หมู่ที่  2  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออก
เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไป  เป็นการเสนอช่ือคณะกรรมการฯ คนที่  6 
คุณวงศ์เดือน ขอเสนอ  คุณอ านวย  แก้วก๊อ  สมาชิกฯ หมู่ที่  6 
คุณอ านวย ขอสละสิทธ์ิ 
ประธานสภาฯ คุณอ านวย  แก้วก๊อ  ขอสละสิทธ์ิ  ขอเชิญเสนอช่ือท่านอื่น 
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คุณเชาว์ ขอเสนอ  คุณศรีนวล  วังผาสุข  สมาชิกฯ หมูท่ี่  8 
คุณจ านงค์ ผู้รบัรอง 
คุณปทิตตา ผู้รบัรอง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นอกี 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการคนที่  6  คุณศรีนวล  วังผาสุข  สมาชิกฯ หมูท่ี่  

8  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไป  เป็นการเสนอช่ือคณะกรรมการฯ คนที่  7 
คุณสุรัตน์ ขอเสนอ  คุณพวงเพชร  ศรีวิชัยนันท์  สมาชิกฯ หมู่ที่  4 
คุณอุไร ผู้รบัรอง 
คุณอ านวย ผู้รบัรอง 
คุณจรัสศร ี ผู้รบัรอง 
คุณเชาว์ ผู้รบัรอง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นอกี 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการคนที่  7  คุณพวงเพชร  ศรีวิชัยนันท์  สมาชิกฯ 

หมู่ที่  4  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออก
เสียง 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติในร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.  2562  จ านวน  7  ท่าน  ประกอบด้วย 

 1.  คุณจีรวุฒิภัทร  ทรายค า  สมาชิกฯ หมู่ที่  1   เป็นคณะกรรมการฯ คนที่  1 
 2.  คุณปรีชา  บุญยงค์  สมาชิกฯ หมูท่ี่  10  เป็นคณะกรรมการฯ คนที่  2 
 3.  คุณอุไร  ทนทะนาน  สมาชิกฯ หมู่ที่  1  เป็นคณะกรรมการฯ คนที่  3 
 4.  คุณเชาว์  พงษ์ตะวัน  สมาชิกฯ หมู่ที่  7  เป็นคณะกรรมการฯ คนที่  4 
 5.  คุณปทิตตา  สุดด้วงแก้ว  สมาชิกฯ หมู่ที่  2  เป็นคณะกรรมการฯ คนที่  5 
 6.  คุณศรีนวล  วังผาสุข  สมาชิกฯ หมูท่ี่  8  เป็นคณะกรรมการฯ คนที่  6 
 7.  คุณพวงเพชร  ศรีวิชัยนันท์  สมาชิกฯ หมู่ที่  4  เป็นคณะกรรมการฯ คนที่  7 
 ต่อไป  ขอให้ที่ประชุมฯ ได้ก าหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติในร่าง

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
คุณศรีนวล ตามระเบียบฯ แล้ว  เมื่อที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการ  ก็สามารถเริ่มต้นนับระยะเวลา

ในการยื่นเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่มีมติรับหลักการ  โดยจะต้องไม่น้อยกว่า  24  
ช่ัวโมง  ซึ่งในที่ประชุมฯ วันนี้  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในวันนี้  คือวันที่   4  กรกฎาคม  
2561  เวลา  10.00  น.  จึงขอเสนอระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติ  ตั้งแต่
วันที่   4  กรกฎาคม  2561  เวลา  10.00 – 17.00น. , วันที่   5  กรกฎาคม  
2561  เวลา  08.00 – 17.00  น.  ,  วันที่   6  กรกฎาคม  2561  เวลา  
08.00 – 17.00  น.  และวันที่  7  กรกฎาคม  2561 เวลา 08.00 -17.00  น.   

ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการเสนอระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติฯ เป็นเวลา  และวันที่อื่น
อีกหรือไม ่
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ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการเสนอเป็นอื่นอกี 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติเห็นชอบ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตั้งแตวั่นที่  4  กรกฎาคม  
2561  เวลา  10.00 – 17.00น. , วันที่  5  กรกฎาคม  2561  เวลา  08.00 – 
17.00  น.  ,  วันที่  6  กรกฎาคม  2561  เวลา  08.00 – 17.00  น.  และวันที่  
7  กรกฎาคม  2561 เวลา 08.00 -17.00  น.  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลา
ป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ปลัดอุบล เมื่อที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติฯ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอ
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2554  หมวด  8  ข้อ  109  
การนัดประชุม  และเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภา  และในฐานะเลขานุการสภาฯ  ขอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  ในวันที่  9  กรกฎาคม  2561  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน  
2  อาคารอ านวยการ  อบต.ดอนแก้วเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานฯ  รองประธานฯ  
และเลขานุการฯ  ในวันดังกล่าว 

คุณศรีนวล เมื่อเลขานุการสภาฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  9  กรกฎาคม  
2561  ก็ขอให้มีการแปรญัตติในวันดังกล่าว  ภายหลังจากคัดเลือกประธานฯ  รอง
ประธานฯ  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ และเพื่อให้การประชุมฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จึงขอนัดประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไป  
เพื่อพิจารณาในวาระ  2  และวาระ  3  ในวันที่  13  กรกฎาคม  2561  เวลา  
13.30  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  อบต.ดอนแก้ว  แต่งกายด้วยเสื้อ
พื้นเมืองสีขาวครีมล่าสุด  และขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้น าเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติฯ มาในวันประชุมด้วย 

5.3  ญัตติเรื่อง  พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  หมวด  4  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอ่สร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน 

รองฯ ยุทธนา ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  เป็นการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดโครงการ  และขอมอบหมายให้ท่าน
ปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล ส าหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  มีหลาย
รายการ  เริ่มจากรายการแรก  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณอนุมัติ  182,900  
บาท  ข้อความเดิม 



27 

 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนแก้ว 
2 ,  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญาดังนี้ 

โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ประกอบด้วย 
1) โต๊ะท างาน ขนาด 3 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000 

บาท (เป็นราคาตามท้องตลาด) รายละเอียดดังนี้ 
-โต๊ะท างาน (เหล็ก) ขนาด 3 ฟุตพร้อมกระจก 3 ฟุต 
-ขนาด 92.8 * 67 *75.3 เซนติเมตร 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 257 และสอดคล้อง 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลโปร่งใสและเป็นธรรม 

2) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จ านวน 2 ใบๆ ละ 3,400 บาทเป็นเงิน 
6,800 บาท (เป็นราคาตามท้องตลาด) รายละเอียดดังนี้ 

2.1 เป็นตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
2.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 118.7*40.8*87.8 เซนติเมตร 
2.3 โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร 
2.4 มีแผ่นช้ันปรับระดับได้ 2 ช้ิน 
2.5 บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 257 และสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ข้อความใหม่ 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนแก้ว 
2 ,โรงเรียนบ้านดอนแก้วและโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  ดังนี้ 

โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ประกอบด้วย 
1) โต๊ะท างาน ขนาด 3 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000 

บาท (เป็นราคาตามท้องตลาด) รายละเอียดดังนี้ 
-ขนาดกว้าง 93 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 75 ซม. 
-มี 4 ลิ้นชักสีเทา 
-กระจกใสหนาปูหน้าโต๊ะ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 257 และสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลโปร่งใสและเป็นธรรม 

2) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จ านวน 2 ใบๆ ละ 3,400 บาทเป็นเงิน 
6,800 บาท (เป็นราคาตามท้องตลาด) รายละเอียดดังนี้ 

2.1 ขนาดกว้าง 122 ซม. ลึก 41 ซม. สูง 88 ซม. 
2.2 ประตูเป็นบานเลื่อนกระจก 
2.3 สีเทา 
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 257 และสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลโปร่งใสและเป็นธรรม 
ต่อไป  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ 167 ถึง

บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อปุ๊ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
245,000  บาท 
ข้อความเดิม 
ปริมาณงาน :รางระบายน้ าค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ยาวไม่

น้อยกว่า 66.00 เมตรพร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ศก. 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า ความยาว 70.00 เมตร และมีความยาวรวมทั้งหมด 136.00 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 102 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ข้อความใหม่ 
ปริมาณงาน :รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ยาว

ไม่น้อยกว่า 66.00 เมตร พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ศก. 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ าความยาว 70.00 เมตร และมีความยาวรวมทั้งหมด 136.00 เมตร   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 102 และสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก 

ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่294,000บาท 
ข้อความเดิม 
ปริมาณงาน :รางระบายน้ าค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อม

ฝาปิด ยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ศก. 0.40 เมตร 
ความยาว 38.00 เมตร พร้อมบ่อพัก (ตามแบบ อบต. ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 109 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

ข้อความใหม่ 
ปริมาณงาน :รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

พร้อมฝาปิดยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ศก. 0.40 
เมตร ความยาว 38.00 เมตร พร้อมบ่อพัก  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) หน้า 109 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 10 บ้านพระ

เจ้าน่ังโก๋น ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่ 307,000  บาท 
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ข้อความเดิม 
ปริมาณงาน :รางระบายน้ าค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวไม่

น้อยกว่า 160.00 เมตรพร้อมฝาปิด   (ตามแบบ อบต.ก าหนด)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 116  และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ข้อความใหม่ 
ปริมาณงาน :รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว

ไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร พร้อมฝาปิด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) หน้า 116  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 9 ถึงซอย 11 หมู่

ที่ 2 บ้านดอนแก้ว ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่100,000บาท 
ข้อความเดิม 
ปริมาณงาน : รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

พร้อมฝาปิด ยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร (ตามแบบ อบต. ก าหนด)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 103  และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ข้อความใหม่ 
ปริมาณงาน : รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

พร้อมฝาปิด ยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) หน้า 103  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขที่ 

162 หมู่ที่  9 บ้านสบสา-หนองฟาน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริมจังหวัด
เชียงใหม่  425,000  บาท 
ข้อความเดิม 
ปริมาณงาน :รางระบายน้ ากว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตรหนา 0.125 

เมตร ระยะทางรวม 110.00 เมตร พร้อมราวกันตก   (ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) หน้า 115 และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ข้อความใหม่ 
ปริมาณงาน :รางระบายน้ ากว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.125 

เมตรระยะทางรวม 110.00 เมตร พร้อมราวกันตก  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี
(พ.ศ.2561 –2564) หน้า 115 และสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้าการลงทุนสูส่ากล 
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6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยชะเยือง หมู่ที่ 8 บ้านชะ
เยือง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่400,000บาท 
ข้อความเดิม 
ปริมาณงาน :รางระบายน้ าค.ส.ล. กว้าง 1.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 

0.125 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร พร้อมวางแผ่นพื้นส าเร็จ  (ตามแบบอบต. 
ก าหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) หน้า 113 และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ข้อความใหม่ 
ปริมาณงาน :รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 1.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 

0.125 เมตรยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.
2561– 2564) หน้า 113 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล 
7. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ตั้งแต่หน้าศาลาอเนกประสงค์ ถึง

บ้านเลขที่  190 หมู่ที่  6 บ้านป่ารวก ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริมจังหวัด
เชียงใหม่287,000บาท 
ข้อความเดิม 
ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ช้ัน 3 Dia. 0.80 เมตร จ านวน 100 

ท่อน พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ความยาวรวม 110.00 เมตร (ตามแบบ อบต. ก าหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 109 และสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ข้อความใหม่ 
ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ช้ัน 3 Dia. 0.80 เมตรจ านวน 100 

ท่อน พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ความยาวรวม 110.00 เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 109 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการเกษตร การ
ผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

5.4  ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  (ครั้งท่ี  23) 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอน
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ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ินขอเชิญฝ่ายบริหาร
ช้ีแจง 

รองฯ ยุทธนา การโอนเงินฯ ครั้งนี้   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง  เป็นการโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  เกิดปัญหาในเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐาน  ตามที่ ผอ.กองช่างได้ช้ีแจงในญัตติที่ผ่านมา  ประเด็นที่ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานได้  เนื่องจากระเบียบฯ มีการเปลี่ยนแปลง
ฉะนั้น  งานโครงสร้างพื้นฐานจงึต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีด และปรับแบบจาก
เดิมแบบของ  อบต. เป็นแบบมาตรฐาน  และเมื่อเป็นแบบมาตรฐาน  ท าให้รูปแบบ  
โครงสร้างของถนนเปลี่ยนแปลงใหม่หมด  ท าให้วงเงินเพิ่มข้ึนท าให้ไม่สามารถก่อสร้าง
ตามแบบเดิมได้  ซึ่งจะต้องขออนุมัติใช้เงินสะสมในส่วนของงบประมาณที่ขาดไป  
ส่งผลให้ท้องถ่ินหลายแห่งไม่ด าเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานถึงเกือบร้อยละ  
80  แต่ดอนแก้วไม่สามารถละเลยในเรื่องงานโครงสร้างพื้นฐานนี้ได้  เพราะไม่เช่นน้ัน  
ก็จะเท่ากับว่าผู้บริหาร  บริหารงานไม่เป็น  หากมีหนังสือสั่งการให้มีการเปลี่ยนแปลง
ออกมา  แม้จะมีหนังสือสั่งการออกมา  แต่ทาง อบต. ดอนแก้วก็จะต้องด าเนินการให้
ได้  จึงมีการประชุมระหว่างฝ่ายบริหาร  กับกองช่าง  เพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก    เพราะรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติฯ ขัดกับ
หนังสือสั่งการ  คือ  แบบถนนทั้งหมด  7  สายไม่ได้เป็นแบบมาตรฐานตามระเบียบ
ใหม่ที่ก าหนดออกมา  แต่ของ  อบต. เป็นแบบที่ทาง  อบต. ออกแบบเอง และ
ด าเนินการมาตลอด  แต่จากนี้ไปจะมีข้อก าหนดปลีกย่อยเพิ่มขึ้น  ดังนั้น  จึงจ าเป็นที่
จะต้องโอน  เนื่องจากช่ือโครงการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง  มีการตัดข้อความบาง
ข้อความออก  แต่งบประมาณเท่าเดิม  จะต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งจะ
แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณ  หากเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจง  ช่ือโครงการจะคงเดิม  แต่รายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลง  งบประมาณอาจจะ
คงเดิม หรืออาจจะเพิ่มลดก็แล้วแต่ปริมาณงานที่มีการเปลี่ยนแปลง  หากมีการลด
งบประมาณ หรือเพิ่มงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  ก็จะต้องมีการโอน
เงินงบประมาณในญัตติต่อไปอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  การโอนเงินในครั้งนี้  เปรียบเสมือน
กับย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายมาไว้กระเป๋าขวา  งบประมาณเท่าเดิม  สถานที่ก่อสร้าง  
ที่เดิม  ปริมาณงานเท่าเดิม  แต่ช่ือโครงการเปลี่ยนไป  เมื่อช่ือโครงการเปลี่ยนก็
หมายความว่า  โครงการนี้ไม่มีในข้อบัญญัติฯ  การที่จะด าเนินการได้จะต้องน าไปโอน
ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม ่ และมีรายจ่ายที่จะต้องขอโอนเงินเพิ่มในส่วนของค่าจ้างเหมา
เขียนแบบ หรือรับรองแบบก่อสร้าง  รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณในรายการ
ต่าง ๆ  มีดังนี้  ล าดับแรก ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชนงาน
ไฟฟ้าถนน  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  จ านวน  70,000 บาทส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเขียนแบบ หรือ
รับรองแบบก่อสร้าง  โดยโอนลดมาจากค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  
70,000  บาท  ล าดับต่อไป  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการจากการด าเนินการเอง
เป็นจ้างเหมา  และไม่ได้ตั้งรายการไว้ในงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีจึงต้องโอนมาตัง้
จ่ายเป็นรายการใหม่  ประกอบด้วย    
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1)  โอนลดจาก  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  โดยใช้แรงงานบางส่วน  ซอยทองมาก 
หมู่ที่  1 บ้านบ่อปุ๊ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่   วงเงิน  
285,500  บาท  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยทองมาก หมู่ที่ 1 บ้านบ่อปุ๊ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน    285,500 บาท  ปริมาณงาน: 

 ช่วง 1  ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง 2.50 ม. ความยาว 88.00 ม.  
 ช่วง 2  ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง 3.50 ม. ความยาว 72.00 ม. 
ช่วง 3  ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง 3.00 ม. ความยาว 85.00 ม. หรือมพีื้นที่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 727.00 ตร.ม.   
2)  โอนลดจาก  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โดยใช้แรงงานราษฎรบางส่วน  หมู่ที่ 4 

บ้านป่าแงะ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน  89,500 
บาท  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าแงะ 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน  89,500 บาท  ปริมาณ
งาน: 

ช่วง 1  ซอย 5 ถึงบ้านเลขที่ 26  ความกว้าง 3.50 ม. ยาว 20.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

ช่วง 2  บ้านเลขที่ 43 ถึงบ้านเลขที่ 44 ความกว้าง 3.50 ม. ยาว 30.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

ช่วง 3  บ้านเลขที่ 38  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 12.50 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.   

3)  โอนลดจาก  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โดยใช้แรงงานราษฎรบางส่วน  ตั้งแต่
บ้านเลขที่ 221 ถึงบ้านเลขที่ 87/1 ซอย 15 หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน ต าบลดอน
แก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน  130,300 บาท ตั้จ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 221 ถึงบ้านเลขที่ 87/1 
ซอย 15 หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
วงเงิน  130,300 บาท  ปริมาณงาน : ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง 4.00 ม. ความ
ยาว 82.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 328.00 
ตร.ม.   

4)  โอนลดจาก  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โดยใช้แรงงานราษฎรบางส่วน  ตั้งแต่
ปากซอย 17 ถึงบ้านเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 5  บ้านพระนอน  ต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน 286,500 บาท  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่ปากซอย 17 ถึงบ้านเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 5  
บ้านพระนอน  ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่   วงเงิน  
286,500 บาท  ปริมาณงาน : ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 
182.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 728.00 
ตร.ม.   

5)  โอนลดจาก  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โดยใช้แรงงานราษฎรบางส่วน  ตั้งแต่
ปากซอย 9 ถึงบ้านเลขที่ 309/1 หมู่ที่  5  บ้านพระนอน  ต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน   166,600 บาท  ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่ปากซอย 9 ถึงบ้านเลขที่ 309/1 หมู่
ที่ 5  บ้านพระนอน  ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน 
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166,600 บาท  ปริมาณงาน : ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง 3.50 ม. ความยาว 
120.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 420.00 
ตร.ม.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 
2 หน้า 11 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การ
ลงทุนสู่สากล 

6)  โอนลดจาก  โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก  โดยใช้แรงงานราษฎรบางส่วน  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162 ถึงเขตติดต่อต าบลแม่สา หมู่ที่ 9  บ้านสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน  137,800 บาท  ตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก  ตั้งแต่บ้านเลขที่ 
162 ถึงเขตติดต่อต าบลแม่สา หมู่ที่ 9  บ้านสบสา-หนองฟาน ต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน   137,800 บาท   
ปริมาณงาน : ถนน ค.ส.ล. ความกว้าง 1.30 ม. ความยาว 270.00 ม. ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 351.00 ตร.ม.   

7)  โอนลดจาก  โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก โดยใช้แรงงานราษฎรบางส่วน  
ตั้งแต่สามแยกโชคทวี ถึงสะพานล าน้ าสา หมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ต าบล
ดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน 191,600 บาท  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก ตั้งแต่สามแยกโชคทวี ถึง
สะพานล าน้ าสา หมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน   191,600 บาท ปริมาณงาน : ถนน ค.ส.ล. ความ
กว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ความยาว 785.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 471.00 ตร.ม.  

ประธานสภาฯ เป็นการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการโดยตัด
ข้อความบางส่วนออก  มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ 

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

2561  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
  

5.5  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติใช้เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน
ต าบลดอนแก้ว  จ านวน  7  โครงการ   วงเงิน  657,600  
บาท 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่   6 ) พ.ศ. 2552  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2548  ข้อ  
89  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอาจใช้จ่ายขาดเงนิสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ินขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียด 

นายกฯ   ในการขออนุมัติใช้เงินสะสมฯ ในครั้งนี้  ขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง   
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ปลัดอุบล การขออนุมัติใช้เงินสะสมในครั้งนี้  สืบเนื่องจากญัตติที่ผ่านมา  เมื่อมีการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และโครงการใหม่นั้น  จะมีตารางการ
เปรียบเทียบราคาตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ เดิม  กับราคากลางที่ค านวณตาม
หลักเกณฑ์ใหม่  โดยตัดค าว่า  “แรงงานราษฎรบางส่วน”  ออกไป  และค านวณตาม
แบบมาตรฐาน  ท าให้วงเงินในการด าเนินการเพิ่มข้ึนแต่ก่อนที่จะช้ีแจงในรายละเอียด
เพิ่มเติม  ขอรายงานถึงยอดเงินสะสมที่จะสามารถน าไปใช้จ่ายได้  ดังนี้ 

 
รายงานยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้คงเหลือ  ณ วันท่ี  30  มิถุนายน  2561  

 
(1) หายอดสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน    

 ยอดเงินสะสม ณ วันที่  30  กันยายน  2560    
 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)  11,484,489.04  
 หักลูกหน้ี-ค่าภาษี 

     ลูกหน้ี-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

909,041.75 
105,000.00 

 

 
 

1,014,041.75 
 

 

 ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได ้  10,470,447.29  
(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด    

 ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2561    
 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)  50,794,795.87  
 หักบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย 28,673,214.51   
 (รวมเงินอุดหนุนท่ีได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว)    
       บัญชีเงินรับฝาก  3,272,905.52   
       เงินทุนส ารองเงินสะสม 13,473,228.55 45,419,348.58  
 ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้   10,470,447.29 
 หัก  เงินยืม/จ่ายขาด – เงินสะสม   1,084,877.59 
 (ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ 

ให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป) 

   

 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561   9,385,569.70 
     
 หมายเหตุ: เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่   30  กันยายน  2560   13,473,228.55 

 หัก: จ่ายเงินส ารองเงินสะสมเพื่อที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ   - 
 เงินทุนส ารองเงินสะสมเพื่ออนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ   7,000,000.00 

 คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสม   6,473,228.55 
 
   ส าหรับรายละเอียดราคาที่เพิ่มข้ึนในแต่ละโครงการ  มีดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ซอยทองมาก  หมู่ที่   1  งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติฯ  ปี  61  ราคา  285,500  บาท  ราคากลางตามมาตรฐาน  
429,100  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  143,600  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จ านวน  3  ช่วง  หมู่ที่   4  งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติฯ  ปี   61  ราคา  89,500  บาท  ราคากลางตามมาตรฐาน
134,900  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  45,400  บาท 
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3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่บ้านเลขที่  221  ถึงบ้านเลขที่  87/1  หมู่
ที่  5  งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  ปี  61  ราคา  130,300  บาท  ราคา
กลางตามมาตรฐาน193,500  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  63,200  บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้งแต่ปากซอย  17  ถึงบ้านเลขที่  309/1  หมู่ที่  
5  งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  ปี  61  ราคา  286,500  บาท  ราคากลาง
ตามมาตรฐาน430,700  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  144,200  บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้งแต่ปากซอย  9  ถึงบ้านเลขที่  309/1  หมู่ที่  
5  งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  ปี  61  ราคา  166,600  บาท  ราคากลาง
ตามมาตรฐาน247,600  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  81,000  บาท 

6. โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก  ตั้งแต่บ้านเลขที่  162  ถึงเขตติดต่อต าบล
แม่สา  หมู่ที่  9  งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  ปี  61  ราคา  137,800  บาท  
ราคากลางตามมาตรฐาน212,900  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  75,100  บาท 

7. โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก  ตั้งแต่สามแยกโชคทวีถึงสะพานล าน้ าสา 
หมู่ที่  10งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  ปี  61  ราคา  191,600  บาท  ราคา
กลางตามมาตรฐาน296,700  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  105,100  บาท 

ท าให้เห็นว่าราคาตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
เพิ่มข้ึน  และจะต้องหางบประมาณมาเพิ่มจากเดิม  7  โครงการ  งบประมาณ  
1,287,800  บาท  เพิ่มข้ึน  657,600  บาท  จึงต้องน าเข้าที่ประชุมเพื่อขออนุมัติ
ใช้เงินสะสมเพิ่มในส่วนที่ขาดไป  และขอให้  ผอ.กองช่างได้ช้ีแจงเหตุผล ที่ท าให้
งบประมาณเพิ่มข้ึน 

คุณเกรียงไกร ก่อนนั้น  แบบที่ทาง อบต. ประมาณการก็เป็นแบบมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การ
ก่อสร้างของ  อบต. และเทศบาล  คือใช้คอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ทาง อบจ. ได้ออกแบบ
มาให้ใช้ทั้งจังหวัด  หลังจากนั้นระดับจังหวัดก็ได้ออกแบบ  ค.ส.ล.  คือคอนกรีตเสริม
เหล็ก  โดยน าแบบมาตรฐานมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่าง ๆ เช่นถนนสาย
เล็ก ๆ ที่ไม่มีรถขนาดใหญ่สัญจร  ก็จะใช้ทรายรองพื้น  และเทคอนกรีต  แต่เมื่อมี
แบบมาตรฐานออกมาใหม่  ก็จะต้องใช้แบบมาตรฐานตามที่ก าหนด  แม้จะเป็นซอย
เล็ก  ก็จะต้องมีการบดอัดดิน  มีการทดสอบดิน  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบางซอยไม่มี
ความจ าเป็นจะต้องบดอัด หรือทดสอบดิน  เพราะมีผู้อยู่อาศัยเพียงไม่กี่หลังคาเรือน  
ไม่ได้มีรถขนาดใหญ่สัญจร  และดอนแก้วก็ได้ด าเนินการมาหลายปีแล้ว  โดยเหตุที่ใช้
แรงงานราษฎรบางส่วนเนื่องจากสามารถประหยัดงบประมาณลงได้เป็นจ านวนมาก  
คุณภาพของงานที่ออกมาก็ไม่ได้ลดน้อยลงตามแบบมาตรฐาน  แต่ขณะนี้ระเบียบฯ 
ออกมาบังคับใช้ใหม่  ก็ต้องใช้ตามระเบียบฯ  ท้องถ่ินหลายแห่งต้องหยุดด าเนินการ
งานโครงสร้างพื้นฐาน  และหลายแห่งก็ยังคงใช้รูปแบบเดิม  แต่ก็เสี่ยงต่อการเข้า
ตรวจสอบ  และส่วนที่จะต้องเพิ่มในการใช้งานที่เห็นได้ชัดเจนคือตะแกรงที่จะต้องใช้
ขนาดเพิ่มข้ึน  ราคาก็จะเพิ่มขึ้น  การสั่งของก็จะต้องสั่งเป็นล๊อต  ไม่สามารถสั่งทีละ
น้อยได้  อีกส่วนหนึ่งก็คือปูนซีเมนต์  จากที่ เคยใช้ขนาด  240  แบบมาตรฐาน
ก าหนดให้ใช้ขนาด  280  ราคาก็เพิ่มข้ึน  และส่วนที่เพิ่มข้ึนมากก็คือ  ค่า Factor  F  
หากใช้แรงงานราษฎร จะไม่มีค่า  Factor F  ท าให้ราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ  30 – 40  
ส าหรับค่า  Factor  F  จะต้องน าราคาต้นทุนคูณด้วย  1.3624  จะเป็นในส่วน
ค่าบริการ  ความผันผวน  ภาษี  ก าไร   การทดสอบดิน  การบดอัดต่างๆ  ก็จะอยู่ใน
ค่า  Factor  F  ที่ค านวณออกมา  การเก็บค่าคอนกรีต  การตรวจเช็คเหล็กต่างๆ  
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ทาง อบต.จะต้องออกไปตรวจสอบ  แต่ค่า  Factor  F  ผู้รับเหมาจะรับไป  หาก  
อบต.ด าเนินการเอง  ยังสามารถขอหนังสือรับรองสเตร็งคอนกรีตได้จากบริษัทที่สั่งมา
ได้  แต่หากเป็นผู้รับเหมาทางบริษัทจะไม่สามารถออกให้ได้  จะต้องมีผู้ทดสอบ  และ
รับรองแยกต่างหาก  ท าให้งบประมาณเพิ่มข้ึน 

คุณอ านวย งบประมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ  40  ท าให้ส่งผลกระทบกับข้อบัญญัติงบประมาณในปี
ต่อไปหรือไม่  เพราะวงเงินในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในวงจ ากัด  อาจจะท าให้
งานน้อยลง 

คุณจีรวุฒิภัทร มาตรฐานของผู้รับเหมา  จะมีระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อย่างไร  ส่วนใหญ่บริษัทที่มา
รับเหมากับทาง อบต. จะเป็นไทยใหญ่  ซึ่งการท างาน  การรับงานที่ผ่านมา  ไม่มี
มาตรฐานเพียงพอ  ทางช่าง  อบต. มีมาตรฐานอย่างไรในการเข้ามาควบคุมผู้รับเหมา
อย่างไร 

ปลัดอุบล ตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่  6  เป็นห่วง  ในเรื่องผลกระทบในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานปี  
2562  ซึ่งเกิดผลกระทบแน่นอน  จึงให้กองช่างค านวณตามราคามาตรฐาน  ฉะนั้น  
แต่ละหมู่บ้านก็จะยังได้โครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างที่จะเท่าเดิมหมด  
เพราะได้ให้กองช่างค านวณให้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด  โดยงบประมาณในส่วน
ของโครงสร้างพื้นฐานของปี  2562  เพิ่มข้ึนจากเดิม  5 – 6  ล้านบาท  เป็น  11  
ล้านบาท  ท าให้ฝ่ายงบประมาณค่อนข้างที่จะล าบากพอสมควรในการ จัดท า
งบประมาณ 

คุณเกรียงไกร ตามที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่  1  อภิปราย  ที่ผ่านมากองช่างควบคุมงานถนนหลายสาย  
รางระบายน้ าหลายสาย  มีการสั่งให้รื้อเนื่องจากก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ  ซึ่งใน
การควบคุมงานของกองช่างจะมีแบบมาตรฐานส าหรับใช้ในการคุมงาน  ก่อนที่จะ
ด าเนินการจะเชิญผู้รับเหมามารับฟังค าช้ีแจง  ทั้งผู้ควบคุมงาน  กรรมการตรวจการ
จ้าง  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  จากนั้นจะเป็นการตรวจพัสดุ  ก่อนที่จะด าเนินการจะต้องมี
การตรวจสอบก่อน  รวมถึงแบบ  และระดับต่าง ๆ  มั่นใจอย่างยิ่งว่าช่างของ อบต. ที่
ลงไปควบคุมงานมีประสบการณ์มาเพียงพอ  และตามที่ท่านสมาชิกฯ อภิปรายว่า  
คนงานส่วนใหญ่จะเป็นไทยใหญ่  กองช่างจะไม่สอบถามจากคนงานจากหน้างาน  
เพราะช่างควบคุมงานจะต้องมีมาตรฐานเช่นกัน  เช่น  วุฒิการศึกษาระดับ  ปวช.
ก่อสร้าง  หรือ  ปวส.  จะมีการพูดคุยกับผู้คุมงาน หรือเจ้าของผู้รับเหมาเท่านั้น  หาก
จะต้องมีการรื้อ  หรือเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ถูกต้องตามแบบ  ก็จะต้องประสานกับผู้
คุมงาน หรือผู้รับเหมา  เช่นกรณีการก่อสรา้งรางระบายน้ าหน้าวัดโสภณาราม  ซึ่งก็ได้
มีการตรวจแบบต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  พร้อมจะด าเนินการ  แต่กลับพบว่ามีการ
ลักลอบด าเนินการในช่วงเย็นวันเสาร์  ประมาณ  100  กว่าเมตร  เมื่อตรวจสอบ
พบว่าช่างผู้ควบคุมงานไม่ทราบเรื่อง  สอบถามคณะกรรมการตรวจงานจ้างในหมู่บ้าน
ก็ไม่มีใครทราบเรื่อง  แต่มีผู้โทรศัพท์แจ้งว่ามีการด าเนินการในตอนค่ า  จึงปล่อยให้
ผู้รับเหมาด าเนินการไป  ต่อมาในช่วงเช้า  จึงได้นัดคณะกรรมการตรวจงานจ้างลงไป
ตรวจสอบ  ประเด็นแรกที่ตรวจสอบคือ  คอนกรีตที่น ามาเท  เป็นคอนกรีตที่เหลือ
จากที่อื่น  เมื่อทดสอบโดยการน าไม้แทงลงไป  ก็พบว่าไม่ตรงตามที่ก าหนด  จึงได้
เรียกผู้รับเหมามารับทราบ  และสอบถามว่าเหตุใดจึงด าเนินการไปโดยไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  จึงได้แจ้งไปว่าไม่สามารถที่จะตรวจรับงานได้  จึงสั่งให้รื้อ  และ
ด าเนินการใหม่ทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ท าให้เสียเวลาไปมาก  และ
ผู้รับเหมาก็ถูกปรับ  งานถนนก็เช่นกัน  เพราะไม่ทราบด้วยซ้ าว่าคอนกรีตที่มิกซ์มา
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ถูกต้องหรือไม่  เพราะทางวิศวกรของแพลน์ตรวจสอบมาก่อนแล้ว  แต่ทาง  อบต.
จะต้องตรวจสอบลูกปูนน ามาทดสอบว่าแข็งแรงตามมาตรฐานหรือไม่  ก็จะตรวจรับ
ตามผลที่ตรวจสอบจากของ อบต. เอง  เช่นกรณีหมู่ที่  1  มาตรฐานความแข็งแรง
ถูกต้องหมด  แต่ผิวหน้าล่อน  จึงต้องตรวจสอบว่าปัญหาเกิดข้ึนได้อย่างไร  และมีการ
ตรวจรับหรือไม่  แต่ดอนแก้วจะไม่พบปัญหาในเรื่องของการร้องเรียนถึงความหนา  
ความก ว้างของถนนที่ ด าเนิ นการ  เพราะจะเน้น ย้ ากั บ ช่างผู้ ควบ คุมงาน  
คณะกรรมการตรวจงานจา้ง รวมถึงอนุกรรมการตรวจงานจา้ง  หากไม่มั่นใจก็สามารถ
โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับช่างคนใดก็ได้  เพื่อจะสั่งหยุดงาน และเข้าตรวจสอบทันที  
เพื่อให้แก้ไขในเวลาน้ัน  จะท าให้งานรวดเร็วข้ึน  และมีมาตรฐาน 

ปลัดอุบล ตามที่ท่านสมาชิกฯ อภิปรายเข้าใจว่า  หมายถึงมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ซึ่งมาตรฐาน
ของ อบต. จะต้องตรวจสอบในเรื่องของแบบแปลน  ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่  ตัวที่
สองคือวัสดุที่ใช้จะต้องตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญา  ดังนั้น  มาตรฐานของ 
อบต.ก็คือการควบคุมงาน  หากไม่ถูกต้องตามแบบ  วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามในสัญญา  ก็
จะต้องสั่งให้หยุดการด าเนินการและให้ด าเนินการแก้ไขในทันที  โดยประสานกับผู้คุม
งานของบริษัทเพื่อให้ผู้คุมงานของบริษัทไปสั่งงานลูกน้องเอง   

ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ภายใน

ต าบลดอนแก้ว  จ านวน  7  โครงการ  จ านวนเงิน  657,600  บาท  ประกอบด้วย   
1. โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ซอยทองมาก  หมู่ที่  1  วงเงิน  143,600  บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จ านวน  3  ช่วง  หมู่ที่  4  วงเงิน  45,400  บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่บ้านเลขที่  221  ถึงบ้านเลขที่  87/1  หมู่

ที่  5  วงเงิน  63,200  บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้งแต่ปากซอย  17  ถึงบ้านเลขที่  309/1  หมู่ที่  

5  วงเงิน  144,200  บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้งแต่ปากซอย  9  ถึงบ้านเลขที่  309/1  หมู่ที่  

5  วงเงิน  81,000  บาท 
6. โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก  ตั้งแต่บ้านเลขที่  162  ถึงเขตติดต่อต าบล

แม่สา  หมู่ที่  9  วงเงิน  75,100  บาท 
7. โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก  ตั้งแต่สามแยกโชคทวีถึงสะพานล าน้ าสา 

หมู่ที่  10 วงเงิน  105,100  บาท 
จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

5.6  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติใช้เงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  
ภายในต าบลดอนแก้ว  วงเงิน  391,500  บาท   

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่   6 ) พ.ศ. 2552  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2548  ข้อ  
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89  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอาจใช้จ่ายขาดเงนิสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ินขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียด 

รองฯ ยุทธนา ในญัตตินี้ก็เช่นเดียวกับญัตติที่ผ่านมา  แต่เป็นงานก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  ขอ
มอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล ในญัตติฯ นี้  ก็เป็นการขอใช้เงินสะสมเช่นเดียวกัน  เพราะเหตุผลเดียวกับถนน ค.ส.ล. 
ในญัตติที่ผ่านมา  และมีทั้งหมด  7  โครงการเช่นกัน  ประกอบด้วย 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  บ้านเลขที่  167  ถึงบ้านเลขที่  74  

หมู่ที่  1  งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี  61  ราคา  245,000  บาท  ราคา
ตามมาตรฐาน  318,800  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  73,800  บาท 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งแต่ซอย  9  ถึงซอย  11  
หมู่ที่  2  ราคา  100,000  บาท  ราคาตามมาตรฐาน  139,800  บาท  ส่วน
ต่างเพิ่มข้ึน  39,800  บาท 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  1  หมู่ที่  6  ราคา  
294,000  บาท  ราคาตามมาตรฐาน  418,900  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  
124,900  บาท 

4. โครงการวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  พร้อมบ่อพัก  ตั้งแต่หน้าศาลาอเนกประสงค์  
ถึงบ้านเลขที่  190  หมู่ที่  6  ราคา  287,000  บาท  ราคาตามมาตรฐาน  
300,700  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  13,700  บาท 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ห้วยชะเยือง  หมู่ที่  8  ราคา  
400,000  บาท  ราคาตามมาตรฐาน  401,300  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  
1,300  บาท 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็  บ้านเลขที่  12  ถึงบ้านเลขที่  
162  หมู่ที่  9  ราคา  425,000  บาท  ราคาตามมาตรฐาน  478,400  
บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  53,400  บาท 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  5  หมู่ที่  10  ราคา  
307,000  บาท  ราคาตามมาตรฐาน  391,600  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  
84,600  บาท 

ราคารวมจากเดิม  2,058,000  บาท  ส่วนต่างเพิ่มข้ึน  391,500  บาท   
คุณเกรียงไกร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจะสังเกตได้ว่า  ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าถนน  

เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมา  แต่ที่เพิ่มข้ึนคือแบบมาตรฐาน  และก่อนนั้นที่ อบต .
ออกแบบเองจะใช้เหล็กแถวเดียว  แต่แบบมาตรฐานจะต้องใช้สองแถว  ท าให้ราคา
เพิ่มข้ึน  ส่วนที่สองที่มีผลกระทบก็คือค่า  Factor F  เพราะเดิมจะใช้สะพานและท่อ
เหลี่ยมราคา Factor F  ในส่วนนี้จะถูกกว่า  แต่เมื่อมีระเบียบมาตรฐานก าหนดใหม่  
สะพานและท่อเหลี่ยมจะใช้กับสะพานและท่อเหลี่ยมเท่านั้น  จะไม่สามารถน ามาใช้
กับรางระบายน้ าได้   ฉะนั้น  มาตรฐานจะให้ใช้แบบเฉพาะ  คือ Factor งาน
ชลประทาน  คือรางระบายน้ าต่าง ๆ ที่ เข้าซอยที่ไม่มีถนนจะถูกบังคับให้ใช้งาน
ชลประทาน  ส่วนงานทาง  Factor ของงานถนนจะมีราคาสูงกว่า  งานทางจะ
สามารถใช้กับรางระบายน้ าก็ต่อเมื่อรางระบายน้ าติดกับถนน  ต้องใช้งานทางที่จะขุด
เข้าไป  จึงเป็นเหตุให้ว่าเหตุใดบางสายจึงมีราคาเพิ่มน้อยกว่า  บางสายราคาเพิ่ม
มากกว่า  เนื่องจากบางสายติดถนน บางสายไม่มีถนน  ท าให้ต้องใช้  Factor คนละ
งานกัน 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  

ภายในต าบลดอนแก้ว  จ านวน  7   โครงการ  วงเงิน   391,500  บาท  
ประกอบด้วย 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  บ้านเลขที่  167  ถึงบ้านเลขที่  74  

หมู่ที่  1  วงเงิน  73,800  บาท 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งแต่ซอย  9  ถึงซอย  11  

หมู่ที่  2  วงเงิน  39,800  บาท 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  1  หมู่ที่   6  ราคา  

294,000  บาท  วงเงิน  124,900  บาท 
4. โครงการวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  พร้อมบ่อพัก  ตั้งแต่หน้าศาลาอเนกประสงค์  

ถึงบ้านเลขที่  190  หมู่ที่  6  ราคา  287,000  บาท  วงเงิน  13,700  บาท 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ห้วยชะเยือง  หมู่ที่  8  ราคา  

400,000  บาท  วงเงิน  1,300  บาท 
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็  บ้านเลขที่  12  ถึงบ้านเลขที่  

162  หมู่ที่  9  ราคา  425,000  บาท  วงเงิน  53,400  บาท 
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  5  หมู่ที่  10  ราคา  

307,000  บาท  วงเงิน  84,600  บาท 
จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลาป่วย  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกฯ สืบเนื่องจากการด าเนินงานการบริหารจัดการขยะ  ที่ผ่านมาประสบปัญหาการ

ลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ แม้จะมีการจัดชุดลาดตระเวนเพื่อสอดส่องผู้ที่ลักลอบ
น าขยะมาทิ้ง  อีกทั้งยังพบว่ายังมีการคัดแยกขยะที่ไม่ถูกต้อง  ท าให้มีขยะตกค้างที่
เตาเผาขยะอย่างต่อเนื่อง  เกิดผลกระทบจากการท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร  จึงได้มี
แนวคิดว่าควรที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้  เพื่อใช้ส าหรับเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งขยะ
ในพื้นที่เตาเผาขยะ พื้นที่สุสานป่าแงะ หมู่ที่ 7 สุสานป่ารวก หมู่ที่ 6 พื้นที่รกร้างว่าง
เปล่า พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว 
เพื่อป้องกันปัญหาขยะจร ขยะลักลอบทิ้ง น าไปสู่การจับกุมและด าเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินการ  จึงจะใช้
งบประมาณจากรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  ในวงเงิน  20,000  บาท  โดย
รายละเอียดของกล้องวงจรปิดที่จะจัดซื้อ  มีดังนี้ 
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1.  เครื่องบันทึกสัญญาณภาพจากกล้อง (ภายนอกอาคาร) โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วก าหนด ดังนี้  
*  เป็นเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  
*  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่

น้อยกว่า1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,000,000 pixel 
*  สามารถดูออนไลน์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ 

2.  กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วก าหนด ดังนี้  
*  เป็นกล้อง AHD (Analog High Definition) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  
*  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่

น้อยกว่า 1,000,000 pixel 
*  บันทึกภาพที่  25/30 FPS ( Frame Per Second : อัตราเฟรมภาพต่อ

วินาที) 
*  มาตรฐาน IP67 สามารถกันน้ า และฝุ่นได้ 
*  กระแสไฟฟ้า DC12V 

3.  หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 1 TB โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วก าหนด ดังนี้  
*  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

    
คุณเกรียงไกร  ขอช้ีแจงกรณีการโอนเงินในญัตติที่ผ่านมา  ในเรื่องของค่าแบบแปลน  เนื่องจาก

ระเบียบใหม่ให้ใช้แบบมาตรฐาน  จะต้องมีผู้รับรองแบบ  เพราะถนนแต่ละสายไม่
เท่ากัน  หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม  ก็จะต้องมีการรับรองแบบ หรือแม้แต่การ
ตัดข้อความออกบางส่วนก็จะต้องมีผู้รับรองแบบ  เช่น  ถนนบดอัดร้อยละ  95  
เครื่องจักรบดอัดไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากซอยเล็ก และแคบ  จะต้องตัดค าว่า  
“บดอัดร้อยละ  95”  ออก  จึงท าให้ไม่ตรงกับแบบมาตรฐาน  เมื่อไม่ตรงกับแบบ
มาตรฐานก็จะต้องมีวิศวกรลงนามรับรอง  โดยสภาวิศวกร   

ปลัดอุบล ตามที่ ผอ.กองช่าง ช้ีแจงเรื่องมาตรฐานกลาง  เช่น  แบบ  1.50  เมตร  แต่พื้นที่
ด าเนินการไม่ถึง  1.50  เมตร  ก็จะเท่ากับว่าไม่ใช่แบบมาตรฐานกลาง  หากไม่มี
มาตรฐานกลางจะต้องมีวิศวกรระดับสามัญเป็นผู้ลงนามรับรองแบบ  แต่วิศวกรที่  
อบต. มีอยู่ไม่ใช่วิศวกรสามัญ  จึงไม่สามารถลงนามรับรองแบบได้  จะต้องไปจ้าง
วิศวกรอื่นในการลงนามรับรองแบบใหม่ทั้งหมดในงบประมาณปี  2561  ซึ่งก็คือราง
ระบายน้ าทั้งหมด  รวมถึงถนนที่ตั้งงบประมาณไว้ในปี  2561  เช่นกัน  และการจ้าง
วิศวกรในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นวิศวกรสามัญมีเพียงไม่กี่คน   

คุณเกรียงไกร วิศวกรจะมี  3  ระดับ  คือ  ภาคีวิศวกร  เช่น  นายช่างสมบุญ  เทียบเท่าระดับ
ปริญญาตรี  ,  สามัญวิศวกร  เทียบเท่าระดับปริญญาโท  และวุฒิวิศวกร  ซึ่งระดับนี้
สามารถรับรองแบบได้ทั่วไป  แต่ละระดับจะมีขอบเขตในการลงนามรับรองแบบไว้  
การรับรองแบบ  จะรับรอง  1  โครงการ  1  แบบ  หากมีการแก้ไขก็จะต้องรับรอง
ใหม่   
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คุณเชาว์ ล าเหมืองหมู่ที่  7  มีประชาชนวางแผนจับจองเพื่อท าเป็นร้านค้าบ้าง  ที่จอดรถบ้าง  
จึงขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารท าป้าย เพื่อตักเตือนประชาชน  เพราะอีกนานกว่า
โครงการจะแล้วเสร็จ   

คุณจีรวุฒิภัทร เรื่องรางระบายน้ า  ขอให้ช่างตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  
เพราะบางแห่งระบายน้ าเสียลงในรางระบายน้ า  ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  ช่างจะต้อง
ตรวจสอบว่าการสร้างรางระบายน้ า  เมื่อมีการปล่อยน้ าลงมีการท าบ่อบ าบัดหรือไม่   

คุณสุรัตน์ ขอปรึกษาหารือ  เรื่องรางระบายน้ าหมู่ที่   2  ข้างโรงเรียนบ้านดอนแก้ว  ในขณะนี้
ย่างเข้าเดือนที่  3  แล้ว  ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทาง อบต. ที่ได้ประสาน  และ
กระตุ้นให้ผู้รับเหมาด าเนินการต่อ  ซึ่งประชาชนก็ได้สะท้อนมาเพราะถนนทรุด  หาก
มีการด าเนินการต่อก็ควรที่จะด าเนินการให้ดี  เพราะเท่าที่พิจารณาแล้วคาดว่า
ผู้รับเหมารายนี้ไม่มีมาตรฐานเพียงพอ  เพราะบ่ายเบี่ยงงานตลอด  และในวันน้ี  คาด
ว่าจะมีการเทพื้นถนน  ก็เกรงว่าดินยังไม่อยู่ตัว  หากเทพื้นไปก็เกรงว่าจะทรุด  
เสียหายในภายหน้า  หากทางกองช่างไปตรวจสอบ และก ากับดูแลในตอนที่เทถนนให้
ได้ตามมาตรฐานก็คงจะเป็นการดี  แต่ก็ได้ลงไปตรวจสอบอยู่เสมอ  แม้จะไม่ใช่
โครงการของ อบต. ก็ตาม   

คุณพวงเพชร เรื่องเดิมที่ใช้สิทธิมาไม่ต่ ากว่า  3  ปี  ในเรื่องศาลาของวัดปิยาราม  ที่มอบให้  รร.
ดอนแก้วเนรมิตปัญญา  ซึ่งทาง รร. ก็ได้ด าเนินการการเรียนการสอนในอาคารนั้นเข้า
สู่ปีที่  4 แล้ว  แต่ยังจ าได้  และท่านเจ้าอาวาสก็สอบถามมาหลายครั้ง  เพราะก่อนที่
จะมอบศาลาให้ทาง รร.  ก็ได้ให้ค ามั่นว่าจะก่อสร้างโรงครัวให้วัดปิยาราม  และสร้าง
ศาลาหลังใหม่ให้กับทางวัด  ซึ่งศาลาหลังใหม่ก็ได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ต่อ
เติมด้านหลังให้  ท่านเจ้าอาวาสก็ได้ประสานกับ  ผอ.กองช่างหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ได้ค าตอบว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด 

คุณศรีนวล เรื่องรางระบายน้ าบ้านมั่นคง  ที่ด าเนินการในหมู่ที่   8  ผู้ที่อยู่ปลายน้ าได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากกลิ่นเหม็น เพราะรางไม่ได้ระดับ  จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นใด 

คุณปรสงค์ เรื่องหมู่บ้านที่หน้าสุสานป่ารวก  ซึ่งเป็นที่สาธารณะ  ขณะนี้มีหลายหลังคาเรือนที่
ไม่ใช่ประชาชนต าบลดอนแก้วอาศัย  แต่มีการซื้อขายสิทธิกัน  บางหลังรับซื้อขายผัก  
ผลไม้  ท าให้เกิดปัญหาขยะตามมา 

คุณเกรียงไกร กรณีหมู่ที่  7  เรื่องป้าย  ขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว  พร้อมที่จะติดตั้ง  จ านวน  
10  ป้าย  จะต้องขอความร่วมมือผู้น าหมู่บ้าน  และสมาชิกฯ ในการพิจารณาบริเวณ
ที่จะปักป้าย   

คุณเชาว์ ฝากกองช่างประสานไปยังผูใ้หญ่บา้นในการร่วมพิจารณาบริเวณที่จะน าป้ายไปปกัด้วย   
คุณเกรียงไกร หมู่ที่   1  รางระบายน้ า  มีประมาณ  5 -6  หลังคาเรือนที่เข้ามาประสานว่าจะ

สามารถด าเนินการได้หรือไม่  ซึ่งจะต้องให้เขียนค าร้องเข้ามาก่อน  แล้วจึงจะลงไป
ส ารวจ เพราะงบประมาณจะเป็นเจ้าของบ้านรับผิดชอบ  แต่จะออกแบบให้  และให้
เจ้าของบ้านจ้างเหมาเอง  แต่การปล่อยน้ าลงก็จะต้องมีการบ าบัดมาก่อนเบื้องต้นจาก
ในครัวเรือน ซึ่งในวันที่จะลงพื้นที่ส ารวจก็จะเชิญท่านสมาชิกฯ และผู้ใหญ่บ้านร่วม
ตรวจสอบด้วย  หมู่ที่   2  รางระบายน้ าจะเน้นย้ ากับช่างควบคุมงาน  ซึ่งก็ ได้
สังเกตเห็นเช่นกันว่ามีการบดอัดที่ไม่แน่นพอ  เพราะหากน าดินที่เป็นโคลนไปถมก็จะ
ท าให้การบดอัดไม่แน่น  การบดอัดที่ถูกวิธีจะต้องใช้ทราย  ซึ่งจะเรียกว่า  ทรายชุ่มน้ า
อัดแน่น  แต่จะเน้นย้ าช่างควบคุมงานอีกครั้งหนึ่ง  ส าหรับหมู่ที่  8  ซอยหลังโรงเรียน
ประมาณ  7-800  เมตร  หลังร้านขายอาหาร  ขณะนี้ทางบ้านมั่นคงได้น าเข้าแผน
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แล้ว  จากการประชุมเมื่อวันที่ผ่านมา  โดยจะรื้อ  และสร้างใหม่  โดยขุดให้ลึกลงไป
อีก  และท าให้โล่ง 

คุณศรีนวล รางระบายน้ าที่กล่าวถึง  คือสายหน้าศาลากลางหมู่บ้าน 
คุณเกรียงไกร หากพบว่าเกิดปัญหาทางหมูบ่้านจะต้องแจง้เข้ามา  และจะประสานกับทางบ้านมั่นคง

เพื่อให้ด าเนินการแก้ไข  ส าหรับหมู่ที่  4  วัดปิยาราม  ยังไม่สามารถให้ค าตอบได้ว่า
วันใด  เพราะก่อนนั้นได้เข้าไปตรวจสอบ  และจะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ  แต่ยังติด
เรื่องงบประมาณ  อีกทั้งขณะนี้  ช่างเหล็กของ อบต. ก็ไม่มีแล้ว    แต่อย่างไรก็ตาม  
จะขอปรึกษาหารือกับท่านนายก และท่านเจ้าอาวาสอีกครั้งว่าจะให้ด าเนินการ
อย่างไร  เพราะท่านเจ้าอาวาสเกรงว่าหาก อบต. ด าเนินการเองอาจจะไม่ได้มาตรฐาน 

ปลัดอุบล ส าหรับของหมู่ที่  6  ขณะนี้  อบต. มีประกาศที่มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยว่า  
การดูแลที่สาธารณะเป็นหน้าที่ของท้องถ่ินร่วมกับอ าเภอ  ฉะนั้น  ที่สาธารณะใน
ต าบลดอนแก้วทั้งหมด  อบต.จะต้องดูแลร่วมกับทางอ าเภอ  แต่เนื่องจากท่าน
นายอ าเภอยังไม่สามารถหาเวลาลงมาดูแลได้  จึงได้มอบหมายให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นตัวแทนของทางอ าเภอร่วมกับท้องถ่ิน  ฉะนั้น  จึงหมายความว่า  ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนของทางอ าเภอ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นตัวแทนของ
ท้องถ่ิน  ซึ่งทาง อบต. ได้ประกาศออกบังคับใช้  และในที่สาธารณะในต าบลดอนแก้ว  
ก็มีประชาชนบุกรุก และเข้าอยู่อาศัย  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมู่ที่  1  หมู่ที่  2  หมู่
ที่  3  หมู่ที่  4  หมู่ที่  5  หมู่ที่  6  และหมู่ที่  7   ทั้งหมดที่กล่าวมาจะใช้ระเบียบ
กฎเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด  คือ  1.  บุคคลจะเข้าอยู่อาศัยในที่สาธารณะใหม่ไม่ได้  ซึ่ง
จะมีการลงทะเบียน  และจะขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ  ร่วมด าเนินการในการ
ลงทะเบียนผู้อาศัยในที่สาธารณะ  เพื่อเป็นการควบคุม  โดยจะบันทึกว่ามีบ้านเลขที่
ใดบ้าง  พื้นที่ เท่าใด  มีผู้อาศัยกี่คน  เป็นใครบ้าง  2.  ให้ผู้ที่อยู่อาศัยแต่เดิมที่
ลงทะเบียนไว้ให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้  แต่ต้องมีกฎ  กติกา  โดยที่คนที่เข้ามาใหม่ไม่
มีสิทธิเข้ามาอยู่อาศัย  นอกจากเป็นกรณีพิเศษจริงๆ เท่านั้น  3.  ผู้ที่อยู่อาศัยเดิม  
ภายหลังไม่เข้าอยู่อาศัยแล้ว  ห้ามมิให้ผู้อื่นเช่า  ต้องรื้อถอนออกไป  หากไม่รื้อถอนก็
จะต้องยกให้เป็นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  4.  ห้ามมิให้ซื้อขายในที่ดิน
ดังกล่าว  ผู้ที่ซื้อสามารถซื้อได้เพียงแต่บ้านเท่านั้น  ที่ดินไม่มีสิทธิซื้อขายเพราะเป็นที่
สาธารณะ  กรณีหมู่ที่  6  ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการตามกฎหมาย  เพราะมีผู้มาซื้อ
ต่อ  ซึ่งไม่มีสิทธิ  แต่ยังด าเนินการปรับปรุงบ้านหลังนั้นอยู่  ก็ได้แจ้งไปแล้ว  แต่ยังมี
การดื้อแพ่งปรับปรุงบ้านต่อ  ซึ่งจะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้รับรองว่าบุคคล
ใดที่อยู่อาศัยแต่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบังคับ  เมื่อที่ประชุมประชาคม
รับรองแล้วพบว่าไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยแต่เดิม  ก็จะต้องน ามาประกอบกับประกาศ  ให้
ด าเนินการรื้อถอน  หากไม่รื้อถอนก็จะต้องยกให้เป็นสาธารณะ  และหากไม่รื้อถอน  
และไม่ยกให้เป็นสาธารณะก็จะใช้ก าลังทหารด าเนินการรื้อถอน  และหากกรณีผู้อยู่
อาศัยเดิมเสียชีวิต  เช่น  กรณีลุงหนอมที่น าภรรยาใหม่เข้ามาอยู่ด้วยเนื่องจากภรรยา
เดิมเสียชีวิต  โดยได้น าภรรยาใหม่เข้ามาภายหลังจากมีการลงทะเบียนไปแล้ว  
ภายหลังหากลุงหนอมเสียชีวิต  ภรรยาใหม่ก็ไม่มีสิทธิที่จะอยู่อาศัยต่อไป  จะต้องรื้อ
ถอนบ้านออกไปหากไม่ยกให้เป็นสาธารณะ  จะปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งต าบล  เพื่อ
ป้องกันการซื้อขายสิทธิ 
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คุณเชาว์ เรื่องที่ดินล าเหมือง  สมัยเป็นผู้ช่วยฯ  ประมาณปี  2545  ได้ก่อสร้างโรงขยะที่ได้รับ
งบประมาณจาก  อบต.  ขอหารือว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงโรงขยะดังกล่าว  และที่
สาธารณะหมู่ที่  7  ก็มีการขายสิทธิให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในต าบลดอนแก้วเช่นกัน  
ควรมีมาตรฐานก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าอยู่อาศัย  ควรจะมีการยับยั้งไม่ให้มีคนต่างถิ่น
เข้ามาอาศัย  หากผู้อาศัยเดิมเสียชีวิตก็ควรเรียกคืนพื้นที่สาธารณะ  ไม่ควรให้
ลูกหลานขายสิทธิให้ผู้อื่นต่อ 

คุณอ านวย บางรายที่มาอาศัยอยู่ก็ทุ่มเทหมดทั้งชีวิต  และมาซื้อสิทธิต่อ  ผู้ที่อาศัยเดิมมีเพียงไม่กี่
รายเท่านั้น  

ปลัดอุบล จะมีการลงทะเบียนและให้ชุมชนรบัรองว่าใครเข้ามาอยู่ก่อน  หรืออยู่ทีหลัง  ภายหลัง
จากประกาศใช้ข้อบังคับ  หรือภายหลังจากบ้านมั่นคงมาด าเนินการ  ซึ่งหากมาอยู่
ภายหลังจากการประกาศ  ก็จะต้องย้ายออก  แต่หากทางชุมชนรับรองเป็นกรณีพิเศษ
ว่า  ทางการสั่งให้หาที่อยู่ให้หรือไม่  ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่ง  ประเด็นสมาชิกฯ หมู่ที่  7  
ไม่ ใช่ที่สาธารณะ  แต่เป็นที่ ราชพัสดุ  จึงไม่ เข้าข่ายประกาศฉบับนี้   ที่ คลอง
ชลประทานทั้งหมดเป็นที่ราชพัสดุ  ซึ่งได้มีการให้เช่าที่  โดยราชพัสดุเป็นผู้ดูแล ไม่ใช่  
อบต.   

ประธานสภาฯ ขอเน้นย้ าการประชุมภายหลังจากนี้  คือ  วันที่   9  กรกฎาคม  2561  เวลา  
10.00  น.  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ณ  ห้องประชุมอาคารอ านวยการช้ัน  
2  และวันที่  13  กรกฎาคม  2561  เวลา  13.30  น.  ประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่สาม  ครั้งที่  2  ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  สวมเสื้อพื้นเมืองสีขาวครีม
ล่าสุด  การยื่นเสนอค าแปรญัตติฯ  ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่  7  กรกฎาคม  2561  
เวลา  17.00  น.  มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 12.30  น.  
 
 


