
1 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
สมัยสามัญสมัยทีส่าม  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  2561 

วันศุกร์ท่ี  13  กรกฎาคม  2561  เวลา  13.3๐  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  ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๑.  นายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรกึษาฯ 
   2.  นายนพดล  ณ เชียงใหม ่ นายกฯ 
   3.  นายยุทธนา  บุญสงู  รองนายกฯ 
   4.  นางศิรัญญา  สุนทร  หัวหน้าส านักปลัดฯ 
   5.  นายเกรียงไกร จันณะค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
   6.  นางสาวชญกาญต ์ ณะวิชัย  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
   7.  นางสาวจารุวรรณ ยศถามี  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
   8.  นางสาวรัชนิกานต์ บัวนาค  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
   9.  นางวราสิน ี  รุ่งเรืองเกษร นักวิชาการพัสดุฯ 
   10.  นายปณิธาน สรรพวุธ  นักวิเคราะห์ฯ 
   11.  นางวราลักษณ์ ยอดค า  นักจัดการงานทั่วไป 
   12.  นางสาวจารุวรรณ ดวงจันทร์ค า นักวิชาการการเงินฯ 
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   13.  นายพิพัฒน์พงศ์ ตุลาพงษ์พิพฒัน ์ นักทรัพยากรบุคคลฯ 
   14.  นายรัชภูมิ  พึ่งพุ่มแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
   15.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
   16.  นางสาวศศิวิมล ศรีวิชัย  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
   17.  นางสาวจุฬาลักษณ์ ค าตา  ผู้ช่วยนิติกร 
   18.  นางสาวทัศฎาภร วะรี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
   19.  นายณัฐวุฒิ  ปัญญาเพิ่ม เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 
   20.  นางสาวกฤษาภรณ์ ผู้ประสทิธ์ิ เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   21.  นางชญาณิศา กุลอ่อน  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   22.  นางสาวกรรณิการ ์ ถุงเงิน  เจ้าหน้าที่งานแผนฯ 
   23.  นางสาวกัณฐาภรณ์ ช้ามั่ง  เจ้าหน้าที่กองคลัง 
   24.  นางสาวประทุมวรรณ  โลกา  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   25.  นางสาวจินดารัตน์ โมตาล ี  เจ้าห้าที่กองสง่เสรมิการเกษตร 
   26.  นายศิริพงษ์ ทิมยิ้ม  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   27.  นางสาวธัญลักษณ์ โยธาราษฎร์ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 
   28.  นางสาวเพ็ญทิพย ์  สวัสดิวงษา เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 
   29.  นางสาวปริมาศ  การะพัตร จนท.กองการศึกษาฯ 
   30.  นางสาวชนากานต์ แสนสมภาร เด็กและเยาวชนต าบลดอนแก้ว 
   31.  นางพรทิพย ์ ปันเลิศ    
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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  เลขานุการ
สภาฯ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าประชุม   โดยมีนายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรึกษาฯ น าสวดมนต์ไหว้พระและนาย
ฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมยัที่สาม  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2561 
ดังนี ้

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ในวันนี้  เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2561  มี

สมาชิกฯ ลากิจ  1  ท่าน  คือ  นายสุรเชษฐ  นินค า  สมาชิกฯ หมู่ที่  4  และในวันนี้  
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบ าเพ็ญกุศลศพอดีตประธานสภาต าบล
ยุคแรก ๆ และเป็นอดีตก านันต าบลดอนแก้ว  นายกมล  เรือนทอง  ที่เสียชีวิตลง
เนื่องจากอุบัติเหตุ  ณ  วัดพระนอน (ขอนม่วง)  และเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจในวัน
อาทิตย์ที่  15  กรกฎาคม  2561  ในเวลา  13.00  น.  ณ  สุสานบ้านป่ารวก   

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบในรายงานการประชุม  หากท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม  

ขอเรียนเชิญ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม  ครั้งที่   1  ประจ าปี  

2561 เมื่อวันพุธที่  4  กรกฎาคม  2561  จ านวน  17  เสียง สมาชิกฯ ลาป่วย  1  
ท่าน ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
- ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 ญัตติเรื่อง  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  (วาระ  2  ขั้นแปรญัตติ) 
ประธานสภาฯ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่   2  พ.ศ. 2554  ข้อ  50  เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  
และตามที่มีการแก้ไขเพิ่ มเติม  พร้อมทั้ งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถ่ิน  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอน  หรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

วรรคสอง  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาทอ้งถ่ินด้วย  เพื่อ
แถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานน้ัน 
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ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

วรรคสอง  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือขอเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

วรรคสาม  ถ้าข้อความใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระส าคัญ  ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปใหค้ณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าว
แล้ว  การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น  ๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่
จะพิจารณาข้ออื่น ๆ  ต่อไป  สภาท้องถ่ินอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็
ได ้

วรรคห้า  เมื่อคณะกรรมการแปรญตัติได้ย่ืนรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงบั
ไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถ่ินไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ช้ีแจง 

คุณจีรวุฒิภัทร  ในนามของประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอสรุปประเด็นในการแปรญัตติ  ดังนี้ 
1. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ินต าบลดอนแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซี่ยน  วงเงิน  5,000  บาท  (หน้า  8)  และโครงการเยาวชนรักษ์ถ่ินรักการ
ท่องเที่ยวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  วงเงิน  5,000  บาท   (หน้า  8) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  โครงการมีลักษณะซ้ าซ้อนกัน  ขอยุบรวม
โครงการ และลดงบประมาณลง  จากเดิม  3  โครงการ  งบประมาณ  10,000  
บาท  เหลือ  1  โครงการ  งบประมาณ  6,000  บาท 
ความเห็นของผู้บริหาร  ทั้ง  2  โครงการนี้จะไม่สามารถรวมกันได้  เพราะหากตัด
ออกไปโครงการใดโครงการหนึ่งก็จะไม่ครบตามเกณฑ์ช้ีวัด  และอีกประการหนึ่ง  
โครงการเหล่านี้ก็ได้ถูกตัดทอนงบประมาณลงไปแล้วจากการประชุมตัดงบ
ข้อบัญญัติฯ  2  ครั้ง  เพราะงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าประมาณการรายรบัไปถึง  
12  ล้านบาท  จึงต้องตัดงบประมาณโครงการต่าง ๆ ลง  และขณะนี้ก็ไม่สามารถ
ที่จะตัดลดลงไปได้อีก  จะต้องเหลือไว้ส าหรับให้ครบตามเกณฑ์การประเมิน  และ
งบประมาณที่มีอยู่  ตามความเป็นจริงแล้ว  ได้ตั้งไว้  17,000  บาท  แต่ได้ตัด
ลดลงเหลือ  5,000  บาท   แต่จะขอให้ เจ้าของโครงการได้ไปปรับปรุงใน
รายละเอียดโครงการ  และเนื่องจากงบประมาณมีน้อย  เป็นไปไม่ได้ที่จะต้องมี
จ านวนคนมาก  ฉะนั้น  จ านวนคนอาจจะน้อยลง  และแบ่งการเรียนรู้ทีละน้อย  ที
ละแหล่ง  เป็นการน ากลุ่มเป้าหมายมาเรียนทีละเรื่อง  เมื่อสร้างมัคคุเทศก์แล้ว  ใน
ท้องถ่ินก็มีทุนทางสังคมในท้องถ่ิน  สามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตได้  รวมถึง
หากมีคณะศึกษาดูงาน  มีหน่วยงานมาเรียนรู้ในชุมชน  กลุ่มมัคคุเทศก์นี้ก็จะ
สามารถเป็นไกด์ได้  ขอคงโครงการไว้ตามเดิม 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก  แต่ขอให้มีผลลัพธ์ให้เห็น
ชัดเจน  สามารถน ามัคคุเทศก์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นไกด์ชุมชนได้   
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ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คง
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ินต าบลดอนแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  
วงเงิน  5,000  บาท  ในหน้า  8  และโครงการเยาวชนรักษ์ถ่ินรักการท่องเที่ยว
เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  วงเงิน  5,000  บาท  ในหน้าที่  8  ไว้ตามเดิม 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้กบับุคลากร  อบต.ดอนแก้ว  
วงเงิน  50,000  บาท  (หน้า  12) ,  โครงพัฒนาบุคลากรของส านักปลัด  อบต.
ดอนแก้ว  วงเงิน  20,000  บาท  (หน้า  12)  ,  โครงการฝึกอบรมการพฒันา
จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากร  อบต.ดอนแก้ว  วงเงิน  
45,000  บาท   (หน้า  13)  และโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และการให้บริการสู่
ความเป็นเลิศ  วงเงิน  15,000  บาท  (หน้า  13) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ ทั้ง  4  โครงการ  กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  คือ  
บุคลากรของ  อบต.  ใช้งบประมาณรวม ทั้งสิ้น  130,000  บาท  ขอยุบรวมให้
เหลือเพียงโครงการเดียว  และลดงบประมาณเหลือ  50,000  บาท 
ความเห็นของผู้บริหาร  โครงการทุกโครงการมีความจ าเป็นต้องแยก  เพราะ
ตัวช้ีวัดคนละตัว  เนื่องจากมีเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ  และเกณฑ์การ
ประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  ประกอบการการอบรมก็จะเป็นคนละ
หลักสูตร  คนละเรื่อง  จึงมีความจ าเป็นต้องคงทุกโครงการไว้ตามเดิม 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก แต่หากมีการประเมินอื่นใด  ขอ
หลักเกณฑ์ให้สมาชิกฯ ได้รับทราบข้อมูลด้วย 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คง
โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้กับบุคลากร  อบต.ดอนแก้ว  วงเงิน  
50,000  บาท  (หน้า  12)  ,  โครงพัฒนาบุคลากรของส านักปลัด  อบต.ดอน
แก้ว  วงเงิน  20,000  บาท  (หน้า  12)  ,  โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากร  อบต.ดอนแก้ว  วงเงิน  
45,000  บาท   (หน้า  13)  ,  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และการให้บริการสู่
ความเป็นเลิศ  วงเงิน  15,000  บาท  (หน้า  13)  ตามเดิม 

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. และเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์  วงเงิน  40,000  บาท  (หน้า  40) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม และขอลดงบประมาณลง 
ความเห็นของผู้บริหาร  โครงการนี้เป็นการรวมทั้งหมดของ  อปพร.ที่มีเข้าอบรม
ทบทวน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  และจะให้มีการส ารวจ  อป
พร. ทั้งหมดที่มีอยู่  ประกอบกับขณะนี้  อบต. มีรถกู้ชีพกู้ภัย  มีรถแอมบูแรนซ์  
ซึ่งจะต้องมี  อปพร. มาประจ าเมื่อเกิดเหตุ  จึงต้องมีการฝึก  อปพร. ให้สามารถ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  โดยจะให้  อปพร. เป็นหลักในการช่วยเหลือ  และต่อไป
จะต้องมีต ารวจบ้านประจ าอยู่  1  นาย  ตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่ออกมา  ที่หายไป
อีกส่วนหนึ่งก็คือ  อาสาสมัครจราจรที่ผ่านการอบรมไปแล้ว  ฉะนั้น  ในโครงการ
ฝึกอบรมทบทวน  และพัฒนาศักยภาพ  อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  วงเงิน  
40,000  บาท  ขอคงไว้ 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก  แต่ขอให้มีการส ารวจจ านวน 
อปพร.ที่เหลืออยู่  และให้จัดหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจ  เพื่อดึงดูดให้  อปพร.
ต้องการเข้าร่วมอบรมทบทวนต่อไป 
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ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คง
โครงการฝึกอบรมทบทวน และพัฒนาศักยภาพ  อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  
วงเงิน  40,000  บาท  หน้า  40 และโครงการฝึกอบรม  อปพร.  วงเงิน  
20,000  บาท  หน้า  40  ไว้ตามเดิม 

4. โครงการฝึกอบรม อปพร. วงเงิน  20,000  บาท  (หน้า  40) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม และขอลดงบประมาณลง 
ความเห็นของผู้บริหาร  การฝึกอบรม อปพร. ควรคงโครงการไว้  วงเงินเท่าเดิม 
เพราะจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ  2  ของจ านวนประชากร  ซึ่ง
ในขณะนี้  ต าบลดอนแก้วมี  อปพร. เพียง  201  คน  ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด  
โดยจะส่งไปร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่น  ปีละ  2-3  คน  ให้ครบตามจ านวนตาม
เกณฑ์ 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คง
โครงการฝึกอบรมทบทวน และพัฒนาศักยภาพ  อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  
วงเงิน  40,000  บาท  หน้า  40 และโครงการฝึกอบรม  อปพร.  วงเงิน  
20,000  บาท  หน้า  40  ไว้ตามเดิม 

5. โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน  วงเงิน  5,000  บาท  (หน้า  
131) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  โครงการนี้มีการด าเนินการหรือไม่  และมี
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการกี่ครัวเรือน   
ความเห็นของผู้บริหาร  โครงการนี้มีตั้งแต่ปีที่ผ่านมา  กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มผู้ที่
มีอายุ  59  -  60  ปี  เป็นกลุ่มที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
เป็นการสอนให้รู้จกัการท าบญัชีครัวเรอืน  เป็นการเตรียมกอ่นที่จะเกษียณอายุให้มี
การวางแผนการออมเงิน  การใช้จ่ายเงิน  เพราะจะต้องมีการจัดการรายรับ -
รายจ่ายของครอบครัวตนเอง  เป็นโครงการที่เริ่มต้นเมื่อปีที่ผ่านมา   เป็นการ
วางแผนเพื่อไม่ให้ผู้ที่เกษียณอายุ  หรือผู้สูงอายุประสบความล้มเหลวในการด าเนิน
ชีวิต  จนต้องกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาคนอื่น  ฉะนั้นจะต้องมีการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก  และเมื่อด าเนินการไปแล้ว  
ขอให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานให้ทราบ 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คง
โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน  วงเงิน  5,000  บาท   (หน้า  131)  ไว้
ตามเดิม 

6. โครงการเตรียมตัวก่อนตาย  วงเงิน  8,000  บาท  (หน้า  131)  และ
โครงการเตรียมตัวก่อนสูงวัย  วงเงิน  5,000  บาท  (หน้า  131) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ ลักษณะโครงการคล้ายกนั  กลุ่มเป้าหมายเดียวกนั  
ขอยุบรวมโครงการให้เหลือเพียงโครงการเดียว และขอลดงบประมาณลง 
ความเห็นของผู้บริหาร  โครงการเตรียมตัวก่อนสูงวัยจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง  
55 – 59  ปี  แต่โครงการเตรียมตัวก่อนตาย  กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักเรียน
ผู้สูงอายุโรงเรียนฮอมสุข  รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ลักษณะโครงการเตรียม
ตัวก่อนสูงวัย  จะเชิญคุณหมอจากโรงพยาบาลนครพิงค์  และอาจารย์จากวิทยาลัย
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พยาบาลฯ  มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ผู้สูงวัย  ส าหรับ
โครงการเตรียมตัวก่อนตาย  จะเชิญคุณหมอจากโรงพยาบาลล าพูน  ซึ่งเป็น
จิตแพทย์  จะให้ความรู้ในเรื่องของการวางแผนหากเจ็บป่วยจะต้องเข้าโรงพยาบาล  
หรือแม้แต่เสียชีวิต  จะเป็นเรื่องของพินัยกรรม  การท าสมุดมรดก  เป็นการให้
ความรู้  และไม่ให้ผู้สูงอายุต้องกังวลว่าตนเองจะต้องตาย  เพราะทุกคนต้องตายอยู่
แล้ว  แต่ก่อนจะตายจะต้องท าอะไรบ้าง  จะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรบ้าง  หากไป  
รพ. จะให้หมอท าอย่างไรกับตนเองบ้างหากเกิดกรณีที่ไม่รู้สึกตัวแล้ว  อาจจะ
รวมถึงหากเสียชีวิตไปแล้วจะให้บ าเพ็ญกุศลศพกี่วัน  ที่ไหน  เป็นการเตรียมตัว
ก่อนตาย  สร้างพลังจิตให้ผู้สูงอายุไม่ให้กลัวความตาย 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก  และเมื่อด าเนินการไปแล้ว  
ขอให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานให้ทราบ 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คง
โครงการเตรียมตัวก่อนตาย  วงเงิน  8,000  บาท  (หน้า  131)  และโครงการ
เตรียมตัวก่อนสูงวัย  วงเงิน  5,000  บาท  (หน้า  131)  ไว้ตามเดิม 

7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่ม
อาชีพ  วงเงิน  100,000  บาท  (หน้า  137) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ ขอทราบรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม 
ความเห็นของผู้บริหาร  โครงการนี้  เป้าหมายที่ตั้งไว้คืออัตตลักษณ์ของต าบล
ดอนแก้ว  หากพูดถึงดอนแก้ว  อาหารจะต้องเป็นอะไร  หากเป็นของที่ระลึกของ
ต าบลดอนแก้ว  จะต้องเป็นอะไร   เป็นการค้นหานวัตกรรม  อาหาร หรือของที่
ระลึก  และเนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องเริ่มด าเนินการใหม่  ก็จะปรับลด
งบประมาณลงเหลือ  50,000  บาท 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  เนื่องจากเป็นโครงการใหม่   เห็นควรลด
งบประมาณลง  เหลือ  50,000  บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ปรับลด
วงเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่ม
อาชีพ  ในหน้า  137  จาก  100,000  บาท  เหลือ  50,000  บาท 

8. โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงดูบุตร  วงเงิน  5,000  บาท  (หน้า  138)  
และโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว  วงเงิน  5,000  บาท  (หน้า  138) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ ทั้ง  2  โครงการนี้  กลุ่มเป้าหมายคือใคร  ขอยุบ
รวมโครงการได้หรือไม่  และขอปรับลดงบประมาณลง 
ความเห็นของผู้บริหาร  ทั้ง  2  โครงการเป็นโครงการที่สืบเนื่องจากที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เชิญตัวแทนจากดอนแก้วเข้าร่วม
อบรมร่วมกันที่โรงแรมเมอร์เคียว  โดยวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า  ซึ่งทั้ง  2  
โครงการมาจากการเสนอในที่ประชุมอบรมในวันน้ัน  ซึ่งวิทยากรก็ได้กล่าวออกมา
ว่า  เมื่อเสนอโครงการนี้มาแล้ว  หวังว่าทาง อบต. จะน าไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จึงเป็นที่มาของทั้ง  2  โครงการ 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก  และเมื่อด าเนินการไปแล้ว  
ขอให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานให้ทราบ 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คง 
โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงดูบุตร  วงเงิน  5,000  บาท  (หน้า  138)  และ
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โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว  วงเงิน  5,000  บาท  (หน้า  138)  ไว้
ตามเดิม 

9. โครงการสนับสนุนการจัดร้านแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  วงเงิน  
10,000  บาท  (หน้า  139) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ โครงการนี้  ปกติจะอุดหนุนให้  5,000  บาท  ใช่
หรือไม่ 
ความเห็นของผู้บริหาร  แต่เดิมเคยอุดหนุนให้  5,000  บาทจริง  แต่ภายหลัง
ทางอ าเภอได้ขอรับการอุดหนุนไปทุกท้องถ่ินแห่งละ  10,000  บาท  โดยน าไป
จัดในงานฤดูหนาว และงาน OTOP  ของดีเมืองเชียงใหม่ทุกปี  เป็นการจัดร้าน
ชุมชน 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก  แต่ขอให้มีผลิตภัณฑ์ของต าบล
ดอนแก้วเข้าร่วมจัดแสดงในโซนของอ าเภอแม่ริมด้วย 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คง
โครงการสนับสนุนการจัดร้านแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  วงเงิน  
10,000  บาท  (หน้า  139)  ไว้ตามเดิม 

10. งบอุดหนุนวัดโสภณาราม  วงเงิน  90,000  บาท  (หน้า  143) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ ขอตัดลดงบประมาณลงเหลือ  50,000  บาท  
ตามที่ที่ประชุมเคยมีมติให้อุดหนุนวัดแห่งละ  50,000  บาท 
ความเห็นของผู้บริหาร  เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  เพราะงบประมาณ  
50,000  บาทเท่ากันทุกแห่งคือของโรงเรียน  ส าหรับวัดจะอยู่ที่กิจกรรมของแต่
ละวัดที่จัด  เช่น  วัดพระนอนที่เคยอุดหนุนให้ก็เป็นงบประมาณถึง  1  แสนกว่า
บาท  50,000  บาท  จะเป็นกิจกรรมทั่วไปของวัด  เช่น  ประเพณีสรงน้ า
ประจ าปี  และของวัดโสภณารามก็เป็นการเรียนของพระสงฆ์  สามเณร  คล้ายกับ
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คงเงิน
อุดหนุนวัดโสภณาราม  วงเงิน  90,000  บาท  (หน้า  143)  ไว้ตามเดิม 

11. โครงการผลิตใบโอดีเซล  วงเงิน  15,000  บาท  (หนา้  157) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ โครงการนี้ยังมีการด าเนินการหรือไม่  ขอ
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ความเห็นของผู้บริหาร  ส าหรับโครงการผลิตใบโอดีเซล  เดิมโครงการนี้ตั้งไว้ใน
ส่วนของกองสาธารณสุขฯ  และในปี  2562  ได้โอนโครงการนี้มาไว้ที่กองส่งเสริม
การเกษตร  จะเป็นการด าเนินการผลิตจากน้ ามันที่ใช้แล้ว  จากพ่อค้าแม่ค้า  
ลักษณะของโครงการจะเป็นการรื้อฟื้นใหม่  โดยจะต้องเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
กับบุคลากร  รวมถึงอาสาสมัครพลังงาน  ค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุที่
จะต้องน ามาใช้ในการผลิตซึ่งเป็นสารเคมีที่มีราคาแพง  รวมถึงต้องซื้อน้ ามันใช้แล้ว
จากพ่อค้าแม่ค้า หรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะจ าหน่ายน้ ามันที่ใช้แล้ว  และ
ขณะนี้  เครื่องผลิตก็ช ารุด  และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา  เพราะมีสารเคมีเป็น
ส่วนประกอบ  ก าลังอยู่ระหว่างประสานร้านค้าที่ผลิตมาเสนอราคาซ่อมแซมเพื่อ
ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้   
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ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คง
โครงการผลิตใบโอดีเซล  วงเงิน  15,000  บาท  (หน้า  157)  ไว้ตามเดิม 

12. โครงการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพของ  อบต.ดอนแก้ว  วงเงิน  
43,200  บาท  (หน้า  141) 
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ โครงการนี้ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  และ
กลุ่มเป้าหมายคือใคร  เพื่อใคร 
ความเห็นของผู้บริหาร  โครงการนี้จะเปน็ค่าวิทยากรของลลีาศทีจ่้างใหม้าสอนทุก
วัน  และในทุกวันน้ีกลุ่มเป้าหมายก็น้อยลง  เหลือประมาณ  10-15  คน  สอนทุก
วันจันทร์ – ศุกร์  กลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้เกษียณอายุ  จะเสริมในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาออกก าลังกายกันมากข้ึน  และอีกส่วนหนึ่ง  จะให้
วิทยากรลงไปสอนในโรงเรียนด้วย  เพื่อให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป  เดือนละ
ประมาณ  3,600  บาท  และกลุ่มลีลาศมีการสมทบงบประมาณกันบางส่วน  
และ  อบต. ออกให้บางส่วน   
ความเห็นของผู้เสนอแปรญัตติ  ไม่ติดใจสงสัยอีก 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้คง
โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของ อบต.ดอนแก้ว  วงเงิน  43,200  บาท   
(หน้า  141)  ไว้ตามเดิม 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดติดใจสงสัย  หรือต้องการค าช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดติดใจสงสัย หรือต้องการค าช้ีแจงเพิม่เตมิ 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  ในวาระ  2  ข้ันแปรญัตติ  โดยให้คงโครงการที่ขอเสนอแปรญัตติ
จ านวน  11  รายการ  และปรับลดงบประมาณในรายการที่  7  คือ  โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่มอาชีพ  ในหน้า  137  
จาก  100,000  บาท  เหลือ  50,000  บาท  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลากิจ  
1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 
4.2 ญัตติเรื่อง  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  (วาระ  3  ขั้นพิจารณาเห็นชอบให้นายอ าเภอลงนาม) 
ประธานสภาฯ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2554  ข้อ  52  การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติ
ให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร  มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดอภิปราย หรือเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  ในวาระ  3  ข้ันพิจารณาเห็นชอบให้นายอ าเภอลงนาม  จ านวน  17  
เสียง  สมาชิกฯ ลากิจ  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2561 
ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

นายกฯ ในญัตติน้ี  เป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
ขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

ปลัดอุบล ในครั้งนี้ เป็นการโอนเงินในส่วนของกองส่งเสริมการเกษตร  เนื่องจากมีการตั้ง
คุณลักษณะพื้นฐานผิด  และกองช่าง เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการวัดพิกัดที่จะ
ด าเนินการก่อสร้าง    ท าให้ต้องโอนลดจากรายการเดิมเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้   ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการแรก  แก้ไขจาก   

  1)  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่บ้านเลขที่  221  ถึงบ้านเลขที่  
87/1  ซอย  15  หมู่ที่  5  บ้านพระนอน  ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัด
เชียงใหม่  วงเงิน  130,300  บาท  โอนลดเป็น  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย  
15  ตั้งแต่บ้านเลขที่ 266 ถึงบ้านเลขที่ 287 หมู่ที่ 5  บ้านพระนอน ต าบลดอน
แก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน  130,300 บาท  ปริมาณงาน : ถนน ค.
ส.ล. ความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 82.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า 328.00 ตร.ม. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 หน้า 11 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พั ฒ น าจั งห วัด เชี ยง ให ม่  ป ระ เด็ น ยุ ท ธศาส ตร์ที่  2  ส่ ง เส ริ ม ก าร เก ษต ร  
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 

2)  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้ งแต่ปากซอย  9  ถึงบ้านเลขที่  
309/1  หมู่ที่  5  บ้านพระนอน  ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  
วงเงิน  166,600  บาท  โอนลดเป็น  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9 ตั้งแต่
บ้านเลขที่ 343/4 ถึงบ้านเลขที่ 55/103 หมู่ที่ 5  บ้านพระนอน ต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน  166,600 บาท  ปริมาณงาน : ถนน ค.ส.ล. 
ความกว้าง 3.50 ม. ความยาว 120.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 หน้า 11 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พั ฒ น าจั งห วัด เชี ยง ให ม่  ป ระ เด็ น ยุ ท ธศาส ตร์ที่  2  ส่ ง เส ริ ม ก าร เก ษต ร  
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
วงเงิน  7,900 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
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2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 

1,200x4,800 dpi 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm)  

    หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 

ภาพต่อนาที (ipm) 
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi 
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสี  และขาวด า 
10. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
11. สามารถย่อ  และขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
13. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
14. สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
15. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
16. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ณ  วันที่  23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1 หน้า 99 และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 : 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายในญัตตินี้ 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2561  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลากิจ  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  ในวันพรุ่งนี้  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยปลา  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  66  พรรษา  28  กรกฎาคม  2561  ใน
เวลา  09.00  น.  ณ  บริเวณหน้าแปลงนาข้าว  ใกล้หุ่นฟางคิงคองยักษ์  อ่างเก็บน้ า
ห้วยตึงเฒ่า  แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา  สวมหมวก  เสื้อโทนสีเหลือง  งดสีด า  และ
เรื่องงานไฟฟ้า  ที่จะให้กองช่างได้ช้ีแจงรายละเอียดรวมถึงงานก่อสร้างที่จะต้อง
ด าเนินการ 

นายกฯ  เรื่องไฟฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นไฟกิ่งที่มีปัญหา  หรือเรื่องต้นไม้  เครือเถาวัลย์ที่ติ ดกับ
สายไฟฟ้า  และเรื่องสายโทรศัพท์ที่จะขอฝากท่านสมาชิกฯ  ขอเริ่มจากไฟกิ่ง  เพราะ
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ไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมแซมถูกที่หรือไม่  เนื่องจากมีค าร้องซ่อมแซมไฟ
กิ่งเข้ามาตลอด  ซึ่งได้เคยมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ว่า  หากจุดใดที่ช ารุดเกิน  2  
ครั้งให้ท าการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งชุด  ให้เป็น  LED  เพราะเป็นระบบตรง  ไม่มีบัล
ลาสต์  และจะต้องพิจารณาในแต่ละจุด  เพราะ  LED  จะมีแสงสว่างลงเฉพาะจุด  
แต่หลอดนีออนจะสว่างออกไปทั่วบริเวณ  บางครั้งหลอดนีออนส่งผลกระทบกับ
เกษตรกร  เนื่องจากแสงสว่างแผ่ขยายลงไปในนาข้าวท าให้ข้าวไม่ออกรวง  ก็จะต้อง
พิจารณาเป็นจุด ๆ ไปว่าจะเปลี่ยนเป็น  LED  ณ  จุดใดบ้าง  แต่ขอความร่วมมือท่าน
สมาชิกฯ ได้จดบันทึกไว้ว่า  จุดใดที่แจ้งซ่อมไปเกิน  2  ครั้ง  เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่
เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟทั้งชุดแทนการซอ่ม  เพราะ  LED  รุ่นใหม่แสงสว่างจากหลอดไฟจะ
ยาวไปตามแนวถนน  จะไม่ย้อนไปด้านหลัง  หรือแผ่ออกไปด้านข้าง  โดยจะต้อง
พิจารณาในระยะความสูงประกอบ  รวมถึงบริเวณแยกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสามแยก  สี่
แยก  หรือทางโค้ง  จะติดตั้งไฟเป็นจุดพิเศษให้สว่างมากขึ้น  การจัดซื้อหลอด  LED  
จะมีให้เลือกเป็นองศา  คือ  60  องศา  แสงจะยาวตามถนน  120  องศา แสงจะ
ออกไปข้างหน้า  และด้านข้าง   180  องศา  แสงจะแผ่ออกเป็นครึ่งวงกลม  และ
เรื่องของกิ่งไม้  ต้นไม้ต่าง ๆ  ขณะนี้เริ่มมีค าร้องในส่วนของเอกชน  หรือประชาชนที่
ปลูกขึ้นมาเอง  แต่กิ่งไม้ไปพาดสายไฟ หรือใกล้สายไฟ  ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องของ
เจ้าของบ้านที่จะต้องด าเนินการตัดเอง  เพราะหากบริการในบ้านให้ประชาชนก็
จะต้องด าเนินการให้ทุกคนที่ร้องขอเข้ามา  ดังนั้น  ทาง อบต. จึงจะด าเนินการตัด
เฉพาะต้นไม้ที่ล้ าเข้ามาในทางสาธารณะเท่านั้น  แต่ก่อนที่จะด าเนินการก็จะแจ้งให้
เจ้าของทราบก่อน  เพราะเคยเกิดกรณีที่การไฟฟ้าตัดต้นไม้โดยที่ไม่แจ้งให้เจ้าของ
ทราบ  ท าให้เกิดผลเสียเนื่องจากต้นไม้เป็นไม้ผลที่ก าลังจะเก็บผลผลิตแล้ว  ฝากเรื่อง
ต้นไม้ให้ท่านสมาชิกฯ ได้ช้ีแจงให้ประชาชนทราบ  กรณีที่  อบต. จะด าเนินการตัด
ต้นไม้  ก็คือเฉพาะในส่วนที่ยื่นล้ าออกมาในทางสาธารณะเท่านั้น  ไม่รวมถึงที่พาด
สายไฟฟ้า หรือใกล้สายไฟฟ้า  เพราะกรณีดังกล่าวจะต้องมีความช านาญในการตัด  
ไม่เช่นน้ันอาจจะเกิดอันตราย  และเกิดความเสียหายได้  และในอนาคตอาจจะต้องซื้อ
รถกระเช้าโดยเฉพาะที่สามารถตัดต้นไม้ที่มีขนาดสูงได้  รวมไปถึงเครือเถาวัลย์ที่เกาะ
เกี่ยวข้ึนไปบนสายไฟฟ้าด้วย  กรณีเหล่านี้จะต้องให้การไฟฟ้ามาด าเนินการ  เพราะมี
ความช านาญกว่าเจ้าหน้าที่ของ  อบต.  แต่อย่างไรก็ตาม  หากจ าเป็นที่จะต้องตัด
ต้นไม้ที่ใกล้สายไฟ  ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯ แจ้งเข้ามา  เพื่อทาง อบต. จะประสานไปยัง
การไฟฟ้าให้  แต่ทั้งนี้  หากพิจารณาแล้วทางเจ้าหน้าที่ของ อบต.สามารถด าเนินการ
ได้ก็จะให้ด าเนินการตามล าดับค าร้อง  แต่การพิจารณาจะต้องค านึงถึงความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่มาก่อน  หากพิจารณาแล้วน่าจะเป็นอันตรายก็จะต้องประสานให้การ
ไฟฟ้ามาด าเนินการให้  และเรื่องการปลูกต้นรวงผึ้งในวันพรุ่งนี้  จะเป็นต้นรวงผึ้ง
ทั้งหมด  เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ต้นรวงผึ้งประมาณ  100  
ต้น  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิด  เวลาประมาณ  08.00  น.  
ทาง อบต.ดอนแก้ว  รับผิดชอบน้ าดื่ม  อาหารว่าง  และคนประจ าหลุมปลูก  และการ
ขุดลอกล าเหมือง  ขณะนี้ก าลังซ่อมแซมรถ  ซึ่งได้รับช่างซ่อมเข้ามาแล้ว  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซม  หากซ่อมเสร็จก็จะเริ่มด าเนินการ  และแบบถนนที่
จะด าเนินการก่อสร้างในต าบลก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบฯ ใหม่ที่ออก
บังคับใช้  ซึ่งส่งผลกระทบกับทุก  อปท.  ท าให้ล่าช้าในการด าเนินงาน  และหลาย ๆ 
ด้าน  ก็พยายามจะแก้ไข  ในวันน้ีก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของกีฬาที่เบิกจ่ายล าบากมาก  
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แม้จะเป็นชมรมก็ไม่สามารถจะด าเนินการอย่างใดได้  จะต้องให้นิติกรไปหารือกับ
หน่วยงานที่ดูแล  ว่าจะมีแนวทางใด  เพราะในปัจจุบันนี้  ต าบลดอนแก้วมีนักกีฬา
ตัวแทนทีมชาติหลายคน  แต่ไม่สามารถที่จะอุดหนุน  สนับสนุนนักกีฬาที่เป็นเยาวชน
ในต าบลได้  ก าลังอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาทางออก  ทุกอย่างที่ล่าช้าเนื่องจากติดใน
เรื่องระเบียบฯ ต่าง ๆ ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาไป 

ปลัดอุบล  ขอเพิ่มเติมจากท่านนายกฯ   ในเรื่องของการจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อย
ปลา  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
66  พรรษา  28  กรกฎาคม  2561 ในวันเสาร์ที่   14  กรกฎาคม  2561  
เนื่องจากในก าหนดการ  อบต.ดอนแก้วได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมอาหารว่างและ
เครื่องดื่มบริการผู้ไปร่วมกิจกรรม  จ านวน  500  คน  พร้อมเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวก  ,  จัดเตรียมน้ าส าหรับล้างมือ และผ้าเย็น  ประจ าที่จุดปลูกต้นไม้ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ  จ านวน  500  คน  ,  จัดเจ้าหน้าที่  จ านวน  10  คน  ประจ า
หลุมปลูกต้นไม้หมายเลข  71 – 100  เพื่ออ านวยความสะดวกหัวหน้าส่วนราชการ 
และจิตอาสาที่ไปร่วมกิจกรรมฯ  ,  ประสานการปฏิบัติหน้าที่กับส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่  ,  จัดผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง  ,  จัด
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัย  และด้านการจราจร  
ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรแม่ริม  เนื่องจากวันพรุ่งนี้มีงานชนกัน  2  งาน  ในส่วนของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไปอบรมพัสดุ  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า  และอีกส่วนหนึ่ง
ประมาณ  20  คน  ก็จะไปช่วยกิจกรรมปลูกต้นไม้  จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน
ไปร่วมกิจกรรม  โดยไปช่วยดูแลอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียม
ไว้เป็นชุดแล้ว  ก็จะขอให้ท่านสมาชิกฯ ไปช่วยในจุดบริการของว่างนี้ด้วย  น้ าดื่มก็จะ
อยู่ในชุดอาหารว่าง  และจะมีน้ าถ้วยอีกจ านวนหนึ่ง  ส ารองไว้เผื่อให้แก่ผู้มาร่วม
กิจกรรม  และอีกจุดหนึ่งที่จะขอความร่วมมือสมาชิกฯ ก็คือ  จุดหลุมปลูก  30  ต้น  
โดยมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในเรื่องของต้นไม้  หรือเรื่องอื่น ๆ   ที่เกี่ยวกับการปลูก
ต้นไม้  นอกจากจะไปช่วยอ านวยความสะดวกก็สามารถปลูกต้นไม้ร่วมกับส่วน
ราชการด้วย  ส่วนอื่น ๆ ก็จะให้ทีมงานป้องกันไปช่วยบริการ  ส าหรับการดูแลต้นไม้ก็
จะให้อภิชาตน าทีมเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยกันดูแล  การแต่งกายท่านใดมีชุดจิตอาสาให้
สวมเสื้อโทนสีเหลือง  ผู้ผ้าพันคอ  สวมหมวก  เว้นสีด า  คาดว่ากิจกรรมปลูกต้นไม้
น่าจะไม่เกิน  10.00 – 10.30  น.   

ประธานสภาฯ  ขอความสมัครใจจากท่านสมาชิกฯ ที่จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  โดยไปประจ าจดุ
หลุมปลูกต้นไม้  หลุมปลูกที่  71 – 100  อบต. สนับสนุนรถรับส่ง  รถออกเวลา  
07.30  น.   

นายกฯ  ช่วงนี้ฝนตก  ขอให้เตรียมรองเท้าให้เหมาะสม เพราะพื้นที่บริเวณที่ปลูกต้นไม้
เฉอะแฉะมาก   

คุณเกรียงไกร งานไฟฟ้า  ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านเป็นคิวอาร์โค้ด  จะติดบริเวณเสาไฟฟ้าทุก
หมู่บ้าน  เพื่อประชาชนทั่วไปได้สแกนเพื่อเพิ่มเพื่อน  ก็จะเข้ากลุ่มไลน์ไฟฟ้า  เมื่อไฟ
กิ่งมีปัญหา  ประชาชนก็จะสามารถแจ้งผ่านไลน์ได้ทันที  โดยถ่ายภาพเสาไฟฟ้า และ
หมายเลขเสาไฟฟ้าส่งไลน์  ก็จะท าให้การตรวจสอบซ่อมแซมรวดเร็วข้ึน  ซึ่งจะมี
ข้อความอัตโนมัติตอบกลับ  และเมื่อด าเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก็จะถ่ายภาพ
ส่งกลับให้ผู้แจ้งทางไลน์เช่นกัน  เพื่อรายงานว่าได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และ
จะมีเอกสารค าร้องกลับไปให้กับผู้แจ้งภายหลังเพื่อลงช่ือผู้แจ้ง  และรับทราบว่า  
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อบต. ได้ด าเนินการให้เรียบร้อยแล้ว  ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้แจ้งลงนาม  แต่อาจจะ
เป็นผู้ที่ อยู่บ้ านข้างเคียงที่ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน  ก่อนที่จะด าเนินการก็ได้
ปรึกษาหารือกันแล้วเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  ถือว่าเป็นนวัตกรรม
ของกองช่าง  คิวอาร์โค้ดตัวนี้ไม่จ าเป็นที่จะต้องติดเฉพาะเสาไฟฟ้าเท่านั้น  อาจจะ
น าไปติดบริเวณตลาด  หรือศาลากลางบ้านก็ได้  แต่ต้องขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ 
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบร่วมกัน   

ประธานสภาฯ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการยื่นค าร้อง
ไฟฟ้า   

คุณศรีนวล วันที่  อสม. ได้ลงส ารวจพื้นที่ในหมู่บ้าน  พบว่าซอย  15  สุดซอยจะมีรางระบายน้ า  
แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าได้มีการก่อสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด  แต่พบว่าเป็นน้ าเสีย  ไม่มีทาง
ไหลของน้ า  เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงจ านวนมาก  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  อีก
ทั้งมีวัยรุ่นมามั่วสุม  บางครั้งก็ทะเลาะกัน  และอีกเรื่องหนึ่ง  รางระบายน้ าหลังบ้าน
ลุงพลที่ได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว  แต่ปรากฏว่าไม่มีทางน้ าลง  เคยปรึกษาหา
แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาไปครั้งหนึ่งแล้ว  ว่าจะท าอย่างไร  เพราะเป็นโคลนมีกลิ่น
เหม็น  น้ าไม่ไหล  จะต้องล้าง  หรือจะท าอย่างไร  ขอกองช่างลงตรวจสอบเพื่อแก้ไข
ปัญหา  และการขุดลอกล าเหมืองที่ให้ทางหมู่บ้านส ารวจเอง  ซอย  14  มีรางล า
เหมือง  และเคยขุดลอกทุกปี  หากไม่ขุดลอกน้ าก็จะไหลเข้าบ้านข้างเคียง  ในวันที่ลง
พื้นที่ทางเจ้าของบ้านได้ท้วงมา  เพราะในปีนี้ยังไม่ได้มีการขุดลอก   

คุณสุรัตน์ ขอช่ืนชมฝ่ายบริหาร  ปลัด  ผอ.กองช่าง  ที่ได้ดูแลเรื่องน้ าท่วมขังหมู่ที่   2  ซึ่ง
สามารถแก้ไขได้ระดับหนึ่ง  อีกเรื่องหนึ่ง  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ  ที่ได้มี
การใช้มาตรการเด็ดขาด  ท าให้ผู้รับเงินบางคนไม่ทันได้ตั้งตัว  ไม่ได้เตรียมเอกสาร
มอบอ านาจมาในวันรับเงิน  ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่จ่ายเงินให้  ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดี  
แต่อยากจะขอผ่อนผันให้บ้าง  หากมีสมาชิกฯ เป็นผู้รับรอง  ควรที่จะจ่ายเงินให้ไป
ก่อน  เพราะเป็นผู้สูงอายุมารับเงินเอง  หากจะให้มารับเงินที่  อบต. ก็คงจะเป็นไปได้
ยาก  เพราะล าบากในการเดินทาง  ขอหารือว่า  หากสมาชิกฯ รับรอง  แล้วน า
เอกสารมาให้ภายหลังจะได้หรือไม่  อีกเรื่องหนึ่ง  อปพร. ซึ่งในหมู่ที่  2 ได้เป็นผู้
รวบรวมเงินช่วยท าบุญงานศพของสมาชิก  อปพร. ที่เสียชีวิต  แต่กลับไม่มีช่ือตนเอง 
ขอให้เพิ่มช่ือเข้าไปให้ถูกต้อง  เพราะทุกครั้งก็ได้ช าระเงินช่วยท าบุญตลอด 

คุณอุไร ขอเสริมสมาชิกฯ หมู่ที่  2  เพราะได้รับเสียงสะท้อนมาจากประชาชนเช่นกัน  เพราะ
ทุกครั้งได้มีการน าเอกสารมอบอ านาจไปให้  แต่ในครั้งที่ผ่านมา  ได้ไปท าธุระ  และ
กลับไปถึงทันในขณะที่จ่ายเบี้ยยังชีพพอดี  จึงไม่ได้กลับไปเอาเอกสารมอบอ านาจที่
บ้าน  จึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้ก่อน  แล้วช่วงเย็นจะน าเอกสารไปให้ที่  อบต.  
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยินยอม  เหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียรติสมาชิกฯ ประชาชนที่ได้ยินได้
ฟังจะรู้สึกเช่นใด  ขอเจ้าหน้าที่ผ่อนผันบ้าง  เพราะสมาชิกฯ ที่ได้รับมอบอ านาจให้รับ
เงินเบี้ยยังชีพแทน  คงไม่มีท่านใดน าเงินของผู้สูงอายุไปใช้แน่นอน  ทุกหมู่บ้านจะมี
เอกสารมอบอ านาจ  การท างาน  บางครั้งอาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ  บางครั้งถูกใจแต่
ไม่ถูกต้อง  ผ่อนผันกันบ้างจะได้หรอืไม่  หากสมาชิกฯ เป็นผู้รับรอง  อีกเรื่องหนึ่งเรื่อง
ไฟกิ่ง  สมาชิกฯ เขียนค าร้องเข้ามาแล้ว  แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโต้เถียงทั้ง ๆ ที่ไฟ
กิ่งที่อยู่ด้านในซอยช ารุด  แต่ด้านนอกไม่ช ารุด  ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ชัดเจน
ก่อนที่จะโต้เถียง  เรื่องต่อไป  การซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าคุ้มแสงดาว หมู่ที่  1  
ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบอ่  ขอให้ซ่อมแซม  ต้องขอขอบคุณทางกองช่างที่ซ่อมแซมให้  
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แต่เป็นการซ่อมผิดสถานที่  สถานที่แจ้งซ่อมคือหน้าคุ้มแสงดาว  แต่ไปซ่อมหน้า
ทางเข้าหมู่บ้านศิวาลัย  ต าบลแม่สา  จึงได้แจ้งไปว่าซ่อมผิดสถานที่  เจ้าหน้าที่ก็เถียง
กลับว่าไปซ่อมแล้ว  จึงให้ประชาชนตรวจสอบ  ก็พบว่ายังไม่ ได้มีการซ่อมแซม  มี
เพียงน าหินไปลงไว้เท่านั้น  การซ่อมแซมในแต่ละงาน  ไม่ว่าจะเป็นถนน หรือไฟกิ่ง  
หากจะด าเนินการซ่อมแซม และไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่  ควรแจ้งสมาชิกฯ ให้ลงไป
ตรวจสอบในวันที่ออกด าเนินการด้วย  เพื่อจะได้ไม่ผิดสถานที่   

คุณศรีนวล ขอให้กองช่างพ่นสีหมายเลขเสาไฟฟ้าใหม่  เพราะตัวเลขลางเลือน  ไม่ชัดเจน   
นายกฯ ในส่วนของท่านสมาชิกฯ ได้หารือ  เรื่องหมู่ที่  8  จะให้กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบ  

และเรื่องการปล่อยน้ าเสียลงรางสาธารณะโดยที่ไม่ได้บ าบัด  จะด าเนินการตาม
ระเบียบฯ  กฎหมาย  อาจจะส่งผลกระทบบ้าง  แต่ก็ต้องด าเนินการ  เพราะรอบ
บริเวณอ าเภอเมืองเชียงใหม่  น้ าจะถูกปล่อยไปลงคลองแม่ข่า  ซึ่งได้  MOU  และได้
ออก  พรบ. เรื่องการปล่อยน้ าเสียลงที่สาธารณะ  หาก  อบต. ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  ก็จะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  การปล่อยน้ าเสียใน
อนาคตจะเป็นการกระท าผิดกฎหมาย  ก่อนที่จะปล่อยน้ าลงในที่สาธารณะ  ราง
สาธารณะ  จะต้องมีการบ าบัดก่อน  น้ าที่จะปล่อยลงไปจะต้องมีมาตรฐาน  หอพัก  
แมนช่ันต่าง  ๆ  จะต้องมีการรื้อกระบวนการปล่อยน้ าเสียทั้งหมดทุกแห่ง  ส าหรับ
หมายเลขเสาไฟฟ้า  ก็จะให้กองช่างด าเนินการให้ตัวเลขชัดเจนข้ึน  เพราะค่อนข้าง
เลือนรางมาก  ส าหรับเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  จะมอบหมายให้ท่านปลัดฯ  ใน
ฐานะผู้ก ากับดูแลข้าราชการประจ า  เป็นผู้ช้ีแจง  เพราะพอจะทราบเรื่องมาบ้างแล้ว
เช่นกัน  ในส่วนของ  อปพร.  ก็ได้ปรึกษาหารือกันบ้างแล้วในการเก็บเงินค่าช่วยเหลือ
กรณี  อปพร. เสียชีวิต  และจะมีการส ารวจรายช่ือ  และจ านวน  อปพร. ทั้งหมดที่
ได้รับการอบรมไปทุกรุ่นว่ายังเหลือกี่คน  เพราะเกณฑ์ที่ก าหนด  จ านวน  อปพร. 
จะต้องมีร้อยละ  2  ของจ านวนประชากร  ซึ่งก็จะประมาณ  380  คน  แต่ของ
ต าบลดอนแก้วมีเพียง  201  คน  และในปัจจุบันก็มีไม่ถึงแล้ว  เพราะเสียชีวิตไป
หลายคน  และระเบียบฯ ปัจจุบันก็สามารถจัดซื้อชุดให้  อปพร. ได้ปีละ  2  ชุดต่อ  
1  คน  หากออกปฏิบัติหน้าที่ครบ  8  ช่ัวโมงก็จะได้รับค่าตอบแทน  200  บาท  
หากครบ  12  ช่ัวโมงจะได้รับค่าตอบแทน  300  บาท  ที่ผ่านมาเกิดปัญหา  อปพร. 
ไม่ออกปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนให้  และในเรื่องของชุด  อปพร.  ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหา  เพราะที่ผ่านมาชุด  อปพร. ที่ได้รับการ
จัดสรรไม่สามารถสวมใส่ได้  เพราะรูปทรงไม่ได้มาตรฐาน  จะต้องเป็นการวัดตัวตัดชุด  
เพื่อให้พอดีกับผู้สวมใส่  ดังนั้น  อปพร. จะต้องมีการฟื้นใหม่  และทบทวนให้เข้มขึ้น
กว่าเดิม  เพราะจะต้องมีการอบรมในเรื่องของระเบียบฯ ต่าง  ๆ  ด้วย  และในช่วงนี้
จะมีการซ่อมแซมถนนทีช่ ารุด  โดยมิกซ์ยางเอง  แต่ไม่สามารถที่จะมิกซ์ในจ านวนมาก
ได้เพราะหากทิ้งไว้นานยางก็จะแข็ง  ฉะนั้น  จะท าการมิกซ์ยางทุก ๆ  3  วัน  และ
ต้องใช้ให้หมดภายใน  3  วัน  อาจจะส่งผลการการซ่อมแซมถนนล่าช้าลงไปบ้าง  
โดยเฉพาะหินคลุก  ในอนาคตจะให้มีหินคลุกน้อยที่สุด  แต่ก็จะแก้ไขไปทีละอย่าง  
และในเร็ววันนี้  อาจจะได้ด าเนินการเทแอสฟัลท์ฯ ในหมู่ที่  3  ,  4  ,  7  และ  10  
และหมู่  5  หมู่  6  ซึ่งอยู่ระหว่างประสานผู้รับเหมา  และได้ด าเนินการปรับถนนให้
กว้าง  5  เมตร  เพื่อรองรับแอสฟัลท์ฯ ที่จะมาด าเนินการแล้ว   

คุณเกรียงไกร ขณะนี้  บ้านสันเหมืองเกิดน้ าท่วมระบายไม่ทัน  บริเวณหน้าหมู่บ้าน  เนื่องจากน้ าที่
ไหลมาไม่มีทางลงเพราะล าเหมืองไม่มี  น้ าจึงล้นออกมาถนน  ท าให้เกิดปัญหา  และ
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เรื่องที่เคยปรึกษากับท่านสมาชิกฯ หมู่ที่  7  เรื่องป้ายที่จะน าไปติดตั้งบริเวณที่มีการ
ถมล าเหมืองไม่ให้น ารถข้ึนไปจอด หรือจับจองที่เพื่อประกอบธุรกิจ  ได้ด าเนินการ
จัดท าป้าย  “ห้ามบุกรุก”  เรียบร้อยแล้ว  ก าลังอยู่ระหว่างจะน าไปติดตั้ง  แต่จะต้อง
ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน  นายกฯ  และสมาชิกฯ  เพื่อช้ีจุดที่จะติดตั้งให้ชัดเจน  
ท่านสมาชิกฯ พร้อมวันใดก็แจ้งมาที่กองช่างได้   

ปลัดอุบล กรณีเบี้ยยังชีพ  ได้สอบถามทางกองคลังแล้ว  พบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนก็คือ  มีการมอบ
อ านาจให้สมาชิกฯ รับแทน  และสมาชิกฯ รับรอง  แต่หลังจากที่จ่ายเงินไปแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีการน าเอกสารมอบอ านาจมาให้กับทางเจ้าหน้าที่   และเมื่อมีการ
ตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่ก็ถูกติกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งโทษถึงวินัย  และการ
ผ่อนปรนให้ท่านสมาชิกฯ ก็สามารถที่จะกระท าได้  แต่ทางสมาชิกฯ ก็จะต้องมีสัจจะ  
เมื่อรับรองแล้ว  รับเงินไปแล้ว  ก็จะต้องน าเอกสารมาให้กับเจ้าหน้าที่ตามที่ ให้สัจจะ
ไว้  เป็นปัญหาที่ เกิดข้ึนตลอดมา  จึงต้องมีการก าหนดมาตรการข้ึนให้เข้มงวด  
ประเด็นของหมู่ที่  1  ก็คือ  ตัวผู้สูงอายุมาเอง  และจะรับเงินเอง  แต่ทางสมาชิกฯ 
จะรับแทนให้  ท าให้เกิดประเด็นปัญหา  ซึ่งตามที่ถูกต้องก็คือ  หากเจ้าตัวอยู่  และมา
รับเงินเอง  ก็ให้เจ้าตัวรับเอง  ไม่ต้องมีคนรับแทน จึงขอความเห็นใจจากท่านสมาชิกฯ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะเกิดความล าบากใจ  เพราะเจ้าหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้อง  ท าให้อาจจะเกิดความไม่พอใจกับหลาย ๆ คน  แต่หากต้องให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง  ก็คงต้องขออนุญาตไม่ปฏิบัติ  เพราะผู้ที่จะ
ได้รับผลกระทบก็คือเจ้าหน้าที่  อาจจะต้องโทษถึงวินัย  และอาจถูกไล่ออก  ตาม
มาตรา  44  การละเว้นการปฏิบัติ  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  และมาตรการนี้ก็ได้ช้ีแจง
มานานแล้ว  กรณีการมอบอ านาจ  และเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเป็น
เพียงลูกจ้าง  ไม่มีข้าราชการ  และยังไม่มีภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์  จึงไม่
กล้าแจ้งปัญหาให้กับผู้บริหารทราบ  และในครั้งนี้ทาง  ผอ.กองคลังออกจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพเอง  จึงพบว่ามีปัญหาเกิดข้ึน  และทาง ผอ.กองคลังก็ได้แจ้งแล้วว่า  มาตรการนี้
ได้มีการแจ้งไปนานแล้ว  ฉะนั้น  เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหา  หากผู้สูงอายุเดินทาง
มารับเงินเบี้ยยังชีพได้เองก็ใหม้ารบัเงินเอง  แต่หากท่านใดที่ไม่สามารถมารับเงินเองได้  
จึงจะมอบอ านาจให้รับแทน  ประเด็นกระทู้ถามในระเบียบวาระที่  3  หลายปีมาแล้ว
ไม่มีการเสนอกระทู้ถามเข้ามา  แต่เมื่อถึงระเบียบวาระอื่น ๆ  จะมีประเด็นค าถาม
มากมาย  ฉะนั้น  จึงขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้มีการเสนอกระทู้ถามเข้ามา  เพื่อให้
ถูกต้องตามหลักการประชุม  หากท่านสมาชิกฯ มีประเด็นค าถามก็ขอให้เขียนกระทู้
เข้ามาส่งให้กับผู้ช่วยเลขาฯ  เพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระ  ไม่ว่าจะเป็นสอบถาม
ผู้บริหาร  หรือผู้ปฏิบัติ  เพราะเท่าที่ประชุมกันมา  จะมีประเด็นค าถามในวาระอื่น ๆ  
แต่ไม่มีในระเบียบวาระกระทู้ถาม  ในวาระอื่น ๆ ขอให้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  หรือ
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  หากเป็นค าถามขอให้เป็นกระทู้ถาม  และในวันที่  2  
สิงหาคม  2561  อบต.ดอนแก้ว  ผ่านการประเมินการบริหารจัดการที่ดีรอบที่  2  
ไปเรียบร้อยแล้ว  และคณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดลงพื้นที่เพื่อประเมินรอบสุดท้าย
ในวันดังกล่าว  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯ ร่วมต้อนรับ และ
ร่วมรับการประเมิน  โดยทาง อบต. ได้ส่งนวัตกรรม  Donkaew  DNA  เข้าร่วม
ประเมิน  ฉะนั้น  ท่านสมาชิกฯ จะต้องทราบ และเข้าใจว่า  Donkaew  DNA  คือ
อะไร  เพราะในวันนั้นคณะอนุกรรมการฯ อาจจะสอบถาม  ค าว่า  “Donkaew  
DNA”  ประกอบด้วย  ไม่ทุจริต  ซึ่งสมาชิกฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนมี  DNA  ตัวนี้
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อยู่ในตัว  เช่น  การตรวจงาน  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  จิตอาสา  สมาชิกฯ ทุกท่านมี
จิตอาสา  ช่วยงานต่างๆ  ไม่เฉพาะแต่ของตนเอง   กล้าน า  ใครไม่ท าเราท า  เราท าได้
สิ่งที่จะท าเพื่อประชาชน  เรากล้าน า  กล้าท า  น าความคิดใหม่ ๆ  น าความคิดดี ๆ ที่
ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน  ท าสิ่งใหม่  ก็คือนวัตกรรม  ท ากิจกรรมใหม่ ๆ  ที่ดี  ท่าน
ใดมีกิจกรรมก็สามารถน าเสนอได้  ดังเช่น  นวัตกรรมเสาไฟฟ้า  Number   ธนาคาร
กายอุปกรณ์  เป็นต้น  ฝากโจทย์ให้ท่านสมาชิกฯ  ได้ไปคิดว่า  ไม่ทุจริต  ท่านท า
อะไรบ้าง  จิตอาสา  ท่านมีอย่างไร  ท าอะไรบ้าง  กล้าน า  กล้าในเรื่องใดบ้าง  และ
ท าสิ่งใหม่  ท าอะไรบ้าง  อาจจะร่วมกันหลายคนก็ได้  และเจ้าหน้าที่ก็จะให้ข้ึนร่วมให้
ข้อมูลด้วยเช่นกัน  เพราะในครั้งนี้เป็นการน าเสนอในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
สมาชิกสภาฯ เป็นหลัก   

คุณอุไร กรณีท่านปลัดฯ ได้ช้ีแจงในเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของหมู่ที่  1  ซึ่งในวันดังกล่าว
ยอมรับว่ามีผู้สูงอายุเดินทางมารับเงินเอง  ก็คือ นางชุ่ม  ถากว้าง  และนายพรหมวัน  
ถากว้าง  ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน  โดยนายพรหมวัน  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ  
และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และได้มีการมอบอ านาจให้สมาชิกฯ เป็นผู้รับแทน  ซึ่งได้
สอบถามนายพรหมวันแล้วว่าให้ภรรยารับแทน  แต่นายพรหมวันไม่ยินยอม  จึงได้ให้
ตนรับให้มาโดยตลอด  ซึ่งเมื่อรับแทนแล้วก็ได้มอบเงินของนายพรหมวันให้กับนางชุ่ม
ไปทุกครั้ง  ไม่ได้ท าไปโดยพลการ   

ปลัดอุบล ดังนั้น  เพื่อสร้างความเข้าใจให้เหมือนกนั  ก็คือ  หากกรณีใดที่มีการมอบอ านาจให้มา
รับแทนก็ให้น าเอกสารมาในวันรับเงินด้วย  และหากกรณีที่ผู้สูงอายุเดินทางมารับเอง
ได้ก็ให้เจ้าตัวรับเงินเอง  ไม่ต้องมอบอ านาจ  ในครั้งนั้น ๆ   

คุณสุรัตน์ ขอเสริม  บางครั้งผู้สูงอายุก็ไม่มีความแน่นอน  ตามปกติก็รับเอง   แต่บางครั้งก็จะมา
แจ้งในตอนเช้าของวันที่ทาง อบต. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ซึ่งอาจจะท าให้เตรียมเอกสาร
ไม่ทัน  ก็จะขอผ่อนปรนให้สมาชิกฯ น าเอกสารมาให้ในวันรุ่งข้ึนจะได้หรือไม่  เพราะ
ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

คุณศรีนวล การรับเงินเบี้ยยังชีพ  หากจะก าหนดมาตรการให้เคร่งครัด  ก็ต้องด าเนินการให้ตลอด  
มิใช่ปฏิบัติเข้มงวดเพียงเดือน-สองเดือน  เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ  
ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับหมู่บ้าน  และจะได้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

ประธานสภาฯ เป็นการแนะน าให้  ผอ.กองคลังออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกเดือน  เพื่อ
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง  และในวันนี้  เวลา  19.00  น.  ขอเรียนเชิญท่าน
สมาชิกฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม วางพวงหรีด  และฟังเทศน์  งานศพอดีตก านันต าบล
ดอนแก้ว  นายกมล  เรือนทอง  ณ  วัดพระนอน  (ขอนม่วง)   มีท่านใดต้องการ
ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 17.30  น.  
 
 


