รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม
สมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยที่ 4 ประจาปี 2562
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม
**********************
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้มผู้ร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นายอาพล บั้งเงิน
นายวงค์เล็บ นันตา
นายขจร คาฮ้อย
นายกุศล วงค์กันธิยะ
นายเกษม กาบแก้ว
นายเสนาะ นางแล
นายวสันต์ คาแก่น
นายประยุทธ์ สุปัญโญ
นายดวงจันทร์ ดู่คา
นายสนุกร ชัยชนะ
นายอัฐชา สุปัญโญ
นายสมทิศ มุกดา
นายจันทร์ โกติแพง
นายอุ่นแก้ว วงค์มูล
น.ส.สายพิน คาแสง
นายทวี วงค์ผาบ
นายศรีมานิตย์ กันยวง
นายพรชัย สลีสองสม
นายบุญเลิศ กันติ๊บ
นายธวัฒชัย เนมหาวรรณ
นางจารุณี แก้วเมืองคา
นายเพียร กันติ๊บ
นายชวลิต เกตุละออ
นายยรรยง บรรลุศักดิ์
นายไพสาน เลาดี
นายสนุก แก้วเลิศ
นายธนรัตน์ ปงเต็มใจ
นายบุญมา ดู่คา
นายสุรศักดิ์ ปันอินแปง
นายนาคินทร์ สมุดความ

รองประธานสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑3
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๕
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑6
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑6
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑7
ประธานสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 18
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 18
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๙
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๙
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 21
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 22
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 23
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 23

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

อาพล บั้งเงิน
วงค์เล็บ นันตา
ขจร คาฮ้อย
กุศล วงค์กันธิยะ
เกษม กาบแก้ว
เสนาะ นางแล
วสันต์ คาแก่น
ประยุทธ์ สุปัญโญ
ดวงจันทร์ ดู่คา
สนุกร ชัยชนะ
อัฐชา สุปัญโญ
สมทิศ มุกดา
จันทร์ โกติแพง
อุ่นแก้ว วงค์มูล
สายพิน คาแสง
ทวี วงค์ผาบ
ศรีมานิตย์ กันยวง
พรชัย สลีสองสม
บุญเลิศ กันติ๊บ
ธวัฒชัย เนมหาวรรณ
จารุณี แก้วเมืองคา
เพียร กันติ๊บ
ชวลิต เกตุละออ
ยรรยง บรรลุศักดิ์
ไพสาน เลาดี
สนุก แก้วเลิศ
ธนรัตน์ ปงเต็มใจ
บุญมา ดู่คา
สุรศักดิ์ ปันอินแปง
นาคินทร์ สมุดความ
หน้าที่ 1 ในจานวน 24 แผ่น

-2รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้มไม่เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายนพพร จินาติ๊บ
นายมลิวรรณ มูลตรีศรี
นายนิยม แดงฟู
นายคานึง อรัญญะวงค์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 15
สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 20

ลา
ลา
ลา
ลา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสันติ เถรนิยม
นายทรงฤทธิ์ สุวรรณรักษ์
นายดิเรก วาสนา
นางสิรินภร อุทุมภา
นายเอกพงศ์ สักลอ
นางกชพร ไข่หงษ์
นางกิริยา ชุ่มมงคล
นางกมลกาญจน์ เอี่ยมสาอางค์

นายก อบต.แม่ข้าวต้ม
รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม
เลขานุการสภาฯ
รองปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

สันติ เถรนิยม
ทรงฤทธิ์ สุวรรณรักษ์
ดิเรก วาสนา
สิรินภร อุทุมภา
เอกพงศ์ สักลอ
กชพร ไข่หงษ์
กิริยา ชุ่มมงคล
กมลกาญจน์ เอี่ยมสาอางค์

หมายเหตุ

หน้าที่ 2 ในจานวน 24 แผ่น

-3- เมื่อถึงเวลา เวลา 09.00 น. ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ข้าวต้ม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เข้า
ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุมสภา และนายก อบต.แม่ข้าวต้ม ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ แล้ว เมื่อถึงเวลานัด
ประชุมสภาฯ เลขานุการสภาฯ จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - อบต.เราได้สูญเสียบุคลากร จานวน 1 ท่าน คือ นายกิจติพัชร
พรหมวิริยะ สมาชิก อบต. และพนักงานก็ได้ร่วมงานฌาปนกิจที่ผ่านมาเรียบร้อยด้วยดี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว
1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - 1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 มีสมาชิกท่านใด
จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่
สมาชิกสภาฯ (นายกุศล วงค์กันธิยะ) - ขอแก้ไขหน้าที่ 51 บรรทัดที่ 27 นายสม ธินา ขอแก้ไขเป็น
นายสม พินา
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - 1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 มีสมาชิกท่านใด
จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 29 เสียง
- ไม่เห็นชอบ – เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
2. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2562 วันที่ 28 กันยายน 2562
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - 2. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2562 วันที่ 28 กันยายน 2562 มี
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
3. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจาปี 2562 วันที่ 7 ตุลาคม 2562
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - 3. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจาปี 2562 วันที่ 7 ตุลาคม 2562
ที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
หน้าที่ 3 ในจานวน 24 แผ่น

-4ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติเพื่อพิจารณา
5.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ข้าวต้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - 5.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้อานวยการกองคลัง (นางกชพร ไข่หงษ์) - รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และงบ
แสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 2562
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
5.1.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่ข้าวต้ม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - 5.1.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.
แม่ข้าวต้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางกิริยา ชุ่มมงคล) - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบต.แม่ข้าวต้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริการท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ซึ่ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของ อบต.แม่ ข้ า วต้ ม ได้
ดาเนินการประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 แล้วได้เสนอความเห็นข้อเสนอแนะให้นายก
อบต.แม่ข้าวต้ม เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบ ตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมนี้ หากสมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม มีความคิ ดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาเชิญเสนอแนะในที่ประชุมด้วย
สมาชิกสภาฯ (นายศรีมานิตย์ กันยวง) - ผมมีข้อเสนอแนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อบต.ของเราได้
พัฒนาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน แต่ ณ ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานก็ได้พัฒนาไป
แล้วหลายหมู่บ้าน หลาย ๆ หมู่บ้านก็มีความจาเป็นเรื่องถนน หลายหมู่บ้านหมดความจาเป็น
ปัจจุบันเรื่องปากท้องของชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ ใน
ตาบลของเราแทบไม่มีกลุ่มอาชีพ หน้าที่ 68 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกรรมการ
พัฒนาและประเมินผล หน้าที่ 69 ข้อ 2 โครงการพัฒนาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
หน้าที่ 4 ในจานวน 24 แผ่น

-5ตาบลแม่ข้าวต้ม ควรเน้นด้านส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนระดับครอบครัว ระดับชุมชน
ดาเนินชีวิตปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินและการ
เปลี่ยนแปลง เราควรจะพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้าน งบประมาณปีต่อ ๆ ไปเราน่าจะมีการ
พัฒนาอาชีพชาวบ้าน ซึ่งมันจะขัดระเบียบหรือไม่ หากเป็นไปได้อยากให้มีกลุ่มอาชีพใน
ตาบลของเรา
นายก อบต. (นายสันติ เถรนิยม) - แผนในการพัฒนาที่เราได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งในเขตพื้นที่ของเราได้
พัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานได้เกินครึ่งแล้ว เรื่องของการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ซึ่งแต่ละ
หมู่บ้านมีวิสาหกิจชุมชน ช่วงก่อนเราอุดหนุนตลอด แต่มีปัญหาเนื่องจากบางกลุ่มไม่ยั่งยืน
เข้มแข็ง ยกเลิกไปแล้วหลายกลุ่ม หลายหมู่บ้านโครงสร้างพื้นฐานเต็มหมดแล้ว หลาย
หมู่บ้านยังค้างอีกหลายจุด ระเบียบตอนนี้เคร่งครัดในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพส่วนมาก
อุดหนุนไปแล้วไม่ได้ติดตามผล กลุ่มที่จะอุดหนุนได้จะต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
และต้องมีความเข้มแข็ง ตอนนี้ที่ยังมีอยู่คือกลุ่มไม้กวาด หมู่ที่ 8 หากจะดาเนินการจะต้องมี
การตรวจสอบและประเมินของกลุ่มนั้น หากสมาชิกมีความต้องการขอให้เสนอแนะมายัง
ผู้บริหาร
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - มันเกี่ยวข้องกับสมาชิกของเราด้วยเวลาประชาคมหมู่บ้าน
ส่วนมากแต่ละหมู่บ้านจะเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีใครเสนอเข้ามาเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพ ขอฝากสมาชิก อบต.ด้วยหากมีความต้องการขอให้เสนอเข้ามา มีสมาชิกท่าน
ใดจะสอบถามหรือไม่ วาระนี้เป็นการแจ้งให้ทราบ
5.1.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - 5.1.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางกิริยา ชุ่มมงคล) -

หน้าที่ 5 ในจานวน 9 แผ่น

-9ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติ ข้อ 5.1.3
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 29 เสียง
- ไม่เห็นชอบ – เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
5.1.4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - 5.1.4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3/2563
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางกิริยา ชุ่มมงคล) -

หน้าที่ 9 ในจานวน 24 แผ่น

- 13 สมาชิกสภาฯ (นายไพศาล เลาดี) - ของหมู่ที่ 19 ขอเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบเดิม เนื่องจากไม่มีพื้นที่
ขอให้กลับไปเป็นถนนคอนกรีตเหมือนเดิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางกิริยา ชุ่มมงคล) - ตอนนี้กระบวนการแผนมาถึงที่ประชุมสภาฯ
พิจารณาหากมีการยกเลิกขอให้มีมติในวันนี้เพื่อจะตัดของหมู่ที่ 19
ประธานสภาฯ (นายชวลิต เกตุละออ) - ตัวนี้เป็นแผนซึ่งเราไม่ทาก็ไม่เป็นไร
นายก อบต. (นายสันติ เถรนิยม) - ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงมีหลายอย่างที่ต้องเพิ่มหรือแก้ไข หากไม่
กระทบขอให้คงไว้ เพราะว่าเป็นแผน การเปลี่ยนโครงการทางสมาชิกก็จะต้องทาหนังสือเข้า
มาเพื่อเสนอต่อสภาฯ
สมาชิกสภาฯ (นายกุศล วงค์กันธิยะ) - ข้อความใหม่ โครงการเสริมคันดินบริเวณหนองก๋ากอง หมู่ที่ 4
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมคันดินบริเวณหนองก๋ากอกให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่พังเสียหาย
เป้าหมาย เสริมคันดินบริเวณหนองก๋ากอก หมู่ที่ 4 ความยาว 400 เมตร แต่ไม่มีความกว้าง
เพราะบริเวณนี้จะใช้เป็นถนนในการเดินทางไปยังหนองก๋ากอก ความกว้างประมาณ 3 เมตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางกิริยา ชุ่มมงคล) - ตอนแรกช่างจะไปประมาณการ หากวันนี้ชัดเจน
จากสมาชิกจะเพิ่มเติมให้ก่อนที่จะประกาศ ก่อนที่จะส่งให้นายอาเภอเมือง
สมาชิกสภาฯ (นายกุศล วงค์กันธิยะ) - โครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่แผนแต่จะไปเปลี่ยนแปลงในข้อบัญญัติ
สมาชิกสภาฯ (นายศรีมานิตย์ กันยวง) - เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงการบางครั้งหลายท่านมีข้อท้วงติง
ข้อเท็จจริงบ้านใหม่ หมู่ที่ 13 เป็นพื้นที่ราบสูง มักมีปัญหาเรื่องน้า ในที่ประชุมของหมู่บ้านมี
มติให้ขยายเขตไฟฟ้าซอยด้านหลังวัดราษฎร์นิมิตร ตอนนั้นผมได้ทาโครงการขอขยายเขต
ไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าฯ และขอมติที่ประชุมว่าขอไฟฟ้ามายัง อบต.แม่ข้าวต้มด้วย แต่ปรากฏ
ว่าปัจจุบันนี้การไฟฟ้าได้ดาเนินการเอาเสามาตั้งเรียบร้อยแล้ว ผมต้องดาเนินการ และทาง
หมู่บ้านผมได้ประสบปัญหาภัยแล้งจึงได้เสนอให้ขุดเจาะบ่อบาดาล ขอชี้แจงสาเหตุให้ทาง
สภาฯ ได้รับทราบเนื่องจากการไฟฟ้ามาดาเนินการก่อน ผมจึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่
สมาชิกสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - หน้าที่ 94 ข้อความเดิม ขุดเจาะบ่อบาล 23 หมู่บ้าน ตั้งไว้ปี 2561
– 2562 แต่ปรากฏว่ามีการขอแก้ไขอยู่ 2 หมู่ อยากทราบว่าทาไมถึงยกเลิกทั้งหมดมันต้อง
คงค้างไว้บางหมู่บ้าน ซึ่งบางหมู่บ้านยังไม่มีประปาหมู่บ้าน หากกรมทรัพยากรน้าเข้ามาในปี
2563 – 2564 แผนก็จะไม่มี บางหมู่บ้านมีบ่อบาดาลเพียงบ่อเดียวซึ่งอาจไม่เพียงพอ
อยากทราบว่าในการยกเลิกข้อความเดิมแล้วมาเปลี่ยนแปลงในแผนของหมู่บ้านเดิมไม่มีของ
ปี 2563 – 2564 ในเมื่อปี 2561 – 2562 ไม่ได้ทา ความต้องการของหมู่บ้านอื่นไม่มี
เลยหรือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางกิริยา ชุ่มมงคล) - ตามแผนหน้าที่ 94 ทุกหมู่บ้านยังมีเหมือนเดิมเป็น
การเปลี่ยนแปลง ตอนนั้นได้บรรจุไว้ปี 2561 – 2562 ทุกหมู่บ้าน แต่ปี 2563 เป็นต้นไป
แต่ละหมู่บ้านชัดเจนจะทาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ล่าสุดมีบันทึกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่
19, 13 ขอเปลี่ยนแปลงมาทาปี 2563 ทุกหมู่บ้านยังมีเหมือนเดิมยังไม่ได้ยกเลิก ตั้วนี้เป็น
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อมาทา หากหมู่ไหนต้องการดาเนินการขอให้ทาหนังสือเข้า
มา โครงการนี้ยังเหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงเฉพาะหมู่บ้านที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการ
ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
ปลัด อบต. (นายดิเรก วาสนา) - เกี่ยวกับเรื่องแผนทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องคะแนนแผนส่วนใหญ่
ปีงบประมาณนี้เราได้เอาโครงการใส่เข้ามาหลายโครงการ แต่การดาเนินการไม่ต้อง
ดาเนินการทั้งหมดก็ได้ พอประเมินออกมาทาง อบต.ได้ 0 คะแนน หากมีงบประมาณ
สามารถบรรจุในแผนได้ หากไม่มีให้บรรจุไว้ในปีถัดไป
หน้าที่ 13 ในจานวน 24 แผ่น

- 14 สมาชิกสภาฯ (นายกุศล วงค์กันธิยะ) - ในคราวประชุมที่ผ่านมาผมได้เสนอจัดทาฝายแม้วกั้นลาน้างาม
อยากให้ทาในพื้นที่หมู่ที่ 4 จุดที่เคยดาเนินการมีหมู่ที่ 15, 10 ผมได้เสนอผู้บริหารอยากให้
ทาหมู่ที่ 4 อีก 1 จุด และวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาทางหมู่บ้านได้ประชาคมทาง
นายก อบต.ก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เกษตรกรหลายท่านก็ได้เสนอต่อท่านนายก ในแผน
ตอนนี้ยังมีจุดเดิมแต่ไม่มีของหมู่ที่ 4 ซึ่งเกษตรกรต้องการ มีแค่หมู่ที่ 10, 15 อยากทราบว่า
สามารถดาเนินการหมู่ที่ 4 อีกจุดได้หรือไม่
นายก อบต. (นายสันติ เถรนิยม) - สาหรับที่เพิ่มแผนตัวนี้มีงบประมาณ หากเราบรรจุโครงการเข้าในแผน
หลายโครงการมันไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่สอดคล้องกับงบประมาณ สาหรับฝายหมู่ที่ 15 เรา
ต้องดูตัวแรกก่อนว่าใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหน ตัวนี้ต้องออกไปพื้นที่ก่อนว่ามีความสาคัญ
หรือไม่
สมาชิกสภาฯ (นายศรีมานิตย์ กันยวง) - การจัดทาแผนผมเป็นคณะกรรมการแผนระดับตาบลอยาก
สะท้อนปัญหาให้สมาชิกได้รับทราบ เวลาประชุมประชาคมขอให้เอาตามความเป็นจริง
ผนวกกับงบประมาณของตาบลที่มี เมื่อก่อนเรากลัวไม่ได้งบประมาณเราก็เอาเข้าบรรจุใน
แผน เวลาได้งบประมาณมาจะต้องมีในแผนก่อนมันเป็นการเข้าใจผิด ซึ่งที่ปลัดชี้แจงขอให้มี
งบประมาณที่ใช้ได้จริง และความต้องการของชาวบ้านจริง เพราะว่ามันจะไปมีผลกระทบกับ
การใช้งบประมาณและไม่สอดคล้องกับแผนทีค่ วามเป็นจริงมีอยู่ เลยทาให้คณะกรรมการมา
ตรวจว่า อบต.เราไม่สอดคล้องระหว่างแผนกับงบประมาณ ทาให้คะแนนตกไป เพราะฉะนั้น
ทุกหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ และประชาคมทุกครั้งขอให้ถูกต้องกับความเป็นจริงตามความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เมื่อเราบรรจุในแผนแล้วจะไปปรากฏในข้อบัญญัติซึ่งไม่
สามารถทาได้ก็เลยก่อเกิดปัญหา
สมาชิกสภาฯ (นายธนรัตน์ ปงเต็มใจ) - โครงการที่จะได้ดาเนินงานจะต้องอ้างอิงแผนเป็นหลัก เนื่องจาก
ปัจจุบันภัยแล้งเป็นปัญหาของชุมชน จังหวัดในทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
เนื่องจากตอนนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง ทางจังหวัดเราได้รับผลกระทบเกี่ยวกับภัยแล้งและหมอกควัน
เราได้มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ในการแก้ไขปัญหามลพิษและไฟป่า
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - เกี่ยวกับไฟป่าได้บรรจุในแผนเรียบร้อยแล้ว
หัวหน้าสานักปลัด (นายเอกพงศ์ สักลอ) - เรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในแผน 5 ปีทาง
อบต.ได้บรรจุไว้เรียบร้อยแล้ว ข้อบัญญัติปี 2563 ได้บรรจุไว้ 2 โครงการ คือ 1. โครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า งบประมาณ 15,000 บาท 2. โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตั้งงบประมาณไว้ 15,000 บาท ซึ่งผมได้ประสานไว้กับฝ่าย
ปกครองแล้วหากมีงบประมาณในการอบรมอาสาสมัครหากไม่เพียงพอ ทางสานักปลัดซึ่ง
เป็นเจ้าของงบประมาณจะหางบประมาณเพิ่มเติม จะอบรมประมาณต้นปีหน้า จะอบรม
หมู่บ้านเป้าหมายหมู่บ้านที่เกิดปัญหาหมอกควัน เช่น หมู่บ้านสายใน ทาง อบต.จะร่วมกับ
ฝ่ายปกครอง
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบ ข้อ
5.1.4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 29 เสียง
- ไม่เห็นชอบ – เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
หน้าที่ 14 ในจานวน 24 แผ่น

- 15 5.1.5 ขอกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบกล้องวงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์) ตั้งไว้ 273,500 บาท
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - 5.1.5 ขอกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบกล้องวงจรปิด
(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์) ตั้งไว้ 273,500 บาท
รองนายก อบต. (นายอุดม บั้งเงิน) - กล้องวงจรปิดตอนนี้เราได้ติดตั้งแล้วจานวน 2 จุด คือหน้าตลาด
แม่ข้าวต้ม และแยกสะพานใหม่
หัวหน้าสานักปลัด (นายเอกพงศ์ สักลอ) - ขอกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบกล้องวงจรปิด
(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์) ตั้งไว้ 273,500 บาท งบประมาณตัวนี้
เป็นของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสภาฯ ได้กันเงินไว้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบกล้องวงจรปิด
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
เพื่อติดตั้ง หมู่ที่ 22 บ้านโละป่าห้าใหม่ บริเวณแยกทางเข้าบ้านก๊อดยาว หมู่ที่ 14 จานวน 3 ตัว
และติดตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเจริญ บริเวณแยกทางเข้าบ้านสันก๋อยรุ่งเรือง จานวน 2 ตัว
ระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Network IP Camera ที่แยกการติดตั้งกระจาย
ไปในพื้นที่ที่กาหนด มีระบบการจัดการและแสดงผลที่สามารถบันทึกเรียกดูภาพจากห้องควบคุมระบบ รองรับ
การจัดการแบบรวมศูนย์ได้ ประกอบด้วย
1. ความต้องการทั่วไปของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จานวน 5 ตัว
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จานวน 2 เครื่อง
3. สายนาสัญญาณ UTP ชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง จานวน 200 เมตร
4. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
5. ตู้ใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19”Rack) 6U จานวน 2 ตู้
6. ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร จานวน 4 ตู้
7. เสาเหล็กกล่องชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด 4x4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.8 ม.ม. สูง 5 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกล้อง จานวน 4 ชุด
8.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 850 VA (510 W) จานวน 2 เครื่อง
1.1. ผู้เสนอราคามีหน้าที่ออกแบบการติดตั้ง และต้องจัดหาระบบกล้องวงจรปิด งานติดตั้ง ตาม
รายละเอียดของข้อกาหนด รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยติดตั้งในตาแหน่งที่กาหนด หากมีการปรับเปลี่ยน
ตาแหน่งการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายละเอียดตาแหน่งการติดตั้ง เพื่อขออนุมัติ
การติดตั้งโดยต้องคานึงถึงความปลอดภัย
1.2. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีความทนทาน
ต่อการใช้งาน หากมีสิ่งอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในรายการ หากจาเป็นต้องใช้เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง ให้เป็น
หน้าที่ของผู้เสนอราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หน้าที่ 15 ในจานวน 24 แผ่น

- 16 2. คุณสมบัติทั่วไปของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เป็นอุปกรณ์หลักของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่ กล้องวงจรปิด (Camera) และเครื่อง
บันทึกภาพ (NVR) ที่นาเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน เพื่อการทางานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสะดวก ต่อการบารุงรักษา
3. ข้อกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 32,000 บาท รวม
เป็นเงิน 160,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel
-มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
-ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สาหรับการ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
-มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
-มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
-สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
-สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
-ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง(Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
-สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10˚C ถึง 50˚C เป็นอย่างน้อย
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS, “NTP หรือ SNTP” , SNMP ,RTSP,
IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
-มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ
Mini SD Card
-ต้องมี Software Development Kit(SDK) หรือ Application Programming
Interface (API)
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็ป
ไซต์ผู้ผลิต
หน้าที่ 16 ในจานวน 24 แผ่น

- 17 -ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
หมายเหตุ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ
เดือน กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครื อข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
-สามารถใช้ ง านกั บ มาตรฐาน “HTTP หรื อ HTTPS”,SMTP, “NTP หรื อ
SNTP” ,SNMP,RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด
SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
-ต้องมี Softwaer Development Kit (SDK) Application Programming Interface
(API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
-สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
หมายเหตุ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ
เดือน กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
3. สายนาสัญญาณ UTP ชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง จานวน 200 เมตร ราคา
เมตรละ 36 บาท รวมเป็นเงิน 7,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นสายทองแดง Category 5E UTP outdoor มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA568-C.2,ISO/IEC 11801:2002 EN 50288-3-1,ICEA S-90-661 Category
5E
-สามารถรองรับการใช้งาน 1000 BASE-T,100 BASE-TX,622 Mbps,1.2 Gbps
ATM,POE, Analog & Digital Voice,Digital & Analog Video
-มีตัวนาเป็นทองแดง (Solid bare copper) ขนาด 24 AWG
-ผ่านการรับรอง RoHS
-มี Outer Jacket เป็น UV-Proof,PE สีดา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Jacket เท่ากับ
5.5+0.2 mm.
หน้าที่ 17 ในจานวน 24 แผ่น

- 18 -มี Ripcord เพื่อช่วยให้ง่ายในการปอกสาย
หมายเหตุ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์
4. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,900
บาท รวมเป็นเงิน 13,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ระดับความละเอียดของจอภาพเป็น (Resolution) 1366x768 พิกเซล
-ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
-ช่องต่อ VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
หมายเหตุ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์
5. ตู้ใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19”Rack) 6U จานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ
4,900 บาท รวมเป็นเงิน 9,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีขนาดความสูง 6U มีความกว้างด้านหน้า 600 mm.ขนาดความลึก 600 mm.
-ออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA -310D-1992,IEC 602971,IEC60297-2, BS 5954:Part 2,DIN 41494 เป็นอย่างน้อย
-ประตูหน้าเป็นโครงเหล็กเจาะฝังแผ่น Acrylic ความหนา 5 mm.
-ผลิตขึ้นจาก Electro-Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.2 mm. โดยเสายึด
อุปกรณ์ทาจากเหล็กหนา 2 mm.
-ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี ElectroStatic Powder Coated เพื่อความเนียนเรียบ
-ผลิตและจัดจาหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
-บานพับประตู (Hinges) เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ
หมายเหตุ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์
6.ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร จานวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน
18,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นตู้สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
-เป็นตู้ชนิดแขวนสาหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
-เป็นตู้ชนิดมีหลังคาและสามารถกันน้าเข้าตัวตู้ได้
หมายเหตุ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์
7. เสาเหล็กกล่องชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด 4x4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.8 ม.ม. สูง 5
เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องตามมาตรฐานของผู้จาหน่าย จานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 3,750
บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
หมายเหตุ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์

หน้าที่ 18 ในจานวน 24 แผ่น

- 19 8. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 850 VA (510 W) จานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 850VA(510 Watts) PF0.6 หรือมากกว่า
-สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220VAC -35%,+25%,50Hz+/-10% หรือกว้างกว่า
-แรงดันไฟฟ้าขาออก 220VAC+/-5% (Battery mode),50Hz+/-0.1% หรือดีกว่า
-ใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 12V-9Ah ขึ้นไปพร้อมระบบ
ชาร์จอัตโนมัติตอนปิดเครื่อง
-มีไฟ LED แสดง Normal,Bettery,Charge,Fault เป็นต้น
-มีระบบป้องกัน Lightning & Surge พร้อม EMI/RFI ป้องกันสัญญาณรบกวน
-มีระบบ Auto Restart และ No Load Shut Down ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้จ่าย
โหลด
-มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาตรฐาน มอก.1291 เล่ม 1-2553ม2-2553ม32555
หมายเหตุ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 272,800 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - เมื่อเรากาหนดคุณลักษณะเรียบร้อยแล้วจะต้องนาเข้าสภาฯ
อีกครั้งหนึ่ง
หัวหน้าสานักปลัด (นายเอกพงศ์ สักลอ) - ตัวนี้เข้าสภาฯ เพื่อเห็นชอบคุณลักษณะเลยหากสภาฯ
เห็นชอบแล้วก็จะให้พัสดุดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - ผมจารายละเอียดไม่ได้คุณลักษณะ เอกสารไม่ได้แนบมาด้วย
หัวหน้าสานักปลัด (นายเอกพงศ์ สักลอ) - คราวนั้นเป็นเรื่องการกันเงิน เมื่อกันเงินแล้วขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างทางสานักปลัดจะเสนอสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบแล้วจะดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง งบประมาณตัวนี้เป็นงบประมาณปี 2562
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - เรื่องไฟฟ้าเราได้ตั้งงบไว้หรือไม่ อย่างไร
หัวหน้าสานักปลัด (นายเอกพงศ์ สักลอ) - เรื่องไฟฟ้าเราได้สารวจชาวบ้านจะให้ติดตั้งและเก็บ
อุปกรณ์ได้ เรื่องไฟฟ้าผมจะประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตาบลนางแล ขอ
มิเตอร์ลง กล้อง 1 ตัว จะใช้ไฟประมาณ 130 บาทต่อเดือนต่อจุด
สมาชิกสภาฯ (นายประยุทธ์ สุปัญโญ) - วันนั้นผมได้อยู่ในพื้นที่บริเวณสามแยก ได้พูดคุยกับหัวหน้า
ส านั ก ปลั ด และช่ างที่ จะไปติ ดตั้ ง และได้ พูด เรื่อ งของไฟฟ้า ด้ ว ย การติด ตั้ งชาวบ้ า น
ยินยอมให้ติดตั้งแต่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ช่างก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ค่า
ไฟฟ้าเรามอบให้ อบต.ขอมิเตอร์ลงเพื่อใช้สาหรับกล้องวงจรปิด ในส่วนของตู้สามารถ
ติด ตั้ง ได้ใ นบ้ า นของชาวบ้า น ได้ป รึ กษากับ หั ว หน้ าส านัก ปลั ด ว่า กล้ อ ง 2 ตัว ยัง ไม่
ครอบคลุม หากมีงบประมาณอยากให้ติดตั้งเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - ตอนช่างไปติดตั้งขอให้ช่วยการตรวจสอบ
หัวหน้าสานักปลัด (นายเอกพงศ์ สักลอ) - หากจะเพิ่มจุดสามารถเพิ่มได้ 1 จุด เพิ่มกล้องได้ 8 ตัว
อุปกรณ์บันทึกภาพจะมีช่องสามารถเพิ่มกล้องได้ 8 ตัว
หน้าที่ 19 ในจานวน 24 แผ่น

- 20 ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบ 5.1.5
ขอกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบกล้องวงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์) ตั้งไว้ 273,500 บาท
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 29 เสียง
- ไม่เห็นชอบ – เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สมาชิกสภาฯ (นายประยุทธ์ สุปัญโญ) - สอบถามเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาตาบลแม่ข้าวต้ม มีเสียง
สะท้อนจากตัวแทนเยาวชน ปีนี้ได้ยินข่าวว่าเราจะไม่จัดกีฬาแม่ข้าวต้มเกมส์ อยากทราบ
เหตุผลทาไมถึงไม่จัด เพื่อจะได้นาข้อมูลไปแจ้งเยาวชนและประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ได้เล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติด เหตุใดถึงไม่จัดเนื่องจากเราได้ตั้งงบประมาณในการจัด
เรียบร้อย อยากทราบว่าจะเอางบประมาณตัวนี้ไปทาอะไร
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - เรื่องนี้ควรจะชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบว่านางบประมาณตัวนี้ไปทา
อะไร หากยกเลิกควรจะแจ้งให้สภาฯ ได้รับทราบ เพราะเป็นงบประมาณการโอนไปตั้งเป็น
รายการอื่นควรจะแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ
รองนายก อบต. (นายอุดม บั้งเงิน) - เรื่องกีฬาวันนั้นผมได้เข้าร่วมประชุมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน การจัด
กีฬาทาง อบต.เราได้อนุมัติงบเรียบร้อยแล้ว อีกอย่างปีนี้เกิดภาวะภัยแล้ง ก็เลยมีความคิดว่า
จะเอางบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬามาใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทางกานัน
ผู้ใหญ่บ้านก็ได้สอบถามไปยังประธานกลุ่มโรงเรียนตาบลแม่ข้าวต้มว่าหากตาบลเราไม่จัด
กีฬาจะมีผลกระทบกับโรงเรียนหรือไม่ ทางท่านประธานกลุ่มก็แจ้งว่าไม่ได้กระทบแต่อย่างใด
ทางโรงเรียนมีงบประมาณในการจัดของแต่ละโรงเรียนอยู่แล้ว ทางกานัน ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งว่า
อยากใช้งบประมาณตัวนี้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - โครงการที่เกี่ยวกับตาบลหากมีการแก้ไขควรแจ้งสมาชิกเพื่อ
ปรึกษาหารือกันก่อน
สมาชิกสภาฯ (นายประยุทธ์ สุปัญโญ) - เหตุผลที่รองนายกแจ้งมาก็ถูกต้องเรื่องภัยแล้งเนื่องจากมาเร็ว
ผิดปกติ ผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นสิ่งที่ดี อยากทราบว่าเงิน 300,000 บาทจะ
เอาไปใช้ในการแก้ไขภัยแล้ง ผมอยากทราบรูปแบบว่าจะนาไปดาเนินการอย่างไร อย่างน้อย
ควรจะแจ้งคณะกรรมการ อยากให้แจ้งให้ถูกต้อง กีฬาตาบลไม่มี แต่กีฬาผู้สูงอายุยังคงมีอยู่
กีฬาตาบลไม่มีน่าจะมีกีฬาอย่างอื่นทดแทน
รองนายก อบต. (นายอุดม บั้งเงิน) - ที่ประชุมวันนั้นที่ไม่ได้แจ้งสมาชิกเนื่องจากกานันผู้ใหญ่บ้านประชุม
ก่อนการประชุมสภาฯ ทางผู้ใหญ่บ้านขอให้แจ้งในสภาฯ ให้ยกเลิกหนึ่งปีเพราะว่ามีความ
จาเป็นใช้งบประมาณ อีกอย่างมวลชนส่วนมากก็อยู่ที่กานันผู้ใหญ่บ้าน ขอให้สมาชิกช่วยกัน
พิจารณา
ปลัด อบต. (นายดิเรก วาสนา) - สืบเนื่องผมได้เข้าร่วมประชาคมตาบลทางประชาคมเสนอมาว่าให้งดการ
จัดกีฬาในปีนี้ เนื่องจากจัดแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก ประกอบกับเกิดปัญหา
ภัยแล้งทางฝ่ายปกครองก็ได้ไปประชุมกับจังหวัด และอาเภอ และผมก็ได้เข้าร่วมประชุมและ
รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมกับท่านนายอาเภอ และรองทรงฤทธิ์
หน้าที่ 20 ในจานวน 24 แผ่น

- 21 นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดชุดตรวจ ชรบ.เพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด ไฟป่า หมอกควัน
ทางอาเภอจะติดต่อผ่านทางนายก อบต. เพื่อประชุม การใช้งบประมาณน่าจะใช้งบตัวนี้ ฝ่าย
ปกครองจึงดูงบประมาณตัวนี้ก่อนแล้วจึงประชาคมตาบล ตัวนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อจะ
สกัดยาเสพติดโดยใช้ชุด ชรบ.เพื่อป้องกันยาเสพติดและต้องใช้งบประมาณ ฝ่ายปกครองคง
จะเห็นงบประมาณตัวนี้จึงนาไปแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การใช้งบประมาณเป็นอานาจหน้าที่ของ
สภาฯ อยู่แล้ว การไม่จัดกีฬาไม่ได้เป็นนโยบายของนายก แต่ฝ่ายปกครองเสนอมา หากจะจัด
กีฬาเฉพาะกลุ่มสามารถทาได้ เช่น การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - ปีงบประมาณหน้าขอให้เสนอแผนเนิ่น ๆ ก่อนบรรจุเข้าข้อบัญญัติ
สมาชิกสภาฯ (นายศรีมานิตย์ กันยวง) - ในฐานะเป็นคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม เรื่องท่าทรายทางผม
ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อวัดระยะจากสะพานถึงท่าทรายก่อนที่จะมีมติ ผมในฐานะผู้น้อยได้ออกไปดู
ความคิดเห็นก็ออกมาแล้วผมเกรงว่าสภาฯ พิจารณาแล้วทางจังหวัดก็ไม่ยอมรับ แต่ทาง
จังหวัดก็ไม่ได้แจ้งว่าจะเอาอย่างไร หากเราทาตามหรือไม่ทาตามจะเกิดปัญหาอย่างไร หาก
เราพิจารณาแล้วไม่มีความสาคัญเกิดวันข้างหน้าหากเกิดเหตุการแบบนี้เหมือนกับทางสภาฯ
พิจารณาแล้วแต่ไม่มีความหมายเราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร หากมีการฟ้องร้องจะลาบาก
กับทางสภาฯ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเกี่ยวกับระยะห่างอีกครั้ง ผมเกรงว่าจะโดนฟ้องร้อง
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - เอกสารเราก็ยืนยันว่าอาจจะไม่ถึง ทางจังหวัดก็ให้มาวัดใหม่ ปัญหาที่
เราพูดกันทุกวันนี้อานาจและหน้าที่ของเรามันคลุมเครือ อานาจหน้าที่ที่ชี้ชัดลงไปถึงหรือไม่
ถึง เจ้าหน้าที่ชันสูตรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัด อานาจหน้าที่ของท้องถิ่นข้อกฎหมายไม่
ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนชี้ขาด ให้ อบต.วัดเราก็บอกแล้วระยะทางไม่ถึง ทาไมเขาถึงไม่ส่ง
เจ้าหน้าที่ออกมาวัด เจ้าหน้าที่ของที่ดินแจ้งมาว่าอาจจะไม่ถึงและส่งใบชันสูตรมาให้เรา
พิจารณา และจะมีใครที่จะทราบดีเท่ากับที่ดิน กฎหมายมันคลุมเครือ จริง ๆ แล้วเราไม่มี
สิทธิที่จะไปวัด หรือไปชี้ขาด
รองนายก อบต. (นายทรงฤทธิ์ สุวรรณรักษ์) - เรื่องท่าทรายนายกได้มอบหมายให้ผมรับผิดชอบเรื่องท่า
ทรายซึ่งมีปัญหามาโดยตลอดแก้ได้ทีละท่า ประชาคมหมู่บ้านไม่ผ่านบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่ผ่าน
เป็นสิทธิของเขา ครั้งนี้ก็เหมือนกัน ที่เราแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โดย
ท่านศรีมานิตย์ เป็นประธานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้ได้ออกสารวจ 2 รอบแล้ว ที่จริงแล้วเรา
ตั้งกรรมการลงพื้นที่ไปวัดแล้วนาเข้าสภาฯ ได้เรื่องอย่างไรแล้วเรานาส่งต่อไปยังหน่วยงานคือ
ที่ประชุมจังหวัด ครั้งที่แล้วเราลงพื้นที่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 และนาเข้าประชุมวันที่ 7
ตุลาคม 2562 ผมก็ได้นาเข้าประชุมในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 และวันนั้นไม่สามารถนาเข้า
ที่ประชุมของจังหวัดได้ทัน เพราะที่ประชุมเอามติวันที่ 14 กันยายน 2562 เอาเข้าไปว่า
ผ่านตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้วัดเขาก็คงเอาจุดเดิม และได้สอบถามเพราะแต่ละที่รายงานไม่
เหมือนกันของที่ดินจังหวัดก็คลุมเครือตอบว่าไม่น่าจะถึง 1,000 เมตร ทางอาเภอเชียงรุ้งก็
ตอบเหมือนกันคลุมเครือไม่ชัดเจน ของแม่ข้าวต้มชี้แจงไปคือการวัดเขาเอาวาระอันเดิมมาดู
ว่าทาไมถึง ผมก็อ้างว่าเพราะเป็นสะพานตัวเก่า 1,800 เมตร แต่สะพานใหม่เพิ่งเปิดวันที่
10 กันยายน 2562 เขาก็มีมติว่าให้ไปวัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่เรารายงานไป 740 เมตร เขาก็
สอบถามว่าเราไปวัดแบบไหน ผมก็บอกว่าใช้จีพีเอส เขาบอกว่าไม่ได้ การวัดจะต้องวัดตาม
โค้งน้า มติที่ประชุมให้วัดตามโค้งน้าคือตามคันน้า มีหนังสือแย้งกลับมาอีกครั้งให้เราไปวัด
ใหม่ มติที่ประชุมครั้งที่แล้วบอกว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้ อบต.แม่ข้าวต้ม และกรมเจ้าท่า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ร่วมเข้ารังวัดได้ผลอย่างไรให้แจ้งฝ่ายเลขาจังหวัดทราบ วัน
นั้นเขาก็ได้มอบหมายให้ปลัดอาเภอเข้ามา พร้อมทั้ง อส. จานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ที่ดิน 2
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- 22 คน มาตรวจสอบร่วมด้วย โดยเขาไม่ได้นาอุปกรณ์การวัดอะไรมาเลย โดยเขาจะเอาตามช่าง
อบต.ของเรา ทางช่างของเราก็ได้ออกวัดตามทางโค้งได้ระยะทาง 800 กว่าเมตร ตอนนี้ให้
ช่างทารายงานให้เลขาเพื่อประชุมครั้งต่อไป โดยกรมเจ้าท่าไม่ได้เข้าร่วมกับเรา ที่ดินก็บอก
ว่าวัดระยะไม่ได้เป็นอานาจของเราแต่ถ้าวัดว่ามีพื้นที่เท่าไหร่เป็นหน้าที่ของเขา วันนั้นผมก็ได้
แจ้งทางโทรศัพท์ให้ทางปลัดอาเภอรับทราบว่าตอนนี้เรายืนยืนให้ตามเดิม ทีแรกเขาก็ลุ้นว่า
จะเหลือซัก 1 ท่า คงน่าจะเสร็จสิ้นครั้งนี้ ช่างผมก็จะไม่ให้เซ็นแล้ว ไม่ให้ใครเซ็นแล้ว ยืนยัน
ตามนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ เพื่อความปลอดภัยของ อบต.เรา จริง ๆ แล้ว อบต.ไม่มีอานาจอนุญาต
หรือไม่อนุญาต ประชาคมหมู่บ้านไม่ผ่าน สภาฯ ไม่ผ่านเขาก็สามารถดาเนินกิจการได้ ทาไม
เขาต้องโยนมาให้สภาฯ รับผิดชอบ
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - เรื่องท่าทรายหากมีเข้าสภาฯ อีกขอให้ตรวจสอบรายละเอียดให้
ชัดเจน
สมาชิกสภาฯ (นายพรชัย สลีสองสม) - เรื่องเงินกีฬา 300,000 บาท อยากทราบจุดของเราว่าจะทาเป็น
อย่างไร ความคิดของผมและสมาชิกเราควรนามาหารกันทั้ง 23 หมู่บ้าน ทางหมู่บ้านผม
อยากได้ถังกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง สมาชิกท่านอื่นมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - งบประมาณในการจัดซื้อถังน่าจะมีอยู่ ในส่วนการจัดงบประมาณด้าน
กีฬาน่าจะมีการจัดสรรอยู่ตามที่ปลัดชี้แจง การบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
บางครั้งผู้บริหารก็ต้องรับนโยบายจากส่วนบนเหมือนกัน
สมาชิกสภาฯ (นายกุศล วงค์กันธิยะ) - การขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ
นายกิจติพัชร์ เรื่องการดาเนินการต่อไปอยากทราบว่าใครจะดาเนินการต่อจะรอช่างที่
โอนย้ายมาใหม่เกรงว่าจะนานเกินไป การดาเนินงานทุกครั้งผมได้ทาเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า
ในพื้นที่หมู่ที่ 4 สาเร็จแล้วไป 6 จุด ที่ประสบความสาเร็จเนื่องจากช่างหนึ่งและหัวหน้าการ
ไฟฟ้าที่รับผิดชอบการขยายเขต วัตถุประสงค์ในการขอทุกครั้งผมจะเน้นการอานวยความ
สะดวกในครัวเรือน เพื่อการบันเทิง เพื่อการเกษตร และเพื่อการส่องแสงสว่าง การขอขยาย
เขตทุกครั้งชาวบ้านไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในการขอขยายเขตของหมู่ที่ 4 ที่ขอ
มาแล้วประมาณสองอาทิตย์อยากทราบว่าใครจะดาเนินการต่อจากช่างหนึ่ง
รองนายก อบต. (นายอุดม บั้งเงิน) - คนที่จะแทนช่างหนึ่งจะมาอยู่ ถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าให้ติดต่อกอง
ช่างได้เลยมีคนที่ทางานแทนอยู่แล้ว
ปลัด อบต. (นายดิเรก วาสนา) - ท่านไม่ต้องห่วง ปกติช่างหนึ่งก็คือผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ก็มาจากนโยบาย
ผู้บริหาร แต่ช่างหนึ่งนานโยบายไปปฏิบัติในสายของผู้ปฏิบัติในระบบราชการมีระเบียบใน
การปฏิบัติ หากท่านมีความต้องการก็ให้ทาหนังสือเข้ามา ช่างไฟฟ้าเราจะโอนย้ายมาวันที่
16 ธันวาคม 2562
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - อยากทราบว่าเราจะรับช่างผู้ช่วยอีกหรือไม่
ปลัด อบต. (นายดิเรก วาสนา) - เราจะรับช่างโอนย้ายมาส่วนผู้ช่วยช่างเราก็จะสรรหากันอีกครั้งแล้วแต่
นโยบายของท่านนายก อบต.
ประธานสภาฯ (นายอาพล บั้งเงิน) - สมาชิกที่ลาวันนี้มี นายนพพร จินาติ๊บ, นายมลิวรรณ มูลตรีศรี,
นายนิยม แดงฟู, นายคานึง อรัญญะวงค์
สมาชิกสภาฯ (นายธนรัตน์ ปงเต็มใจ) - เรื่องก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกลาง ทาง ส.ป.ก.ได้แบ่ง
พื้นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าของที่ดินสอบถามว่าเอกสารที่ยื่นไปจะได้คืนเมื่อไหร่ ผมขอสอบถาม
ว่าเอกสารเขาจะได้คืนเมื่อไหร่
หน้าที่ 22 ในจานวน 24 แผ่น

