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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
สมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  ครั้งท่ี  2 

วันอังคารท่ี  18  กันยายน   2561  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่

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

ผู้มาประชุม  ๑.  นายฉัตรมงคล   ชัยวงค์  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางปทิตตา  สุดด้วงแก้ว   รองประธานสภาฯ   

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

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

1. นางวงศ์เดือน  ทินกร ณ อยุธยา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรกึษาฯ 
   2.  นายนพดล  ณ เชียงใหม ่ นายกฯ 
   3.  นายยุทธนา  บุญสงู  รองนายกฯ 
   4.  นายเกรียงไกร จันณะค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
   5.  นายพิเชตร  ศรีเมือง  หัวหน้าส านักปลัดฯ 
   6.  นางจุฑามาศ  วงศ์จันทรท์ิพย ์ หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
   7.  นางสาวชญกาญต ์ ณะวิชัย  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
   8.  นางสาวบุณฑริกา รัตนะ  หัวหน้าฝ่ายพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
   9.  นายปณิธาน  สรรพวุธ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   10.  นางสาวรัชฎา ทองปญัญา เจ้าพนักงานธุรการ 
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   11.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
   12.  นางสาวทัศฎาภร วะรี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
   13.  นางสาวกรรณิการ ์ ถุงเงิน  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   14.  นายภาณุวัฒน์ ใจกล้า  เจ้าหน้าที่งานพมิพ์  
   15.  นางสาวเบญจวรรณ เฟื่องวงศ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
   16.  นางสาวชนากานต์ แสนสมภาร เยาวชนต าบลดอนแก้ว 
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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  เลขานุการ
สภาฯ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าประชุม   โดยมีนายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรึกษาฯ  น าสวดมนต์ไหว้พระ  และ
นายฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  
ครั้งที่  2  ดังนี ้
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  ครั้งที่  2  มี

สมาชิกฯ ลากิจ  1  ท่าน  คือ  คุณวงศ์เดือน  ทินกร ณ อยุธยา  สมาชิกฯ หมู่ที่  3  
และเนื่องจากได้ทราบข้อมูลมาว่า  มีโครงการก่อสร้างอีกหลายรายการที่ไม่สามารถ
น าเข้าที่ประชุมในวันนี้ได้ทัน  จึงขอนัดประชุมในครั้งต่อไป  เป็นการเก็บตกใน
โครงการต่าง ๆ  ที่ยังค้างอยู่  ที่ยังประมาณราคาไม่เสร็จในวันน้ี  รวมถึงการขอกันเงิน
งบประมาณในกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  การขยายเวลากันเงินงบประมาณ  ในวันอังคารที่  
25  กันยายน  2561  เวลา  14.30  น.  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมชนต าบล
ดอนแก้ว  การแต่งกายเสื้อสีขาวพื้นเมือง 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา  หากมีข้อความ

ใดตกหล่น หรือผิดพลาด  ขอให้แจ้งที่ผู้ช่วยเลขาฯ  หากท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม  
ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ครั้งที่  1  ประจ าปี  

2561 เมื่อวันพุธที่  12  กันยายน  2561  จ านวน  17  เสียง สมาชิกฯ ลากิจ  1  
ท่าน ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.2  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 ขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
ปลัดอุบล ในรายการนี้เป็นการโอนเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2561  โดยโอนลดจากแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  ในหมวดงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะขาวหน้าโฟเมก้า  
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จ านวนเงิน  16,000  บาท  เพื่อไปโอนเพิ่มในด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  หมวดงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ส าหรับเป็นค่าโต๊ะพับหน้า
ไฟเบอร์  จ านวน  8  ตัว  ตัวละ  2,000  บาท  รวมเป็นเงิน  16,000  บาท  มี
คุณสมบัติเฉพาะประกอบด้วย   
- โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ 
- ขนาด  75 x 180  ซม.  ขาเหล็กพับเก็บได้   
เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถ่ิน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 
2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่  2  หน้า  32  และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 : การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
เนื่องจากโต๊ะขาวหน้าโฟเมก้าที่มีอยู่  หากถูกน้ าโต๊ะก็จะพัง  ไม่ทนน้ าเหมือนกับโต๊ะ
ไฟเบอร์  จึงต้องเปลี่ยนจากโต๊ะขาวหน้าโฟเมก้าเป็นโต๊ะหน้าไฟเบอร์  ส าหรับงาน
ภาคสนาม  และโอนลดจากงบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการการแข่งขันกีฬาดอน
แก้วเกมส์  จ านวน  28,332  บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ าตลาดสด  อบต.ดอนแก้ว  28,332  บาท 

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

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

5.2  ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 (กันเงินเบิกตัดปี  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560) 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ข้อ  31  การ
โอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลา
ให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาเบิกตัดปี 

นายกฯ ในการโอนเงินครั้งนี้  เป็นการโอนเงินจากการกันเงินงบประมาณปี  2560  ที่จะต้อง
น ามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นการปรับปรุงตลาดสด  ซึ่งปัญหาก็คือเรื่องของ
ห้องน้ า  เพราะมีผู้เข้าใช้ห้องน้ าจ านวนมาก  ทั้งแม่ค้าพ่อค้าในตลาด รวมถึงประชาชน
ที่อยู่รอบ ๆ ตลาด  รายละเอียดขอมอบหมายให้ท่านปลัดเป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล ส าหรับการโอนเงินในครั้งนี้เป็นการโอนเงินเพื่อน าไปสร้างห้องน้ าตลาดสดป่าแงะ  
โดยโอนลดมาจากแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล  ในหมวดงบลงทุน  ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสรา้งอาคารท าปุ๋ยหมักและ
ช่องทิ้งเศษอาหาร  สุสานบ้านป่าแงะ หมู่ที่ 7 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
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เชียงใหม่  จ านวน  540,000 บาท  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้กันเงินเบิกตัดปีไว้ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 และได้โอนลดไปแล้วส่วนหนึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
แต่ยังมีงบประมาณที่เหลืออีก  จ านวน  207,168  บาท  จึงขอโอนลดจ านวนเงินที่
เหลือทั้งหมด  คือ  207,168  บาท  โอนลดจากแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  
ในหมวดงบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการ
ปรับปรุงห้องน้ าตลาดสด  อบต.ดอนแก้ว  จ านวน  107,000  บาท  รวมโอนลดทั้ง  
2  รายการ  เป็นเงิน  314,168  บาท  เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใน
แผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  ในโครงการก่อสร้างห้องน้ าตลาดสด  อบต.ดอนแก้ว  จ านวน  
314,168  บาท  เป็นอาคารห้องน้ า  ค.ส.ล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
6.00  เมตร  พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  18  ตารางเมตร   

ประธานสภาฯ  มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

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

5.3  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติใช้เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในต าบล
ดอนแก้ว  จ านวน  2  โครงการ   วงเงิน  144,200  บาท  
(โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย  15  ตั้งแต่บ้านเลขท่ี  
266  ถึงบ้านเลขท่ี  287  หมู่ ท่ี   5  บ้านพระนอน  และ
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส .ล . ซอย  9  ตั้งแต่ บ้านเลขท่ี  
343/4  ถึงบ้านเลขที่  55/103  หมู่ท่ี  5  บ้านพระนอน) 

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 ในการขออนุมัติใช้เงินสะสมในครั้งนี้  สืบเนื่องมาจากในการประชุมสภาฯ ครั้งก่อน  
ได้มีการโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน  จ านวน  2  โครงการ  เพื่อน ามาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  แต่งบประมาณที่โอนมาจะมี เพียงงบประมาณที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติฯ  ไม่ได้รวมถึงงบประมาณที่ได้ขออนุมัติใช้เงินสะสมที่เคยได้ขออนุมัติใช้
ตามพิกัดเดิม  ซึ่งงบประมาณจ านวนตามข้อบัญญัติฯ ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ  จึง
ท าให้ต้องขออนุมัติใช้เงินสะสมใน  2  โครงการนี้ใหม่  ซึ่งประกอบด้วย   

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย  15  ตั้งแต่บ้านเลขที่  266  ถึง
บ้านเลขที่  287  หมู่ที่  5  บ้านพระนอน  งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  
ที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  130,300  บาท  ขออนุมัติใช้เงินสะสม
เพิ่ม  จ านวน  63,200  บาท 
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2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย  9  ตั้งแต่บ้านเลขที่  343/4  ถึง
บ้านเลขที่  55/103  หมู่ที่   5  บ้านพระนอน  งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติฯ  ที่โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  166,600  บาท  ขออนุมัติ
ใช้เงินสะสมเพิ่ม  จ านวน  81,000  บาท 

ปลัดอุบล ก่อนที่ท่านสมาชิกฯ จะได้พิจารณา  ขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้  ดังนี้ 

 
รายงานยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้คงเหลือ  ณ วันท่ี  31  สิงหาคม  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 31  สิงหาคม 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   2,133,977.59 
 (ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ 

ให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป) 

   

 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้  ณ วันที่  31  สิงหาคม  2561   8,336,469.70 
     
 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 
 
 
ประธานสภาฯ เป็นโครงการที่ เคยขออนุมัติใช้เงินสะสมไปแล้วตามพิกัดที่ส ารวจในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  แต่เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในพิกัดที่จะด าเนินการ  จึงต้อง
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งสามารถโอนงบประมาณมาได้เพียงงบประมาณที่ตั้งไว้
ในข้อบัญญัติฯ  ก็ท าให้งบประมาณที่จะด าเนินการมีไม่เพียงพอ  ต้องหางบประมาณ
มาเพิ่มในส่วนที่ยังขาด  ซึ่งก็คือต้องขออนุมัติใช้ เงินสะสมเพิ่มเติมเข้าไป  สมาชิกฯ 
ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
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ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในต าบล

ดอนแก้ว  จ านวน  2  โครงการ   วงเงิน  144,200  บาท   จ านวน  17  เสียง  
สมาชิกฯ ลากิจ  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียงประกอบด้วย 

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย  15  ตั้งแต่บ้านเลขที่  266  ถึง
บ้านเลขที่  287  หมู่ที่  5  บ้านพระนอน  จ านวน  63,200  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย  9  ตั้งแต่บ้านเลขที่  343/4  ถึง
บ้านเลขที่  55/103  หมู่ที่  5  บ้านพระนอน  จ านวน  81,000  
บาท 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกฯ เรื่องการท าบุญตักบาตรสัญจรของต าบลดอนแก้ว  เมื่อวันพระที่ผ่านมา  ซึ่งตรงกับวัด

ดอนแก้ว  และท่านเจ้าอาวาสได้ติงมา  ในการจัดกิจกรรมฯ เป็นของสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอนแก้ว  ร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว  ในแต่ละปี  ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่  10  ที่ได้
ด าเนินการมา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็คือ  คุณราชันย์  อ.อิ่นแก้ว  ไม่มีสมาชิกฯ เข้า
ร่วมกิจกรรม  ท่านเจ้าอาวาสก็ได้สังเกตว่า  แต่ละวัดที่ไปท าบุญตักบาตรสัญจร  ก็จะ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงเท่านี้  ท่านเจ้าอาวาสจึงได้กล่าวว่า  ในเมื่อจะส่งเสริม
กิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณี  เหตุใดจึงไม่มาร่วมกิจกรรมเป็นทีม  เหตุ
ใดไม่สละเวลามาร่วมกิจกรรม  ในเมื่อทุกคนเป็นผู้น าของประชาชน  แต่ที่เห็นมีเพียงผู้
ตาม  ไม่มีผู้น า  จึงขอฝากทุกท่าน  ในเมื่อทุกท่านเป็นผู้น า  อาสาประชาชนเข้ามา  
ควรจะเสียสละเวลาเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของ อบต. อาจจะไม่พร้อมกันทุกคน  
เพราะบางท่านอาจติดภารกิจที่จ าเป็นจริงๆ  แต่ควรจะไปร่วมกิจกรรมอย่างน้อยก็
ครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกฯ  และได้แนะน าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปแล้ว  ให้มี
เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน  ในส่วนของไฟฟ้า  จะขอให้กองช่างได้จัดเวร
ออกตรวจสอบช่วงกลางคืน  เพราะบางครั้งซ่อมไปแล้ว  คล้อยหลังก็ช ารุดอีก  และ
จุดใดที่ช ารุดบ่อยก็จะต้องเปลี่ยนทั้งชุด  และที่จะต้องเน้นย้ าก็คือบริเวณสี่แยก  สาม
แยก  ทางโค้ง  เพราะอาจจะเกิดอันตราย  ส่วนเรื่องตัดต้นไม้  บางครั้งที่ทราบ  จะ
เป็นเรื่องเกินศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการให้ได้  จะต้องจ้างคนตัดไม้  อาจ
จอยู่ในบ้าน หรือติดกับแนวสายไฟฟ้า  สายโทรศัพท์  ส าหรับเครื่องมือ  อุปกรณ์  จะ
ให้กองช่างได้ด าเนินการจัดหาให้พร้อมในปีงบประมาณ  2562   

คุณราชันย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรสัญจร  ณ  วัดดอนแก้ว  ก็จะมีท่านนายก  อ.อิ่น
แก้ว  ร่วมกิจกรรมฯ  ก็เป็นเช่นที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งให้สมาชิกฯ  ก็คือ  ท่านเจ้า
อาวาสได้ติติงมา  ให้เจ้าหน้าที่  พนักงาน  สมาชิกฯ มาร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร  
เพราะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ทาง อบต. จัดข้ึน  และจะเป็นการ
ช่วยให้การท างานต่าง ๆ ผ่านพ้นไปด้วยดี  หลังจากท าบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ก็จะส่งผลให้จิตใจผ่องใสข้ึน  ปีที่ผ่านมา  ก็เห็นเพียงไม่กี่คน  ในปีนี้ก็มีไม่กี่คนเช่นกัน  
แล้วผู้น าไปที่ไหนกัน  เหตุใดจึงไม่มาร่วมกิจกรรม  ใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมเพียง
ไม่กี่ช่ัวโมงเท่าน้ัน  ซึ่งก็เป็นดังที่ท่านเจ้าอาวาสติงมา  ขอฝากท่านสมาชิกฯ ท่านใดที่
ว่างเว้นก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมที่ทาง อบต. จัดข้ึน  ขอท่านได้สละเวลาเพียงเล็กน้อย  
เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าผู้น าของหมู่บ้านก็ได้มาร่วมกิจกรรมเช่นกัน 
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คุณเกรียงไกร เรื่องตัดไม้  ขณะนี้มีค าร้องตัดไม้แต่ละหมู่บ้าน  แต่ปัญหาที่พบขณะนี้ก็คือเรื่องที่
ส าหรับทิ้งกิ่งไม้ที่ตัดแล้ว  ซึ่งได้ประสานกับกองส่งเสริมการเกษตร  ก็ได้ให้น าใบไม้ไป
ทิ้งที่สุสานป่าแงะได้  เพื่อจะน าไปท าปุ๋ย  แต่ในหลักความเป็นจริงแล้ว  ทีมงานไฟฟ้า
ที่ไปตัดต้นไม้  จะตัดเป็นกิ่งใหญ่  ไม่ได้มีการลิดใบ  แยกกิ่ง  แต่เกษตรต้องการให้ลิด
ใบ  แยกกิ่ง  แต่ทีมงานไฟฟ้าไม่สามารถด าเนินการให้ได้  เพราะค าร้องมีจ านวนมาก  
ทั้งตัดต้นไม้  ซ่อมแซมไฟกิ่ง  เคยสอบถามบริเวณที่ส าหรับทิ้งกิ่งไม้ที่ห้วยตึงเฒ่า  ทาง
เกษตรก็ไม่ให้น าไปทิ้ง  เพราะสถานที่ดังกล่าว  เคยปรึกษากันว่าจะล้อมรั้วส าหรบัเป็น
ที่ทิ้งกิ่งไม้ใบไม้เพื่อเตรียมย่อยท าปุ๋ยหมัก  แต่ปรากฏว่ามีบุคคลภายนอกแอบน ากิ่งไม้
ไปทิ้ง  โดยไม่ได้น าเข้าไปทิ้งด้านใน  ท าให้ไม่สามารถเข้าไปด้านในได้  จึงท าให้กิ่งไม้
ล้นออกมาด้านนอก  แต่ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าด้านในยังสามารถน าไปทิ้งได้
หรือไม่  ส าหรับเรื่องไฟกิ่งที่ห้อยคาไว้  ขณะนี้ก าลังทยอยเปลี่ยนให้  โดยเปลี่ยนเป็น
หลอดแอลอีดี  ได้ด าเนินการไปหลายหมู่บ้านแล้ว   

ปลัดอุบล ขอแจ้งเรื่องของการจัดซื้อที่ดินส าหรับจัดท าที่จอดรถที่สมาชิกฯ หลายท่ านช่วยสืบ
ราคา  และได้ท าเรื่องเพื่อขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยเมื่อปี  2554  ได้จัดซื้อ
ที่ดินส าหรับสร้างโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  ซึ่งเจ้าของที่ดินได้ลดราคาให้เพื่อ
ร่วมท าบุญ  คิดราคาตารางวาละ  11,660  บาท  ต่อมาบริเวณที่จอดรถของศูนย์
ฮอนด้า  ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกัน และเป็นของเจ้าของที่ได้ขายที่ดินให้กับ  อบต.  และไม่ได้
ขายพื้นที่ดังกล่าวให้กับ อบต. เนื่องจากราคาถูกเกินไป  และได้ปิดประกาศขายที่ดิน
ดังกล่าว  โดยได้ขายเมื่อวันที่  28  มีนาคม  2556  ราคาประมาณตารางวาละ  
19,000  บาท  หลังจากนั้น  ในปีเดียวกัน  ที่ดินที่สร้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ผู้สูงอายุนครพิงค์ ก็ได้ขายในราคาตารางวาละ  19,973.37  บาท  ซึ่งเป็นราคาในปี  
2556  และในต้นปี  ทาง อบต. ได้จัดซื้อที่ดินเพื่อท าเป็นที่จอดรถของโรงพยาบาล
ชุมชนต าบลดอนแก้ว  ซึ่ งหลังจากได้ต่อรองราคาลง  ก็ ได้ราคาตารางวาละ  
17,952.64  บาท  เป็นราคาล่าสุด  คณะกรรมการพิจารณาราคาในการจัดซื้อที่ดิน
ครั้งนี้  จึงได้น าราคามาพิจารณา  และราคาที่ เจ้าของที่ดินเสนอมา  มีจ านวน  2  
แปลง  โดยแปลงที่  1  เป็นแปลงที่มีบ้านอยู่ในที่ดิน พื้นที่  190  ตารางวา  เสนอ
ราคามาตารางวาละ  18,000  บาท  ซึ่งใกล้เคียงกับที่ซื้อที่ดินของโรงพยาบาลชุมชน  
พื้นที่แปลงแรกเฉพาะที่ดิน  190  ตารางวา ๆ ละ  18,000  บาท  เป็นเงิน  
3,420,000  บาท  มีบ้าน  1  หลัง  และโรงจอดรถ  เฉพาะอาคารเสนอราคามา  
2,000,000  บาท  รวมเป็นเงิน  5,420,000  บาท  ก็ได้ท าการต่อรองราคาลง
เหลือ  17,000  บาท  ก็จะเป็นเงิน  3,230,000  บาท  ลดลงไปประมาณ  
190,000  บาท  ส าหรับบ้าน  และโรงจอดรถ  ราคาที่เสนอมา  2,000,000  
บาท   ซึ่ งได้ ให้ ทางบริ ษัทฯ มาประเมิ นราคาบ้าน  โดยราคาประเมินอยู่ที่  
1,471,000  บาท  จึงได้ต่อรองราคาลง  แต่เจ้าของที่ดินได้แจ้งว่า  ได้มีภาระ
ค่าใช้จ่าย  2  ประเด็นคือ  หนึ่ง  ได้ไปท าการกู้เงินเพื่อน ามาไถ่ถอนที่ดินจากการติด
จ านอง  ท าให้เสียดอกเบี้ยไปเป็นจ านวน  180,000  บาท  และภาระค่าโอน
กรรมสิทธ์ิที่ดิน  181,078  บาท   จึงได้แนะน าให้น าราคาประเมินของบ้าน  
1,471,000  บาท  รวมกับค่าดอกเบี้ย และค่าโอน  เพื่อเป็นราคาบ้าน  เมื่อน ามา
รวมกันแล้ว  ก็จะเป็นราคา  1,832,078  บาท  เจ้าของที่ดินจึงขอลดราคาให้เพียง
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เท่านี้ก่อน  คือ  จาก  2,000,000  บาท  ลดเหลือ  1,832,078  บาท  อีกแปลง
หนึ่งติดกับ อบต. เป็นแปลงที่  2  มีเฉพาะที่ดิน  106  ตารางวา  ๆ ละ  18,000  
บาท  เป็นเงิน  1,908,000  บาท  จึงได้ต่อรองราคาลงให้เท่ากับแปลงแรก  คือ 
ตารางวาละ  17,000  บาท  เจ้าของที่ก็ตอบตกลง  ท าให้ราคาที่ดินแปลงที่  2  
ลดลงเหลือ  1,802,000  บาท  และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ใช้เงินทุนส ารอง
เงินสะสมในการจัดซื้อที่ดิน  จ านวน  7,095,000  บาท  ราคาที่ต่อรองลงทั้ง  2  
แปลงรวมกัน  จะเป็นเงิน  6,864,078  บาท  ลดลงจากที่อนุมัติ  230,922  บาท  
และได้ต่อรองลงอีก  ซึ่งเจ้าของที่ดินก็ได้ลดให้เพราะถือว่าเป็นประโยชน์ให้แก่ทาง
ราชการ  จึงลดให้เหลือ  6,860,000  บาท   หลังจากนี้จะเป็นในส่วนของ
คณะกรรมการชุดตรวจรับ  ซึ่งจะมีสมาชิกฯ อีกชุดหนึ่งที่ร่วมเป็นกรรมการในชุดนี้  
ขณะนี้กองคลังก าลังอยู่ระหว่างจัดท าสัญญาซื้อขาย  คณะกรรมการชุดตรวจรับ
จะต้องไปร่วมกันตรวจรับ  และตรวจสอบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีพื้นที่ตรงกับโฉนด
หรือไม่  และได้ให้เจ้าของที่ดินประสานกับช่างรังวัดเพื่อมารังวัดที่ดินแปลงที่จะขาย
เรียบร้อยแล้ว  และตรงกับโฉนดที่ดิน  ชุดตรวจรับจะต้องท าหน้าที่ในวันตรวจรับ  
โดยจะนัดช่างรังวัดมาท าการรังวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลตรงกัน 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯ ที่เป็นคณะกรรมการในชุดตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และ
ตรงไปตรงมา 

คุณเชาว์ เรื่องตัดต้นไม้  กรณีให้หน่วยงานไปด าเนินการซึ่งไม่ใช่มืออาชีพ  เมื่อจะจ้างคนรับจ้าง
ก็ควรจ้างคนตัดไปด าเนินการ  ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการ  เพราะอาจจะเกิด
อันตราย  ฝากฝ่ายบริหารได้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย  และเรื่องไฟฟ้า  จุดใดที่เห็นควร
จะต้องเปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยน  บางจุดมีนกมาท ารัง  ควรจะเปลี่ยนชุดครอบหลอดไฟ  
และดึงเอารังนกออกไม่ให้เข้าอาศัย   

นายกฯ ขอรับไปให้กองช่างได้ตรวจสอบงบประมาณในการจ้างตัดไม้ในอนาคต  ส าหรับไฟกิ่ง
ที่ช ารุดบ่อย  ก็ได้ให้นโยบายไปเพื่อเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดี  อาจจะใช้หลอดยาว 
หรือหลอดกลม  ต้องพิจารณาอีกครั้ง  เพราะยังมปีัญหาเรื่องข้ัวหลอด  หากเปิดใช้ไฟ
เป็นระยะเวลานานอาจท าให้ข้ัวหลอดไหม้  จะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  แต่ในช่วงนี้
เป็นช่วงพายุเข้า  ก็จะต้องดูถึงสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกัน  อาจจะต้องเตรียมความ
พร้อมในเรื่องของอุทกภัยไว้ด้วย   

คุณศรีนวล หน้าอาหารปักษ์ใต้  เป็นบล็อกปิดฝารางเก่า  ท าให้เกิดการแตกช ารุดบ่อย  น าไปใส่
ใหม่ก็แตกง่าย  ไม่ทราบว่าทางกองช่างจะแก้ไขอย่างไร  ขอให้ช่วยตรวจสอบ 

ปลัดอุบล ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ที่ได้น าเสนอในเรื่องของธนาคารน้ า  ท่านที่ปรึกษาอนันต์  
ปัญญาวีร์  ท่านได้รู้จักกับอาจารย์ที่เป็นผู้ด าเนินการในเรื่องของธนาคารน้ ากับพระ
อาจารย์ที่อยู่อุบล  จึงได้ประสานทางโทรศัพท์ถึง  ดร.เร่งรัด  ท่านได้แจ้งว่า  ไม่ต้อง
ถึงกับไปดูงานที่อุบล  ท่านจะมาที่เชียงใหม่  และมาบรรยายให้  เพราะการสร้าง
ธนาคารน้ านั้น  บริบทจะต่างกัน  ของภาคเหนือน้ าใต้ดินมีมาก  จะท าเหมือนของภาค
อีสานไม่ได้  เพราะทางภาคอีสานน้ าใต้ดินมีน้อย  ท่านจึงฝากบอกให้เตรียมพื้นที่  
เพราะท่านได้สอบถามปัญหาในพื้นที่ของดอนแก้ว  จึงได้แจ้งท่านไปว่าปัญหาของดอน
แก้วคือ  น้ าท่วม  น้ าเสีย  ท่านที่ปรึกษาฯ จึงได้แจ้งว่า  หากเป็นน้ าเสีย  ขอให้ดูได้ที่
ด้านหลังคลินิกนพเก้า  เพราะร่องน้ าบริเวณดังกล่าวมีกลิ่นเหม็น  น้ าเน่าเสีย  มียุง
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จ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อน  หากจะท าธนาคารน้ า
ใต้ดิน  บริเวณที่เสนอไปคือจุดหนึ่งที่จะต้องด าเนินการ  หากท่านสมาชิกฯ มีจุดอื่นที่
เห็นควรทดลองด าเนินการก็สามารถเสนอมาได้  และกรณีน้ าท่วม  จะแก้ไขในบริเวณ
ที่มีน้ าท่วมถนนก่อน  ขณะนี้ที่คาดว่าควรจะด าเนินการมี  3  จุด  คือจุดหมู่ที่  2  
หน้าบ้านนายบรรจง  หมู่ที่  10  และหมู่ที่  5  จึงจะเชิญอาจารย์มาบรรยายให้
ความรู้ในการด าเนินการให้กับสมาชิกฯ แกนน าชุมชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และลง
พื้นที่  ลองด าเนินการใน  3  จุดดังกล่าว  หรืออาจจะมีหลายจุดตามที่ท่านสมาชิกฯ 
เห็นว่าควรจะได้รับการแก้ไข  แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ก าหนดวัน  ก็คงจะเป็นห้วงฤดูฝนนี้  
เพราะหากไม่มีฝนตกกจ็ะไม่เห็นผล  จะต้องดูว่าเมื่อด าเนินการไปแล้ว  ฝนตกลงมาน้ า
จะซึมลงไปหรือไม่  หลายแห่งไม่มีการวางรางระบายน้ า  แต่จะเป็นการท าธนาคารน้ า
แทน  ท าให้มีพื้นที่ถนนเพิ่มข้ึน  ไม่มีปัญหาน้ าขัง  และยุงลาย  จะต้องหาวันที่จะ
อบรม  และจะประสานไปยังท่านสมาชิกฯ อีกครั้งหนึ่ง  และในวันเสาร์ที่   22  
กันยายนนี้  ได้ก าหนดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้กับผู้น า
ท้องถ่ิน และบุคลากรของ อบต.ดอนแก้ว ประจ าปี  2561  โดยได้เชิญวิทยากรใน
ด้านกฎหมายมาให้ความรู้กับทุกท่าน  หากท่านสมาชิกฯ มีประเด็นปัญหาด้าน
กฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านการด ารงชีวิต  หรือกฎหมายด้านการท างาน  ก็
สามารถน ามาสอบถามได้  รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่  โดยจะมีเคสที่
องค์กรด าเนินการไปแล้วเกิดปัญหามาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา  การแต่งกายเสื้อสีม่วง  
และในวันจันทร์ที่  24  กันยายน  ก็จะออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่เทศบาลต าบลแม่
สาย  เป็นการเดินทางไป-กลับ  ออกเวลา  04.00  น.  การแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง   

ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเพื่อเรยีนรู้กฎหมายต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
ต่อตัวเอง และชุมชน   

คุณเชาว์ กรณีท าบุญตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ขณะนี้คงเหลือวัดที่จะต้องเวียนไปท า
กิจกรรมอีก  2  แห่ง  ก็ขอให้ท่านประธานสภาฯ ประสานกับสมาชิกฯ เน้นย้ าให้เข้า
ร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป   

ประธานสภาฯ การท าบุญตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  อาจจะไม่ได้เข้าร่วมในทุกครั้งก็ไม่เป็นไร  
แต่ก็ควรจะไปร่วมกิจกรรมบา้งหากไม่ติดภารกิจ  อย่างไรก็ตาม  ก็จะประสานกับท่าน
สมาชิกฯ เพื่อเน้นย้ าให้เข้าร่วมกิจกรรม  ส าหรับการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ ก็ต้องขอ
เชิญทุกท่านเข้าร่วมรับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน   

ปลัดอุบล ในวันอังคารที่  25  กันยายน  2561  จะเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สาม  
อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อพิจารณาเรื่องของการโอนเงินงบประมาณ  กันเงินงบประมาณ  
ขยายเวลากันเงินงบประมาณทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่   ก็จะมีโครงการก่อสร้างที่เก็บ
ของ  ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ  ปรับปรุงโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  ปรับปรุง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  ที่ยังประมาณราคาไม่แล้วเสรจ็  รางระบายน้ าบางแห่งยังไม่ได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ซึ่งจะต้องน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  แต่เนื่องจาก
ในวันที่  25  กันยายน  ทาง กกต. ได้ขอใช้ห้องประชุมทั้งวัน  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ผู้จัดการเลือกตั้ง  เป็นต าแหน่งใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง  จึงต้องการให้สมาชิกฯ ได้ร่วม
รับฟัง  เป็นผู้สังเกตการณ์  เพราะเป็นเรื่องใหม่  โดยยุบต าแหน่งประธานหน่วย
เลือกตั้ง  และกรรมการหน่วยเลือกตั้ง  โดยกรรมการประจ าหน่วยจะเป็นครู  หรือ
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ข้าราชการ  และเลือกประธานประจ าหน่วยข้ึนมาจากคณะกรรมการประจ าหน่วย  
แต่ในการเลือกตั้งใหม่  2  ต าแหน่งนี้จะถูกยุบเหลือต าแหน่ง  ผู้จัดการเลือกตั้ง
ต าแหน่งเดียว  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจทุกเรื่อง  ต้องเข้าใจทุกเรื่องในหน่วยเลือกตั้ง  
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ทาง กกต. เชิญมามีจ านวน  30  คน  ซึ่งต าบลดอนแก้วมีหน่วย
เลือกตั้งเพียง   18  -  19  หน่วย  แต่เชิญมา  30  คน  อาจจะเป็นของต าบลแม่สา  
สมาชิกฯ ท่านใดต้องการความรู้ เพิ่ ม เติมในเรื่องนี้   ก็สามารถเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ได้  จากนั้นเวลา  14.30  น.  จึงไปประชุมสภาฯ ตามที่ก าหนดไว้  ซึ่ง
อาจจะเลิกค่ าไปบ้างก็จะมีอาหารเย็นรับรองทุกท่าน  แต่ในช่วงเช้าก็ต้องการให้ทุก
ท่านได้มารับความรู้ในเรื่องการเลอืกตั้งก่อน  หรืออาจจะรบัฟังจนจบแล้วจงึไปประชุม
สภาฯ  หรืออาจจะประชุมที่ห้องประชุมนี้หลังจากที่  กกต.ด าเนินการเสร็จ   

ประธานสภาฯ ในวันที่  25  ทาง กกต. ได้ขอใช้ห้องประชุมทั้งวัน  ก็ไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อใด  และ
หากร่วมรับฟังจนจบก็อาจจะท าให้เสียเวลา  เพราะจะต้องจัดห้องประชุมใหม่ให้เป็น
รูปแบบของประชุมสภาฯ  เพราะตามที่ก าหนดไว้ก็คือ  เวลา  14.30  น.  ประชุม
สภาฯ  ที่โรงพยาบาลชุมชนฯ  ในช่วงเช้าก็อาจจะเข้าร่วมรับฟังการอบรมกับทาง 
กกต. หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลา  14.30  น. ก็ไปประชุมสภาฯ ที่ รพ.ชุมชนฯ   

คุณอ านวย ควรประชุมตามก าหนดเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
คุณพวงเพชร หากมาร่วมรับฟังความรู้  ก็ควรจะรับฟังจนจบจากนั้นจึงไปประชุมสภาฯ ที่ รพ.ชุมชน  

ก็อาจจะประชุมช้าไปบ้างก็คงไม่เป็นไร   
คุณศรีนวล ควรรับฟังเพื่อความรู้หลาย ๆ อย่าง  หากประชุมฯ ค่ าเกินไป  ก็อาจจะมีการรับรอง

อาหารเย็น 
ปลัดอุบล หากอบรมเสร็จ  ช่วงบ่ายอาจจะเป็นการซักถาม  ก็อาจจะไม่ต้องอยู่ร่วมในช่วงบ่ายก็

ได้  และจะได้ทราบว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งในต าบลมีใครมาเป็นผู้จัดการบ้าง   
ประธานสภาฯ ต้องพิจารณาตามสถานการณ์  และให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเตรียมห้องประชุมโรงพยาบาล

ชุมชนไว้  โดยจะแจ้งอีกครั้งในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน  วันที่  25  กันยายน  
2561  อย่างไรก็ตาม  ก็ขอนัดหมาย  ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  
2561  ครั้งที่  3  วันอังคารที่  25  กันยายน  2561  เวลา  14.30  น.  ณ  ห้อง
ประชุมโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  การแต่งกายเสื้อพื้นเมืองสีขาว  แต่หากมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร  จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงเวลานัดประชุม  มีท่านใดต้องการ
ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก   
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา 12.30  น.  
 

 


