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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

วันอังคารที่ 12 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
****************************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอุดม            ตระกูลษา ประธานสภา อบต. อุดม            ตระกูลษา 
2 นายสมศักดิ์        ชัยมาด รองประธานสภา อบต. สมศักดิ์        ชัยมาด 
3 นายเกียรติภูมิ      คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เกียรติภูมิ      คูณวัตร 
4 นางวงเดือน        คุ้มศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน        คุ้มศักดิ์ 
5 นายพนัธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
6 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
7 นายสนัต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย ์
8 นายสมคิด        รัตนเล่ียม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเล่ียม 
9 นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์     สิงห์ศุข 

10 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
11 นายสมทุร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
12 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
13 นายเกรียงศักดิ์     ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เกรียงศักดิ์     ศรีเทา 
14 นายวนัชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
15 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกลูทุม 
16 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
17 นางสว่าง           สมพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง           สมพงษ ์
18 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
19 นายประยูร         จันทรไ์ชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร          จันทรไ์ชย 
20 นายสามารถ       อังกาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สามารถ        อังกาบ 
21 นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
22 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
23 นายสายหยุด       สนีนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สนีนท์ 
24 นายวนิัย           ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วินัย            ศรีพิราม 

ผู้ไม่มาประชุม  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางอ าไพ         ป่ินทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ         ป่ินทอง 
2 นายอมร           ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร           ที่พัก 
3 นายสนุทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร          ที่พัก 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี          จันทร์ชยั นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี        จันทร์ชัย 
2 นายสมนึก          เลิศศักดิ์วิมาน รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก สมนึก        เลิศศักดิ์วิมาน 
3 นายณรงค์          สงิห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์        สิงห์แหลม 
4 นายทวี              จันทรไชย เลขานุการนายกฯ ทวี           จันทรไชย 
5 นายเอกชนนิทร์  เซ็นนนัท์ เลขานุการ สภา เอกชนินทร์  เซ็นนนัท์ 
6 นายเอนก          เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองชา่ง เอนก          เกิดสงวน 
7 นายศุภโชค        บุญเล็ก ผู้อ านวยการกองคลัง ศุภโชค        บุญเล็ก 
8 นางสาวอรุณี      อเนกบุณย ์ หัวหน้าส านักปลัด อรุณ ี         อเนกบุณย์ 
9 นางนันทวัน       ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวสัดิการฯ นันทวนั      ทานกระโทก 

10 นางกัลยา          กลา้สงคราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กัลยา          กล้าสงคราม 
                                              

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาอบต.
เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯอบต.ดงขี้เหล็ก 
ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม  ตระกูลษา  เน่ืองด้วย นายสามารถ  อังกาบ เลขานุการสภาฯ มีความประสงค์ขอลาออกจาก 
ประธานสภาฯ   ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ เพ่ือไปท าหน้าที่ สมาชิกสภาเต็มตัวน้ัน กระผม ขอให้ท่าน 
     สามารถ กล่าวช้ีแจงต่อ สภา แห่งน้ีด้วยครับ 

นายสามารถ  อังกาบ เน่ืองด้วยกระผม ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภา มาเป็นเวลานาน ประกอบกับที่ 
     ขณะน้ี กระผมมีงานจ านวนมาก ไม่สามารถสละเวลาท างานในฐานะเลขาได้เต็มที่ 
     เช่นเดิม จึงอยากขอลาออกจากต าแหน่งน้ี เพ่ือไปท าหน้าที่สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  
     อย่างเต็มตัว พร้อมทั้งขอให้สภา แห่งน้ี พิจารณาผู้ที่เหมาะสม มาด ารงต าแหน่ง 
     เลขานุการสภา ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

1. รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
   พ.ศ. 2563 จ านวน 23 เสียง ของผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน ไม่เห็นชอบ –  
     งดออกเสียง 1 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณาเห็นชอบ  

นายอุดม  ตระกูลษา 1. นายสามารถ อังกาบ เลขานุการสภาฯ ไดข้อลาออกจากต าแหน่ง  
ประธานสภา    อาศัยอ านาจตามข้อ 27 (5) เรื่องที่เสนอใหม่แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
     ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ. ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดไว้ว่า 
     ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า เรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ในล าดับใด 
     ของระเบียบวาระแต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นมาพิจารณา 
     เสร็จแล้วไม่ได้ วาระการประชุมวันน้ีไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการสภาจัดตั้งขึ้นมา 
      เพ่ือพิจารณา ผมจึงขอให้มีการเลือกเลขานุการสภาขึ้นมาใหม่ เพราะเป็นถือเป็นเรื่องด่วน 
     การประชุมจะด าเนินการโดยไม่มีเลขานุการสภาฯ ไม่ได ้  

นายสมคิด รัตนเล่ียม   การประชุมสภาท้องถิ่น เลขานุการมีหน้าที่ส าคัญ ในการด าเนินการประชุมและจดบันทึก
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) รายงานการประชุม ผมขอเสนอให้ ปลัด อบต.ดงขี้เหล็กเป็นเลขานุการสภาช่ัวคราว 

นายสายหยุด สีนนท์   ผมเห็นด้วย ขอเสนอให้ ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก เป็นเลขานุการสภาช่ัวคราว เพ่ือให้
(สมาชิกฯหมู่ที่ 12)  การประชุมสภาฯ ในครั้งน้ีด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นายณรงค ์แช่มช้อย  ผมขอเสนอ ให้เล่ือนออกไป เพราะสมาชิกสภาฯ ยังไม่รับรู้เรื่องการลาออกของเลขาฯ 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)   เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้ปรึกษาหารือกันก่อน 

นายอุดม  ตระกูลษา อาศัยอ านาจตามข้อ 27 วรรค 2 กล่าวไว้ว่า ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่น เห็นว่า
ประธานสภา     เรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระประชุมก็ได้ ผมจึงขอเสนอ 
     ให้เลือกเลขานุการสภาฯ ก่อน เพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วน  

นายวันชัย  อยู่มา  เมื่อเป็นเรื่องเร่งด่วน ผมขอเสนอให้เลือกเลขานุการสภา และขอเสนอ ปลัด 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7)   อบต.ดงขี้เหล็ก เป็นเลขานุการสภาฯ 

สมาชิกผู้รับรอง  1. นางวาสนา  ปานทอง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

   2. นายสายหยุด  สีนนท ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 

นายอุดม  ตระกูลษา  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอช่ือท่านใดอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นายอุดม  ตระกูลษา   ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม เพ่ือแต่งตั้ง นายเอกชนินทร์  เซ็นนันท์ ให้ด ารง 
ประธานสภา     เลขานุการสภา อบต.ดงขี้เหล็ก ต่อไป    

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายเอกชนินทร์  เซ็นนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก  
     ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดงขี้เหล็ก 
   เห็นชอบ 23 เสียง ของผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน ไม่เห็นชอบ –  งดออกเสียง 1 
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   2. พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  
     2 /2563 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย  ตามที่หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.1/619 ลงวันที่ 14  
นายก อบต.   มกราคม 2563  เรื่อง โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ  เ น่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
     บรมราชาภิเษก จังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  
    จัดท าป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ 
    เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือเป็นศูนย์ 
    การเรียนรู้ เพ่ือเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับประชาชนและองค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืนๆ  เพ่ือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการดังกล่าว องค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม   
    ครั้งที่ 2/2563 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก พิจารณาตามมาตรา  
     46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

      จึงขอเพ่ิมแผนในครั้งน้ีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง ป้ายโครงการ 
     ธนาคารน้ าใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
     บรมราชาภิเษก ฐานเข็ม วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการก่อสร้างป้ายโครงการธนาคาร 
     น้ าใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
     ฐานเข็ม จ านวน 1 ป้าย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืนๆ จ านวนเงิน 42,000 บาท 
      ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ของกองช่าง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี  
     2 /2563 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
   เห็นชอบ 23 เสียง ของผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน ไม่เห็นชอบ –  งดออกเสียง 1 

     3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     พ.ศ. 2563 (โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง 
     ป้ายโครงการธนาคารน้ าใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
     พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฐานเข็ม) 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย  เน่ืองจาก หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.1/619 ลงวันที่  
นายก อบต.   14 มกราคม 2563  เรื่อง โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เ น่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
     บรมราชาภิเษก จังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  
     จัดท าป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ 
     เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือเป็นศูนย์ 
     การเรียนรู้ เพ่ือเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับประชาชนและองค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืนๆ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ 
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            ดังน้ี  โอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง 
     โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  
     โครงการก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ าใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน 
     โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฐานเข็ม จ านวน 42,000 บาท   
     โดยโอนลดจาก แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา 
     วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ 
     ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ ายในการจัดงานประเพณี 
     สงกรานต์ จ านวน 42,000 บาท 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
     ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน 
     ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 กระผมจึงขอเสนอให้ สภาฯ พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     2563 ดังน้ี 

   1. โอนเพ่ิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง 
     ป้ายโครงการธนาคารน้ าใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล 
     พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฐานเข็ม ดังน้ี  

งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ จ านวน  0.00.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  0.00.-   บาท 
โอนเพ่ิมครั้งน้ี   จ านวน  42,000.00.- บาท 

   งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  42,000.00.- บาท 

  2. โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม 
     ท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ 
     ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ดังน้ี 

งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ จ านวน  80,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  80,000.- บาท 
โอนลดครั้งน้ี   จ านวน  42,000.00.- บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  38,000.- บาท 

นายอุดม ตระกูลษา  ก่อนที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านจะลงมติให้โอนงบประมาณ เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่หรือไม่
ประธานสภา   ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ช่วยพิจารณาความถูกต้องก่อน 

นายสายหยุด สีนนท์    โครงการที่จะตั้งจ่ายเพ่ือเป็นการจัดท าป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ จะท าการติดตั้งป้าย  
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 12)   ณ สถานที่ใด ควรระบุให้ชัดเจน ซึ่งควรเป็นแหล่งเรียนรู้  ตามที่จังหวัดเห็นว่า 
      ต าบลดงขี้เหล็กเหมาะสมกับโครงการน้ี 
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นายสมคิด รัตนเล่ียม   จากการตรวจดูตารางการค านวณการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ราคาจะต่ าไปหรือไม่
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 4)    จ านวน 42,000 บาทเพียงพอต่อการก่อสร้างหรือไม่ 

นายบุญศร ีจันทร์ชัย  สถานที่ติดตั้งป้ายยังไม่ได้ก าหนด เพราะเสนอเป็นร่างแผน แต่พิจารณาสถานที่ 
นายก อบต.   ติดตั้งได้หลายแห่ง เช่น ที่ท าการ อบต. แหล่งเก็บน้ าเขาชีปิด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ 
     ธนาคารน้ าใต้ดินหรือเขื่อนน้ าใต้ดิน จึงขอให้สภาฯ เป็นผู้พิจารณาว่าควรด าเนินการ 
     ก่อสร้างและติดตั้ง ณ สถานที่ใด ส่วนเรื่องราคาที่ตั้งไว้เพียงพอหรือไม่น้ัน ราคากลาง 
     และการประมาณราคาน้ัน ทาง อบต. ไม่ได้เป็นผู้ก าหนด แต่เป็นการประมาณการ 
     ราคาค่าก่อสร้างและแบบป้ายน้ัน มาจากทางส่วนกลางแจ้งมา โดยกรมโยธาธิการ 
    และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ก าหนด ซึ่งสามารถน าแบบและราคาน้ี 
     มาด าเนินการได้เลย จึงได้น าเรียนมาทางสภาฯ เพ่ือให้ทางสภาฯ พิจารณาอนุมัติ  
     และเร่งด าเนินการ เพราะ ทางจังหวัดได้สอบถามมาเป็นระยะว่าด าเนินการ 
     ไปถึงข้ันตอนใดแล้ว ขอให้เร่งด าเนินการด้วย 

นายวันชัย อยู่มา  ผมไม่เห็นด้วย ที่จะติดตั้งป้าย ณ ที่ท าการ อบต. เน่ืองจากไม่ใช่สถานที่ ที่เป็นแหล่ง 
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 7)      เรียนรู้ธนาคารน้ าใต้ดินหรือเขื่อนน้ าใต้ดิน 

นายสายหยดุ สีนนท์   ผมขอเสนอ สถานที่ติดตั้งป้าย ณ อ่างเก็บน้ าเขาชีปิด ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าและแหล่ง
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 12)       ติดตั้งแผงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ประกอบกับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
     นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ส่งเสด็จมาดูงาน  
     เมื่อวันที่ 29 มกราคมท่ีผ่านมาด้วย 

นายอุดม ตระกูลษา  จะมีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้ ปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่ 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ ให้ช้ีแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับสมาชิกสภาฯ ทราบ 
     เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
(เลขานุการสภาฯ)  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย 
      ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียน 
     หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอุดม ตระกูลษา   เมื่อสมาชิกทุกท่านได้เข้าใจในระเบียบในการโอนงบประมาณ ตามที่ ปลัด อบต. 
ประธานสภาฯ    ได้ช้ีแจงแล้วน้ัน ผมขอมติที่ประชุม ว่าจะให้โอนงบประมาณในครั้งน้ี เพ่ือตั้งจ่าย 
     เป็นรายการใหม่หรือไม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 (โอนงบประมาณ 
     เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
     ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
     ฐานเข็ม) 
   เห็นชอบ 23 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 



-7- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญศร ีจันทร์ชัย   4.1 ผมมีเรื่องที่จะเสนอ เพ่ือปรึกษาหารือในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ 
นายก อบต.   ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งปัจจุบัน อบต. ดงขี้ เหล็ก ยังมีเงินสะสม 
     ที่สามารถน ามาพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประมาณ 15 ล้านกว่าบาท จากที่ได้ 
     กันเงินตามระเบียบไว้หมดแล้ว โครงการที่สามารถท าได้  เช่น ถนนหนทางที่ช ารุด  
     การขุดลอกคูคลอง การแก้ปัญหาภัยแล้ง การขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น  

    4.2 ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ เน่ืองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ 
     โควิด 19 โดยการแจกถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ในรายละเอียด 
     ผมจะให้ ปลัด อบต. ช้ีแจง เพราะได้เข้าร่วมประชุมกับทางอ าเภอและจังหวัดทุกครั้ง 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้จ่ายเงินสะสมในการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบข้อ 11 และตามระเบียบ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในด้าน 
     การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้อ 12 งบประมาณที่จะน ามาใช้จ่ายมาจาก 
     งบกลางหรือโอนงบประมาณหรือจ่ายเงินสะสม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติ 
     ยกเว้นระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสม การช่วยเหลือให้ใช้ระเบียบกรมพัฒนาสังคม 
     และสวัสดิการ ที่ เรียกว่า (พม.) มาใช้โดยอนุโลมจะช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ 
      หรือช่วยเหลือด้านการเงินก็ได้ ครั้งละ 3,000 บาทต่อครัวเรือน และให้ช่วยเหลือ 
     ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อครัวเรือนต่อปีงบประมาณ แต่แนวทางของจังหวัด 
     ปราจีนบุรี ถ้าจะช่วยเหลือเป็นเงินขอให้ปฏิบัติเหมือนๆกัน โดยให้ท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
     ช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 บาท เรื่องกฎเกณฑ์ที่จะจ่ายให้แต่ละครัวเรือน 
     ให้ อบต. หรือเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากล่ันกรองพิจารณาครัวเรือน 
     ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่อ้างถึง 

นายสามารถ อังกาบ   โครงการช่วยเหลือประชาชน ผมเห็นด้วย ถามว่าค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านพังจากพายุพัด 
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 10)  ได้รับความเสียหายจ านวนมาก ฝ่ายบริหารท าอะไรกันอยู่ ช่วยเหลือหรือยัง คนรวย 
     สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่คนยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทาง อบต. 
     ต้องรีบให้การช่วยเหลือ จะน าเงินสะสมไปท าถนนหนทาง ข้อเท็จจริงยังไม่เดือดร้อน 
     ควรน าเงินสะสมไปใช้ในเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนก่อน  

นางวาสนา ปานทอง    ขอระบายความในใจถึงผู้บริหาร เรื่องนายกแจ้งทางไลน์ ให้ส ารวจโครงการ เพ่ือจะ 
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 8)   จ่ายขาดเงินสะสม ท าไมไม่เรียกประชุมให้สมาชิกมาช้ีแจง  ที่ พูดแบบน้ีไม่ได้ 
     มองนายก ว่ามองข้ามสมาชิกสภาฯ ไป แต่ต้องการให้ท าตามระเบียบ เรียกมาคุย 
     กันก่อนหรือนัดให้มีการประชุมนอกรอบก็ได้ 

นายบุญศร ีจันทร์ชัย   เรื่องบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ 
นายก อบต.   ไม่ได้น่ิงนอนใจ ที่จะไม่ด าเนินการช่วยเหลือ เมื่อทราบข่าวก็ให้เจ้าหน้าที่ออกส ารวจ 
    ความเสียหายและเร่งตรวจสอบค่าเสียหาย เพ่ือจะเยียวยาช่วยเหลือเบ้ืองต้น ทั้งยัง 
      ก าชับให้เจ้าหน้าที ่แจ้งให้เจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบซ่อมแซมไปก่อนได้เลย 
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     การช่วยเหลือเป็นเงิน มีขั้นตอนการท างานจะต้องมาประมาณการค่าเสียหาย 
     ที่เกิดข้ึนถึงจะจ่ายได้ 

กรณีที่ส่งข้อมูลลงในกลุ่มไลน์ราชสีห์น้ัน เพ่ือหลีกเล่ียงการประชุมตามนโยบาย 
   ของรัฐบาลการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 ไม่ให้มีการประชุม  
   ให้แจ้งข้อมูลทางการส่ือสารออนไลน์ได้ ถ้ามีความจ าเป็นที่หลีกเล่ียงไม่ได้ การจัด 
   ประชุมน้ันต้องน่ังห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

นายณรงค ์แช่มช้อย    การช่วยเหลือควรด าเนินการได้แล้ว ที่ อ่ืนเขาด าเนินการไปแล้ว การช่วยเหลือ 
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 6)  ต้องการให้แจกทุกครัวครัวเรือน เพราะถือว่าทุกครัวเรือนได้รับผลกระทบ 

นายสมคิด รัตนเล่ียม   ภัยแล้ง ถือว่าเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องเยียวยา ควรน าเงินสะสม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) มาแก้ปัญหาโดยด่วน 

นายวันชัย อยู่มา   ผมเห็นด้วยขอหารือว่าควรจะน าเงินสะสมมาแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ าประปาไม่พอใช้ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) 

นายวิเชียร เหล็กศิริ   เรื่องเงินสะสม ตอนจ่ายขาดท าถนนยางพารา ตอนน้ันมีเงินเหลือ 20 กว่าล้าน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5)  มาวันน้ีมีเงินเหลือ 15 ล้านกว่าบาท ขอทราบข้อมูลที่แท้จริง 

นายณรงค ์แช่มช้อย  ขอหารือเรื่องการเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล ปัญหาภัยแล้งน้ัน ว่าจะน างบประมาณส่วนใด 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  มาใช้จ่ายได้บ้าง 

นายอุดม ตระกูลษา   เรื่องเงินสะสมของ อบต. ได้รับรายงาน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีเงินสะสม
ประธานสภาฯ   คงเหลือ 21,290,126 บาท กันเงินตามที่ระเบียบก าหนดแล้วคงเหลือเงินสะสม 
     ที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้ 15,341,642 บาท เรื่องการเป่าบ่อ ผมขอให้ ปลัด อบต. 
    ช้ีแจง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ว่าจะเอางบส่วนไหนมาด าเนินการได้บ้าง 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท ์  เมื่อความเดือดร้อนเกิดขึ้นในต าบล การแก้ไขปัญหาเป็นอ านาจหน้าที่ของ นายก อบต. 
เลขานุการสภาฯ   โดยการใช้งบกลางที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขอให้สมาชิกสภาฯ 
     เสนอเรื่องเข้ามา จะให้กองช่างออกไปตรวจสอบและเสนอนายกเพ่ือแก้ไขปัญหา 
     ความเดือดร้อนต่อไป 

นายพันธ์ หนวดหอม   ผมมีเรื่องติดตามคือถนนที่จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2)  หมู่ที่ 2 ได้ผู้รับจ้างหรือยังครับ ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

นายบุญศร ีจันทร์ชัย   ขณะน้ีได้ผู้รับจ้างแล้ว ก าลังอยู่ในขั้นตอนการเรียกมาท าสัญญา เรื่องการแก้ไขปัญหา 
นายก อบต.   ความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องภัยแล้ง เรื่องถนนหนทาง หรือเรื่องผู้ได้รับ 
     ผลกระทบต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ให้สมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องเข้ามาให้กับทาง 
     ฝ่ายบริหารพิจารณา ซึ่งจะได้น าเรื่องมาพิจารณาและหาทางแก้ไขต่อไป 
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นายอุดม ตระกูลษา ขณะน้ีเราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการ
(ประธานสภาฯ)    ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และได้ปรึกษาหารือในเรื่องอ่ืนๆ จนครบทุกวาระ 
     การประชุมแล้ว ผมขอปิดประชุมไว้เพียงเท่าน้ี 

เลิกประชุม   เวลา 13.30 น. 

 

 

(ลงช่ือ).......................... .....................ผู้จดบันทึกการประชุม   
 (นายเอกชนินทร์  เซ็นนันท์)          
        เลขานุการสภาฯ 
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กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 แล้ว เมื่อวันที่   18  พฤษภาคม  2563  
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
 
 
 
(ลงช่ือ)    (ลงช่ือ)    (ลงช่ือ)                                                   
 (นายณรงค์ แช่มช้อย)   (นางวาสนา ปานทอง)   (นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข) 

 
 

 
(ลงช่ือ)        (ลงช่ือ)                                              

(นายสมคิด รัตนเล่ียม)         (นางอ าไพ ป่ินทอง) 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที ่ 1  
ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ในวันที่ 17  กรกฎาคม  2563 
  

 
 
(ลงช่ือ)................................................    

  (นายอุดม   ตระกูลษา)    
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก     

 


