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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 

วันศุกร์ที่ 27 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
****************************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอุดม            ตระกูลษา ประธานสภา อบต. อุดม            ตระกูลษา 
2 นายสมศักดิ์       ชัยมาด รองประธานสภา อบต. สมศักดิ์       ชัยมาด 
3 ส.ต.ท.เดชา       วรรณมร เลขานุการสภา อบต. เดชา       วรรณมร 
4 นางวงเดือน  คุ้มศักดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน      คุ้มศักดิ์ 
5 นายพันธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
6 นายสันต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย์ 
7 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
8 นายทนงศักดิ์       สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์       สิงห์ศุข 
9 นายวิเชียร        เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร        เหล็กศิริ 

10 นายสมุทร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
11 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
12 นายวันชัย         อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย         อยู่มา 
13 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
14 นางสว่าง            สมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง            สมพงษ์ 
15 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
16 นายสามารถ        อังกาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สามารถ        อังกาบ 
17 นายประยูร      จันทร์ไขย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร        จันทร์ไขย 
18 นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
19 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
20 นายอมร           ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร           ที่พัก 
21 นายสายหยุด       สีนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สีนนท์ 
22 นายวินัย            ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 วินัย            ศรีพิราม 
23 นายสุนทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 สุนทร          ที่พัก 
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ผูล้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายเกียรติภูมิ    คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ลา 
2 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ลา 
3 นายเกรียงศักดิ์  ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ลา 
4 นายปรีชา        ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ลา 
5 นางอำไพ         ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี          จันทร์ชัย นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี       จันทร์ชัย 
2 นายสมนึก          เลิศศักดิ์วิมาน รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก สมนึก        เลิศศักดิ์วิมาน 
3 นายณรงค์          สิงห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์        สิงห์แหลม 
4 นายทวี             จันทร์ไชย เลขานุการนายก ทวี             จันทร์ไชย 
5 นายศุภโชค         บุญเล็ก ผู้อำนวยการกองคลัง ศุภโชค        บุญเล็ก 
6 นายเอนก           เกิดสงวน ผู้อำนวยการกองช่าง เอนก          เกิดสงวน 
7 นางสาวอรุณี       อเนกบุณย์ หัวหน้าสำนักปลัด อรุณี          อเนกบุณย์ 
8 นางนันทวัน        ทานกระโทก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสงัคม นันทวัน       ทานกระโทก 

9 นางสาววันดี       เมศร์อาทร 
ครู คศ.2 รักษาการแทน 

ผู้อำนวยการ กองการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

วันดี          เมศร์อาทร 

10 นางสาวสุวภีย์     อรัญภูมิ 
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

ชำนาญการ 
สุวภีย์        อรัญภูม ิ

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 

   เมื่อถึงเวลากำหนดการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาอบต. 
   เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้(ประธานสภาฯ)ทราบ นายอุดม ตระกูลษา 
   (ประธานสภาฯ) อบต.ดงขี้เหล็ก ได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการ
   ประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้กำหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม  ตระกูลษา วันนี้วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
(ประธานสภาฯ)   เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติมี 5 ท่าน ที่ได้รับการ  
     แต่งตั้ง จะเป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมในลำดับถัดไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

   2.1 ร ับรองรายงานการประช ุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท ี ่  3 คร ั ้งท ี ่  1               
   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

นายอุดม  ตระกูลษา มีสมาชิกสภาท่านใด ตรวจพบข้อความหรือแก้ไขคำพูดขอให้ยกมือขึ้น ซึ่งเอกสาร  
(ประธานสภาฯ)   รายงานการประชุมสภาฯทั้งหมด มีจำนวน 20 หน้า 

นายวันชัย อยู่มา  ผมขออนุญาตแก้ไขคำในรายงานการประชุม หน้าที่ 10 ที่ผมได้อภิปรายไว้ ถนนเส้น 
(สมาชิก หมู่ที ่7)  บ้านนายคำแพง งามรูป กับ เส้นศาลตาปู่ เป็นถนนเส้นเดียวกัน ซึ่งในโครงการมี
   จำนวน 2 โครงการ ผมจึงขอให้ตัดออกเนื่องจากเป็นถนนเส้นเดียวกัน ถนนเส้นบ้าน
   นายคำแพง กับ นายพงษ์ศักดิ์ คือถนนเส้นเดียวกัน ให้ตัดออก ในส่วนของ ถนนเส้น
   ศาลตาปู่ให้คงไว้ตามเดิม และมีอีก 1 ข้อ ครับ คือโครงการและเส้นบ้านนายบุญทิน 
   ซ.2 แก้ไขความยาวเป็น 300 เมตร  ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
   ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

   ๔.๑. เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และในวาระท่ี ๓ 
   (ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

นายอุดม  ตระกูลษา การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  สภาได้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โดยคณะกรรมการ
   ได้เลือกนายวันชัย   อยู่มา เป็นประธาน ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี ้แจง  
   ต่อสภาฯ 

นายวันชัย อยู่มา  เรียน  ประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กและผู้เข้าร่วม 
(สมาชิก หมู่ที ่7) ประชุมทุกท่าน กระผมประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖5  ได้ดำเนินการประชุมเพื ่อพิจารณา    
แปรญัตติตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ซึ่งเมื่อ
ครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาโดยละเอียด

รอบคอบแล้วเห็นว่า 
๑. ชื่อร่างข้อบัญญัติเหมาะสมให้คงไว้ตามเดิม 
๒. หลักการและเหตุผลได้จัดทำไว้ถูกต้องแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขคงไว้ตามร่างเดิม 
๓. การตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายได้จัดทำไว้ถูกต้องตามระเบียบ

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามหนังสือสั่งการแนว
ทางการปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้คงไว้ตามร่างเดิม 

๔. คณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.25๖5  ถูกต้องเหมาะสม ให้คงไว้ตามร่างเดิมไม่มีการแก้ไข                          
ฉะนั้น จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     
25๖5  ที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้วส่งต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก   เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
ดงขี้เหล็กได้ร่วมกันพิจารณาในวาระท่ีสอง  และ วาระท่ีสาม ตามลำดับต่อไป 

นายอุดม  ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นเพื ่อเปลี ่ยนแปลงร่าง 
(ประธานสภาฯ)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ในวาระท่ี ๒  
   หรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบในวาระท่ี ๒ ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายอุดม  ตระกูลษา เมื่อสมาชิกสภาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)  ๒๕๖5  ในวาระท่ี ๒ (ข้ันแปรญัตติ) แล้ว  ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาในวาระ
   ที่ ๓ (ข้ันเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) ว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หรือไม่ ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางแผนงาน 
   บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
   ขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 
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นายอุดม  ตระกูลษา ต่อไปผมจะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงและอธิบายเรื่องการตั้งงบและความ
(ประธานสภาฯ)  จำเป็นและความสำคัญ 

ส.ต.ท.เดชา วรรณมร สืบเนื่องจากว่า อบต.ดงขี้เหล็ก มีรถยนต์ ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ ในสภาพ 
(เลขานุการ สภาฯ) ที่เก่าและใช้งานค่อนข้างเยอะ และไม่เพียงพอสำหรับใช้ในภารกิจของหน่วยงาน จึง
   มีความจำเป็นต้องตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
   และขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณ 854,000 บาท  
   คุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ 
   รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน หรือ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
   กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110  
   กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

1. เป็นกระบะสำเร็จรูป 
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4. ราคารวมภาษีสรรพกร 

   ตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 
   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
   ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนมุัติ
   ของสภาท้องถิ่น 

นายอุดม  ตระกูลษา เชิญท่าน วิเชียร  เหล็กศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายวิเชียร เหล็กศิริ ผมอยากจะให้ชี้แจงคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ตรงคำท่ีว่า รถบรรทุก(ดีเซล)  
(สมาชิก หมู่ที ่5) สรุปแล้วเป็นรถบรรทุก(ดีเซล) หรือ รถยนต์ 4 ประตู(ดีเซล) ขอบคุณครับ 
 
ส.ต.ท.เดชา วรรณมร ขออนุญาตชี้แจงครับ คำว่า รถบรรทุก(ดีเซล) เป็นคำมาตรฐานของครุภัณฑ์ ซึ่ง  
(เลขานุการ สภาฯ) ก็คือรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทั่วไปครับ  

นายอุดม  ตระกูลษา สรุปแล้ว เป็นคำศัพท์เฉพาะมาตรฐานของครุภัณฑ์นะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
(ประธานสภาฯ)  จะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
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นายณรงค์ แช่มช้อย ขออนุญาตชี้แจงและสอบถามในส่วนข้อระเบียบ/กฎหมาย ในบันทึกข้อความที่ 
(สมาชิก หมู่ที่ 6) แนบมาให้นะครับ ในบันทึกข้อความเป็นการใช้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ซึ่ง ระเบียบในปีพ.ศ. 
2541 ได้ยกเลิกใช้ไปแล้ว ปัจจุบัน จะใช้ของปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการแก้ไขด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอขอบคุณท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 นะครับ ทั้งนี้ผมจะให้ทาง 
(ประธานสภาฯ)  เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ 

ส.ต.ท.เดชา วรรณมร ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่าน ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 นะครับ ที่ได้ 
(เลขานุการ สภาฯ) ตรวจสอบข้อผิดพลาดในปีพ.ศ.ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้

ผมขออภัยในการผิดพลาดตรงนี้ และจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อผิดพลาดและได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้ว 
(ประธานสภาฯ)  นะครับในการแก้ไขในส่วนนี้ ต่อไปผมจะขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็น
   ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางแผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางแผนงาน บริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 

   5.2 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ ก
   บริเวณคลองไส้ไก่ 

นายอุดม  ตระกูลษา ต่อไปจะเป็นการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริม
   เหล็กบริเวณคลองไส้ไก่ ของหมู ่ที ่ 1 ซึ ่งเดิม จะเป็นโครงการเจาะบ่อน้ำตื้นแต่        
   ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้มีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่
   ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการนี้นะครับ 
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นายบุญศรี จันทร์ชัย ผมขออนุญาตชี้แจง เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 
(นายก อบต.)  งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
   คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองไส้ไก่ เนื่องจากเป็นโครงการของงบประมาณ พ.ศ.
   2563 ซึ่งทางเราได้กันเงินเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี และเหลือระยะเวลาในการ
   ดำเนินการ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประมาณ  1 เดือน จึงไม่สามารถ 
   ดำเนินการในช่วงระยะท่ีเหลือได้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ไม่สามารถดำเนินการสร้าง
   ฝายชะลอน้ำได้ ทางผมได้ปรึกษาสมาชิก และ ผู้นำของหมู่บ้านและชาวบ้าน แล้วว่า
   ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำได้เนื่องจากระยะเวลาไม่เพียงพอและ
   สถานการณ์ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถดำเนินการได้จึงได้ขอถอนการพิจารณาโอน    
   งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
   โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองไส้ไก่ ขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอบคุณท่าน นายก อบต.ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระที่ 5.2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอน 
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองไส้ไก่ ซึ่งได้ผลสรุป
   ออกมาว่า ขอถอนการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
   2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริม
   เหล็กบริเวณคลองไส้ไก่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายอุดม  ตระกูลษา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีสมาชิกสภาฯ จะนำเสนอ หรือมีท่านใด 
(ประธานสภาฯ)  จะเสนอสามารถดำเนินการได้เลยครับ เรียนเชิญ ท่านนายก องค์การบริหารส่วน
   ตำบลดงขี้เหล็ก ครับ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย มีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุม 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 เกี่ยวกับโครงการเข้าประกวดรับรางวัล 
(นายก อบต.)  ของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 ซึ่งรอบแรก เราไดร้ับรางวัล ในส่วนของ      
   ครั้งที่ 2 เริ่มประเมิน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเราส่งเข้าประกวด
   ผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากได้รับรางวัล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
   ต่อไปเป็นเรื่องที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
   2564 ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายกเหล่าสกาชาด  
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   ไดเ้ดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation) 
:    CI ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ม.12 บ้านห้วยเกษียรใหญ่ และได้เดินทางมาตรวจ
   เยี่ยมสถานที่ฉีดวัคซีน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรียนให้สมาชิกสภาฯ 
   ทุกท่านได้ทราบ และต่อมาทาง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้ดำเนินการ
   จัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลดงขี้เหล็ก
   ทั้ง 2 สถานที่เพื่อดำเนินการตรวจเชิงรุกให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อจะได้ทราบผล
   และดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอบคุณท่าน นายก อบต.ที่ได้ชี้แจงข่าวสารที่เป็นประโยชน์หลายเรื่อง มีท่านใดจะ 
(ประธานสภาฯ)  เสนอเรื่องอ่ืนๆให้สมาชิกสภาฯ ทราบอีกหรือไม่....... 
   เชิญท่าน ศิริลักษร์ เหล็กศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ครับ 

นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กศิริ   อยากจะฝากเรื่องการลงพ้ืนที่ทำงานของกองช่างให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
(สมาชิก หมู่ที่ 9) ประมาณ 2 – 3 วัน จะได้มีเวลาในการเตรียมพ้ืนที่ ขอบคุณค่ะ 

นายอุดม  ตระกูลษา ฝากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะลงพ้ืนที่ให้แจ้งกับผู้นำชุมชนหรือผู้รับผิดชอบ 
(ประธานสภาฯ)  ของพื้นที่ให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 2 – 3 วัน นะครับเพื่อจะได้เตรียมพื้นที่ในการ
   ปฏิบัติหน้าที่ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับ ผมใส่ใจเรื่องนี้มากนะครับในส่วนของผู้รับเหมาซึ่ง 
(นายก อบต.)  บางทีบอกเราว่าอีก 2 – 3 วันจะเดินทางมา และผิดนัดซึ่งเป็นปัญหาที่พบเจอ ทาง
   เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขในส่วนตรงนี้ให้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอบคุณท่าน นายก อบต. ครับ ต่อไปเชิญ ท่านวาสนา ปานทอง สมาชิกสภาฯ  
(ประธานสภาฯ)  หมู่ที่ 8 ครับ      

นางวาสนา ปานทอง ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กได้จัดซื้อ  
(สมาชิก หมู่ที่ 8) ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งกว่าจะได้ตรวจต้องรอทาง โรงพยาบาลเป็นผู้ตรวจ

ให้ ดิฉันอยากทราบว่าถ้าหากชาวบ้านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงจะสามารถเข้าไปตรวจหา
เชื้อที่โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลดงขี้เหล็กได้เลยหรือไม่ค่ะซึ่งบางครั้งถ้าหากทาง
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เสี่ยงก็จะไม่สามารถดำเนินการตรวจหาเชื้อได้จึงอยากจะเรียน
ถาม ขอบคุณค่ะ 

 

 

 



 



 


