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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ / ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอขอบคุณ                  
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ส าหรับผู้ที่ไม่มาประชุม คือ น.ส.วิไลรัก ใจใส ลาป่วย และนายน าชัย  อ่อนจงไกร 
ลากิจ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ   ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปี ๒56๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม 256๓ ครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง  

ไม่เห็นชอบ     เสียง 
งดออกเสียง  ๒  เสียง   

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภาฯ ๕.๑  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ ได้ผ่าน

คณะกรรมการพัฒนาแผนเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็น าเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯเพ่ือให้                 
ความเห็นชอบ ขอเชิญบริหารครับ 

 



๒ 

 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   ตามที่ท่านประธานสภาฯน าเรียน การปรับปรุงแผนพัฒนาได้ผ่านคณะกรรมการพัฒนาแผน
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟแล้ว สืบเนื่องจากมีงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับในปี ๒๕๖๔  
   จ านวนเม็ดเงินทีต่ั้งไว้จัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการจัดซื้อ             
   จัดจ้างตามระเบียบแล้ว มีเม็ดเงินเหลือมาในปี ๒๕๖๔ ซึ่งต้องน าเงินส่วนที่เหลือมาแปลง               
   เป็นโครงการอื่นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว                 
   ได้ให้ทางสมาชิกสภาฯเสนอแผนงาน โครงการต่างๆ ที่มีความจ าเป็นของแต่ละหมู่บ้าน                  
   ได้มีการเสนอมาครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ได้ตรวจสอบโครงการที่สมาชิกสภาฯ เสนอเข้ามา                  
   บางโครงการมีอยู่ในแผน บางโครงการไม่มีในแผน บางโครงการมีแต่อยู่ในแผนปีที่ผ่านมา                
   จึงต้องปรับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงได้เสนอความต้องการ                      
   เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาแผน ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนแผน               
   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นตอนที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ ซึ่งได้น าเข้าในระเบียบ 
   วาระการประชุมนี้ ก่อนที่จะประกาศใช้ ส าหรับรายละเอียดขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบาย 
   และแผนได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ ก่อนที่จะขอความเห็นชอบในล าดับ ต่อไป ขอเชิญครับ  
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   ขออนุญาตน าเรียนต่อท่ีประชุมได้รับทราบ ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และ ๓  
   พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๑) เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้เป็นอ านาจ 
   ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
   ที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
   สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามวรรค ๑  
   ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้ง             
   ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
   ประกาศใช้ เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแผน ให้ทุกท่านได้ดูตามเอกสาร               
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม                    
   หลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรม                   
   และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   -โครงการที่ ๑ รายการเดิม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้ เดิมปรากฏ 
   ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
   ฉบับเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๓ ล าดับที่ ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ เป็นปี ๒๕๖๕             
   ตั้งงบประมาณไว้ที่ ๒,๗๑๒,๐๐๐ บาท              
   -โครงการที่ ๒ รายการเดิม โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
   บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ เปลี่ยนเป้าหมายจากเดิม ตั้งงบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
   เปลี่ยนแปลงเป้าหมายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
   ก าหนด งบประมาณตั้งไว้ในปี ๒๕๖๔ งบประมาณ   ๑๔๐,๐๐๐ บาท  
   -โครงการที่ ๓ รายการเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
   บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ งบประมาณท่ีตั้งไว้ในปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏ          
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ ๕๑ ล าดับที่ ๓๕ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเป็นโครงการก่อสร้าง 
   รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟก าหนด               



๓ 

 

   ตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
   -โครงการที่ ๔ รายการเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
   บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ ปรากฏในปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนปี  
   ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๕๔ ล าดับที่ ๔๓ เปลี่ยนแปลงรายการเป้าหมายเป็นโครงการ                     
   รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟก าหนด  
   เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณเป็นปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท  
   -โครงการที่ ๕ รายการเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
   บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ปรากฏในปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏ 
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๔๘ ล าดับที่ ๒๕ เปลี่ยนแปลงเป้าหมายเป็น 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
   ก าหนด ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
   -โครงการที่ ๖ ให้ทางสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ดูในเอกสารที่แจกเพ่ิมเติมเป็นโครงการที่ ๖  
   รายการเดิม โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ภายในต าบลดงมะไฟ ตั้งไว้                  
   ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑- 
   ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๕ ล าดับที่ ๗ เปลี่ยนแปลงเป้าหมายเป็นโครงการซ่อมแซม             
   ผิวจราจรลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
   - ให้ทางสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ดูในเอกสารหน้าที่ ๙ แผนงานเคหะชุมชน จากโครงการที่ ๖  
   แก้ไขเป็นโครงการที่ ๗ รายการเดิม อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ 
   ประชาพฒันา หมู่ที่ ๑๑ เดิมปรากฏในปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท ปรากฏ                    
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๗ ล าดับที่ ๗ รายการ เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย 
   เป็นอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกลนคร ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 
   -โครงการที่ ๗ เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการที่ ๘ รายการเดิม อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า            
   เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ เดิมไม่ได้ตั้งงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- 
   ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๑ ล าดับที่ ๑๙ เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
   งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ครับ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้น าเรียน เพ่ือให้ทางสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ มีท่านใด                

จะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
นายนิรุด  นามวงศ์ชัย สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ส าหรับหมู่ที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๐ จะเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านครับ 
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแก้ไขจากเดิมอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเป็นโครงการอุดหนุน       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ส าหรับติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
สามารถแก้ไขได้ครับ ซึ่งโครงการดังกล่าว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
เพ่ิมเติมครั้งที่  ๒ หน้า ๑๖ โครงการล าดับที่  ๒ อุดหนุนโครงการติดตั้ งไฟฟ้าส่องสว่าง                   
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๒ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
 



๔ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง    
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

ขอฝากให้ทางบริหารดูแลป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนที่ช ารุด 
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
ขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งให้ทางกู้ชีพด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในต าแหน่งนักวิชาการเกษตรได้แนะน าตัวครับ 
นายอนันต์  ศิริเทศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

ชื่อ นายอนันต์  ศิริเทศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาทม 
อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ครับ 

ประธานสภาฯ ทางสภาฯ ยินดีต้อนรับ ครับ 
นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ขอสอบถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังบริหาร เรื่องฝาปิดร่องระบายน้ าว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
ประธานสภาฯ ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ส ารวจฝาปิดร่องระบายน้ า จุดไหนเกิดความเสียหาย มีขนาด

กว้าง ยาวเท่าไร มีจ านวนเท่าไร แล้วท าหนังสือแจ้งทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จะได้
แจ้งทางกองช่างได้ด าเนินการต่อไป ครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศษ์า สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
เกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ หินคลุกที่น าไปซ่อมแซมถนนไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะบางจุด             
เป็นหลุมลึก ต้องใช้จ านวนมาก หากมีงบประมาณเหลือ อยากขอให้น ามาจัดซื้อหินคลุกเพ่ิม ครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
รายละเอียดเรื่องถนนหนทาง ฝาปิดร่องระบายน้ า ลูกรัง จะให้ทางผู้อ านวยการกองช่าง             
ได้น าเรียนชี้แจงครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมถนน ส าหรับแอสฟัลท์ติกส าเร็จรูปยังมี กองช่างได้ส ารองไว้ ตามที่     
ท่านสมาชิกสภาฯน าเรียน หากเป็นหลุมใหญ่อยากให้แจ้งทางกองช่างก่อน เพ่ือประเมิน              
ความเสียหายว่าอยู่ ในชั้นไหนของโครงสร้างถนน ถ้าเสียหายถึงชั้นโครงสร้างก็จะเป็น                 
การซ่อมแซมอีกลักษณะหนึ่ง หากเอาแอสฟัลท์ติกไปลงจะสิ้นเปลืองงบประมาณ จะไม่ได้
คุณภาพเท่ากับการรื้อและซ่อม   ถ้าช ารุดแค่ผิวถนนจะน าแอสฟัลท์ติกไปซ่อมได้ แต่ถ้าเป็น
ลักษณะเสียหายถึงชั้นโครงสร้างข้างล่าง ต้องท าหนังสือแจ้งเข้ามา ทางกองช่างจะออกไป
ประเมิน ท าประมาณการซ่อมแซมให้ได้คุณภาพเท่าเดิมครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
เกี่ยวกับในช่วงสถานการณ์โควิดขอเรียนถามว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ                  
จะด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในต าบลอย่างไร 



๕ 

 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
การแก้ไขปัญหาของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด เป็นปัญหา
ระดับชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้รับนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในการตั้ งรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น มีการตั้ งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ ในการแก้ไข 
รายละเอียด ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เห็นชอบในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ ช่วงนี้ก็ถือเป็น
ระลอกที่ ๒ ที่เน้นให้กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในแต่ละพ้ืนที่มี
การตรวจ ติดตาม ผู้เข้ามาในพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด การรับนโยบายจากจังหวัด อ าเภอ ให้ท้องถิ่น
ก าหนดกรอบ รับนโยบายมาปฏิบัติเป็นช่วง ล่าสุดช่วง ๗ วันอันตราย ไปรับนโยบายจากอ าเภอ
มาปฏิบัติ มีนโยบายในเรื่องการแจกหน้ากากอนามัยร่วมกับทางอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนส านักงาน เรามีมาตรการตรวจ คัดกรอง       
ผู้มาปฏิบัติราชการและผู้มารับบริการทุกวัน โดยมอบหมายกู้ชีพด าเนินการ ครับ 

ประธานสภาฯ ในต าบลดงมะไฟไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ขอแจ้งนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๔ ครับ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป การแต่งกายชุดสุภาพ ครับ 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
 

     
ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 
             เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 
 



๖ 

 

 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 

 


