
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันศุกร์ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  

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 นายสามารถ       อังกาบ เลขานุการสภา อบต. สามารถ        อังกาบ 
4 นายเกียรติภูมิ      คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เกียรติภูมิ      คูณวัตร 
5 นางวงเดือน        คุ้มศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน        คุ้มศักดิ์ 
6 นายพนัธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
7 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
8 นายสนัต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย ์
9 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 

10 นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์   สิงห์ศุข 
11 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
12 นายสมทุร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
13 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
14 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา 
15 นายวนัชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
16 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกลูทุม 
17 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
18 นางสว่าง           สมพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง       สมพงษ ์
19 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
20 นายประยูร         จันทรไ์ชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร          จันทรไ์ชย 
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 นายอมร  ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร      ที่พัก 
25 นายวนิัย           ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วินัย        ศรีพิราม 
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ผู้ไม่มาประชุม  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทองด า         อยู่เจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ทองด า         อยู่เจริญ 
2 นางอ าไพ          ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ          ปิ่นทอง 
3 นายสนุทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร          ที่พัก 

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 ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก เอกชนินทร์  เซ็นนนัท ์
6 นายเอนก          เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองชา่ง เอนก          เกิดสงวน 
7 นายศุภโชค        บุญเล็ก ผู้อ านวยการกองคลัง ศุภโชค        บุญเล็ก 
8 นางสาวอรุณี      อเนกบุณย ์ หัวหน้าส านักปลัด อรุณี          อเนกบุณย์ 
9 นางสาวเยาวธิดา แสนทวสีุข นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เยาวธิดา     แสนทวสีุข 

 

เริ่มประชุม  เวลา 9.30 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาอบต.
เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯอบต.ดงขี้เหล็ก 
ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ      

   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
   ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 รับรอง 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

 

 



-3- 

   2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

นายณรงค์ แช่มช้อย หน้าที่ 4 ข้อที่ 12.2 ซอยเต้ากั๊ก ขอให้แก้ไขเป็น หมู่ที่ 6 ซอย 3 เชื่อมซอยเต้ากั๊ก 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) หมู่ที่ 10 

นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข หน้าที่ 6 ข้อที่ 17.3 ขอให้เพ่ิมค าว่า ซอย หน้าค าว่า ประปา ด้วย  
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) 

นายสายหยุด สีนนท์ หน้าที่ 6 ข้อที่ 18 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 12  ซอยคลองเรือฝายเสาไฟฟ้า ขอ
แก้ไข(สมาชิกฯหมู่ที่ 12) เป็น หมู่ที่ 12 ซอย 1 บ้านห้วยเกษียร 

นายวินัย ศรีพิราม หน้าที่ 6 ข้อที่ 19.1 ซอยบ้านนายวิชัย แก้เป็น ซอยบ้านนายวินัย 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
   ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 รับรอง 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณาเห็นชอบ 

   3.1 ขออนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ามาด าเนินการ 
    โครงการประสานแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
           3.1.1 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 7 
   ต าบลดงขี้เหล็ก – บ้านหนองกันเกรา หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมือง จังหวัด
   ปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 
   ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (แบบ ผ.02/1) ไว้ใน 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตามอ านาจหน้าที่และ 
    สถานะทางการคลัง ก าหนดโครงการปี 2563 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้พิจารณาบรรจุโครงการที่เกินศักยภาพ 
(นายก อบต.)  ซึ่งเป็นโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
     ตามความเห็นของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โครงการ 
    ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 7 ต าบลดงขี้เหล็ก – บ้าน 
     หนองกันเกรา หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจร 
    กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่ 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (แบบ ผ.02/1) ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตามอ านาจหน้าที่และสถานะทางการคลัง  
    ก าหนดโครงการปี 2563 เพ่ือให้การด าเนินโครงการเกินศักยภาพซึ่งเป็นโครงการ 
    ประสานแผนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
     ดงขี้เหล็ก ยืนยันความประสงค์หากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  
    เป็นผู้ด าเนินโครงการ โดยเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณา 
    ความเห็นยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด าเนินโครงการอันเป็น  
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อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน พร้อมส าเนารับรองความถูกต้อง  
รายงานการประชุมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ามา 
    ด าเนินการโครงการประสานแผน โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 7 ต าบลดงขี้เหล็ก – บ้านหนองกันเกรา หมู่ที่ 16 ต าบล 
     บ้านพระ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15  
    เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    ปราจีนบุรี (แบบ ผ.02/1) ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    ปราจีนบุรี ตามอ านาจหน้าที่และสถานะทางการคลัง ก าหนดโครงการปี 2563 
     รับรอง 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

   3.2 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2563 

นายบุญศรี จันทร์ชัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
(นายก อบต.)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม 
      ของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง 
     ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ 
     เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
     ในการด าเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2562 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงิน จ านวน 46  
     โครงการ งบประมาณที่ใช้ไป 28,219,400 บาท  ซึ่งมีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ 
     จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้    

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข  
     และการกีฬา 

   ด าเนินการ  จ านวน  21  โครงการ  งบประมาณ   22,387,483  บาท    
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการ  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  203,065  บาท    
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด าเนินการ  จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ   4,562,402   บาท    
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  20,000  บาท     
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ด าเนินการ  จ านวน  10   โครงการ  งบประมาณ  1,046,450  บาท   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 



-5- 

   3.3 รายงานผลการด าเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายบุญศรี จันทร์ชัย เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กและสมาชิกสภาองค์การ 
(นายก อบต.)  บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการการ
   เลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
     ให้กระผม นายบุญศรี จันทร์ชัย เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหาร 
      ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก และกระผมได้แถลงนโยบายไว้ 6 ประการ ต่อสภาอัน 
     ทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่ 65 มกราคม พ.ศ.2555 โดยก าหนดแนวทางพัฒนา 
      ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก คือ ดงขี้เหล็ก 
     น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ าการเกษตร เป็นเขตท่องเที่ยว ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว  
     กระผมได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการท างานตลอดมา    
      ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ความรับผิดชอบของกระผมและ
   คณะผู้บริหาร ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองต่อ 
      ความต้องการของประชาขน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึง 
     พอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังไว้ แต่ทั้งนี้ การท างานภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ  
     ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ระเบียบข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป  
     ตลอดจนระบบการบริหารจัดการต่างๆที่เป็นอุปสรรค ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามา 
     บริหารงานจนประสบผลส าเร็จ เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยการแก้ไขปัญหา 
     จะมุ่งเน้นให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด ดังนั้นจึงใคร่ขอรายงานผล 
     การด าเนินการ ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กไว้ 
   ดังนี้         
   1. นโยบายการพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและ
   กีฬา มีการด าเนินการ จ านวน 28 โครงการ งบประมาณ 22,590,923 บาท 
   2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีการด าเนินจ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
   20,000 บาท         
   3. นโยบายด้านการท่องเที่ยว มีการด าเนินการจ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
   140,000 บาท         
   4. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 
   233,065 บาท         
   5. นโยบายด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการด าเนินการ จ านวน 29 
   โครงการ งบประมาณ 19,658,833 บาท     
   6. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการ
   ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 906,450 บาท 
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้รับรางวัล 
       ทีส่ าคัญ ดังนี้ 

1. รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจ าปี 2562  
จากสถาบันพระปกเกล้า ในโครงการโดดเด่นการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม 
และโครงการโดดเด่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นการ
ด าเนินโครงการตามนโยบายการพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
สาธารณสุขและการกีฬา และนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

2. ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  

ในกิจกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการตามนโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ประชุม
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และ
   ได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณนายก อบต. และ
   ขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 14.00 น. 

 

 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้จดบันทึกการประชุม   
 (นายสามารถ อังกาบ)      
      เลขานุการสภาฯ 
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กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่  16  ธันวาคม 2563  เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2562  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย  สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ในวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2563   

 
 
(ลงชื่อ)................................................     

  (นายอุดม   ตระกูลษา)    
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

รายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.30 น. 

 
 

ณ ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

  
     


