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ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

ผู้ไม่มาประชุม 1.นายสมคิด  รัตนเลี่ยม สมาชิกฯหมู่ท่ี 4  ลาประชุม  
  2.นางวาสนา   ปานทอง สมาชิกฯหมู่ท่ี 8  ลาประชุม  
  3.นายสายหยุด   สีนนท์   สมาชิกฯหมู่ท่ี 12  ลาประชุม  
  4.นายอมร   ที่พัก   สมาชิกฯหมู่ท่ี 12  ลาประชุม  
  5. นายสุนทร   ที่พัก   สมาชิกฯหมู่ท่ี 13  ลาประชุม                                  

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม      
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
   ประจ าปี พ.ศ. 2561       
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
   ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ / พิจารณาเห็นชอบ 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย โครงการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)  พ.ศ. 2561 วันที่ 17 ธันวาคม 2560     
      1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้เสียบ หมู่ที่ 2 
    เชื่อม หมู่ที ่6 ต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ 1,836,000 บาท เคาะราคาที่ 1,489,000
    บาท เหลือ 347,000 บาท บริษัทเจริญกิจโสภณ จ ากัด เป็นผู้รับเหมา  
      2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่  6 ต.ดงขี้เหล็ก
    งบประมาณ 2,590,000 บาท เคาะราคาที่ 1,680,000 บาท เหลือ 910,000 บาท
    บริษัทดีเค ทรานสปอร์ต จ ากัด เป็นผู้รับเหมา    
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   3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกนกเอ้ียง หมู่ที่ 10  
 ต.ดงขี้เหล็กงบประมาณ 1,379,000 บาท เคาะราคาท่ี 1,009,900 บาท  
 เหลือ 369,100 บาท บริษัทสุวิจักรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้รับเหมา 
    4.โครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซ่อมสร้าง)  
 หมู่ที่ 14 ต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ 1,690,000 บาท เคาะราคา วันที่ 22 พ.ค. 61 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561     
    5.โครงการปูผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12
 ต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ 2,000,000 บาท เคาะราคาท่ี 1,542,000 บาท เหลือ 
 458,000 บาท บริษัท ฟาร์เธอร์ แอสฟัลท์ จ ากัด เป็นผู้รับเหมา  
    6.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ
 540,000 บาท เคาะราคาที่ 535,000 บาท เหลือ 5,000 บาท  

นายณรงค์ แช่มช้อย 1.เรื่องการท าถนน ความแตกต่างระหว่างหมู่ที่ 6 กับหมู่ที่ 10 เป็นหมู่ที่นายกอยู่
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  และได้ไปคุมการท างานแทบทุกวัน นี่คือความแตกต่าง หมู่ที่ 6 อบต.ของหมู่นั้นก็ไป
   ดูทุกวัน ดูได้แต่ผู้รับเหมาไม่ฟัง ไม่สนใจ การแก้ไขปัญหาล าบากใจมาก ผู้รับเหมา
   ขาดจิตส านึกที่ดี หากช่างเข้ามาประชุม จะถามว่า ถ้าหมู่ที่ 10 เขาท ามาตรฐาน 
   แปลว่าหมู่ที่ผ่านๆมาตั้งแต่ปี 60 ลงไปไม่มาตรฐาน แม้กระทั่งเหล็กวายเนตขนาดก็
   ผิดกันหมด ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้รับเหมาผูกขาด ก็จะเป็นเช่นนี้ หากมี 
   ผู้รับเหมาเข้ามาแข่งขันกัน ทุกอย่างคงดีขึ้น ไม่ต้องขายงานเหมือนที่ผ่านๆมา เช่น
   ไม่ก่ีโครงการที่ผ่านมา ฟันราคาส่วนต่างลงมาผลประโยชน์เข้า อบต.ประมาณสอง
   ล้านกว่าบาทแล้ว        
   2.เรื่องฝาย ท่านนายกบอกว่าก าหนด 45 วันขณะนี้สัญญาได้เดินแล้ว ปัญหาว่าเกิด
   ท าไม่ได้ หากเราปรับเขา เขาก็ไปฟ้องศาลเอาเงินค่าปรับคืน อบต.เราส่งมอบงาน
   ตามระเบียบหรือไม่ การส่งมอบงานหรือว่ามอบพ้ืนที่ให้เขา เขาจะต้องลงพ้ืนที่รับ
   สภาพแล้ว ถ้าหากเขาไม่ลงพ้ืนที่ พอเซ็นสัญญาเขาจะอ้างเลยว่าไม่ได้ลงพ้ืนที่ อบต.
   ส่งมอบพ้ืนที่ให้เขาถูกต้องหรือเปล่า มีอุปสรรคอะไรบ้างที่เขาท าไม่ได้ ถ้าหากช่างมา
   ก็จะถามว่าได้ส่งมอบพ้ืนที่ตามระเบียบข้อตกลงทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า  
   3.คลองไส้ไก่หากลงมือท านานแล้วก็จะไม่พังเยอะขนาดนี้   
   4.ถนนของหมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 บังเอิญว่ากองช่างของ อบจ.ได้มาพ้ืนที่ต.ดง
   ขี้เหล็ก หากว่ากองช่างดงขี้เหล็กเก่งๆ ถนนเส้นนี้จะไม่ต้องใช้งบประมาณของ อบต.
   เลย เงินของ อบจ.เหลือประมาณร้อยล้าน ขณะนี้เขาได้ท าข้อบัญญัติเพ่ิมเติมเพ่ือลง
   มาให้ดงขี้เหล็ก เขาได้โทรมาหาถามว่า ดงขี้เหล็กมีถนนเส้นไหนที่จะท าได้บ้าง จึงได้
   บอกว่าเส้นหมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 เพราะว่าของ ต.ดงขี้เหล็กใช้เงินสะสมไปได้แค่
   เจ็ดร้อยกว่าเมตร แต่ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ เพราะว่ากองช่างไม่ได้ประสานไป
   ทางเขา 
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นายวันชัย อยู่มา  คลองไส้ไก่หมู่ที่ 6 ได้เคยเสนอไปแล้วตอนที่ได้วางท่อครั้งแรก ให้เทปูนเป็นร่อง
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7)  เพ่ือให้น้ าวนจนหมดแรงส่งไปชนขอบดินธรรมดา หากท าตามนี้ก็จะไม่มีปัญหา หาก
   วางท่อยาวออกไปน้ าก็จะวนปลายท่ออยู่เช่นนั้น แก้ปัญหาไม่จบแน่ๆ หากท าอย่างที่
   เสนอก็จะยั่งยืน 

นายสมศักดิ์ ชัยมาด ถนนซอยบ้านลุงท้าวถนนเส้นนี้ไปบรรจบกับ ต.เนินห้อมยังไม่ต่อเนื่อง ฝากผู้บริหาร
(รองประธานสภาฯ) หาช่องทางเชื่อมต่อให้เสร็จด้วย 

นายณรงค์ แช่มช้อย 1.ถนนซอย 5 หมู่ที่ 6 ได้แจ้งไว้เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ทาง อบต.ดงขี้เหล็ก
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  ลงไปดู ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข จะมีไม้ปักแล้วเอาถุงและยางมัดไว้ ปักไว้เพ่ือที่จะ
   ป้องกันอันตราย เนื่องจากว่าดินทรุดและถนนร้าวในหลายๆจุด จึงอยากให้ผู้รับเหมา
   มาด าเนินการแก้ไข เพราะถนนเพิ่งสร้างไปไม่นานก็ช ารุดแล้ว   
   2.ไฟส่องสว่างรายทาง ได้ท าเรื่องร้องไว้ 3 เดือนแล้ว ยังไม่มีการด าเนินการอะไรเลย
   3.งานไม้ล้อมไม้ใหญ่ที่ผ่านมา ยิ่งจัดยิ่งไม่ดี ไม่อยากได้ยินค านี้เพราะว่างานประเพณี
   นี้เกิดข้ึนทุกปี ลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี หากเราช่วยกัน 
   แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมมือกันให้เป็นประเพณีตลอดไป คิดว่าน่าจะดี เพราะต าบล
   ของเราเป็นต าบลที่ค่อนข้างจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล
   หรือไม้ดอกไม้ประดับ ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ลงไป จัดงานตอนเช้าเจ้าหน้าที่
   ควรจะพักเก็บขยะแล้วมาช่วยจัดโต๊ะเก้าอ้ีบ้าง นี่ชาวบ้านต้องมาจัดเตรียมเองทุก
   อย่าง พอเปิดงานเสร็จเจ้าหน้าที่เก็บโต๊ะกลับ แล้วก็เก็บน้ าสมุนไพรเก็บบูธต่างๆที่
   เอามาแสดงกลับหมดเลย งานมี 2 วัน 1 คืน แต่เปิดงานเสร็จเก็บกลับหมด ตอนเย็น
   ท่านผู้ว่าเชิญท่านอดีต ผบทบ. พลเอก อุดมเดช สีตะบุตร มาดูงานแต่ว่างานได้ล่ม
   หมดแล้ว เป็นที่น่าเสียดายที่ท่านมาแล้วไม่มีอะไรเหลือให้ท่านได้ชม 

นายบุญศรี จันทร์ชัย เห็นปัญหาทั้งหมดแล้ว วันที่สองของงานได้เข้าไปแต่อยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากว่า     
(นายก อบต.)  มีประชุมเครือข่ายภาคตะวันออก ที่จริงได้ออกหนังสือเชิญสมาชิก เชิญก านัน 
   ผู้ใหญ่บ้าน ให้มาร่วมงาน ก็พยายามบอกว่าเป็นงานของเราเองนะ ทุกคนเป็น 
   เจ้าของ ทุกคนเป็นเจ้าภาพ พอหลังจากพิธีเปิดแล้วก็มาบ้างไม่มาบ้าง คิดว่าทุกคนมี
   ภาระ แต่ที่ไม่ทราบคือ เรื่องที่เจ้าหน้าที่ขนโต๊ะ เก้าอ้ี กลับหมด เดี๋ยวจะสอบถามอีก
   ทีว่าท าไมต้องท าอย่างนั้น เพราะว่า โต๊ะ เก้าอ้ี ต้องอยู่ตลอดงานถึงบ่ายสี่โมงเย็น
   ของวันที่สองของงาน 
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นางสว่าง สมพงษ์ กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ท าหนังสือมาท่ี อบต.แจ้งมา 3 จุด ช่างได้โทรมาบอกว่าท า
(สมาชิกฯหมู่ที่ 8)  ไม่ได้ 2 จุด เพราะไม่ใช่ของหมู่บ้านเป็นเหมือนชาวบ้านมาติดเองหน้าสวน แต่ยื่น
   ออกมาที่ถนนสาธารณะที่ประชาชนสัญจรไป บริเวณนั้นจะมืดมากมีคนมาซื้อสวน
   ใหม่เขาเลยติดเอง ช่างได้เอารถยกออกจาก อบต.ไปพ้ืนที่แล้วจะท าให้ไม่ได้เชียว
   หรือ แค่ 2 ดวง จึงอยากสอบถามว่า มีช่องทางแก้ไขได้หรือเปล่า ทั้งๆที่ชาวบ้านเป็น
   ผู้ออกเงินค่าใช้จ่ายอุปกรณใ์นการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทางเองทั้งหมด แต่พอ
   ขอให้ทาง อบต.ไปซ่อมเพราะมีรถกระเช้ากลับบอกว่าซ่อมไม่ได้มา อีกจุดเป็นของ
   หมู่บ้านตรงนี้ซ่อมได้ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย หากอยู่ในที่สาธารณะสามารถท าได้หมด ยกเว้นในบริเวณบ้านหรือที่ส่วนบุคคล 
(นายก อบต. )  ขอให้ไปเขียนค าร้องไว้ 

นายวิเชียร เหล็กศิริ การจัดกิจกรรมต่างๆในต าบล งบประมาณก็มีแต่ไม่สามารถเอางบไปใช้ได้ โดยมาก
(สมาชิกฯหมู่ที่ 5)  สตง.จะท้วงติงว่าผิดระเบียบ ปีหน้าหากจะท ากิจกรรมจริงๆเราสามารถหาช่องทาง
   หลีกเลี่ยงได้ ถ้าหาก อบต.เรามีนิติกรก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ได้ประชุมครบทุก
(ประธานสภาฯ)  วาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และได้ประชุม
   มาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณนายกอบต. และขอปิด 
   ประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 13.30 น. 

 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้จดบันทึกการประชุม    
 (นายสามารถ อังกาบ)      
      เลขานุการสภาฯ 
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กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 แล้ว เมื่อวันที่   29  มิถุนายน 2561 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 

 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2561 มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.2561 ในวันที่ 
14 สิงหาคม 2561       
 
   (ลงชื่อ)  
        

      
        

             


