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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 

วันที่  14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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 นายทองด า         อยู่เจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ทองด า         อยู่เจริญ 
8 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
9 นายสนัต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย ์

10 นายทนงศักดิ์       สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์       สิงห์ศุข 
11 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 
12 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
13 นายสมทุร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
14 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
15 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา 
16 นายวนัชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
17 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกลูทุม 
18 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
19 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
20 นางอ าไพ ปิ่นทอง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ      ปิ่นทอง 
21 นายประยูร         จันทรไ์ชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร          จันทรไ์ชย 
22 นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
23 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
24 นายสายหยุด       สนีนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สนีนท์ 
25 นายอมร  ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร      ที่พัก 
26 นายสนุทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร          ที่พัก 
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ผู้ไม่มาประชุม  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางสว่าง           สมพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง       สมพงษ ์
2 นายวนิัย           ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วินัย        ศรีพิราม 

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   เซ็นนนัท ์ ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก เอกชนินทร์  เซ็นนนัท ์
6 นางกัลยา           กลา้สงคราม นักวิเคราะห์ฯ กัลยา         กล้าสงคราม 
7 นางอัจฉรา         ศรีสุขะ        เจ้าพนักงานการเงินฯ อัจฉรา        ศรีสุขะ 
8 นางสาวมะลิวัลย์  ใจปลอด นักวิชาการการเงินฯ มะลิวัลย์      ใจปลอด 
9 นางสาวเยาวธิดา  แสนทวสีุข นักพัฒนาชุมชนฯ เยาวธิดา      แสนทวสีุข 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา 
อบต. เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯ  อบต. 
ดงขี้เหล็ก ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม ตระกูลษา - รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2564 
(ประธานสภาฯ)  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการ 
   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว       
   - รายงานผลการด าเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ.2561 อยู่ในเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจกให้กับสมาชิกฯทุกท่าน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
            ประจ าปี พ.ศ. 2561        
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   2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
   พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
   ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณาเห็นชอบ     
  ผู้บรหิารเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ไม่ได้ใส่
รายละเอียดของงาน ดังนี้ 

      3.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 เชื่อม ซอยโรงเรียนหนองจวง (ม.7) 
      3.1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางสายหลังวัดขอนขว้าง บ้านยายลา 

(ม.10) 
      3.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  8 ซอย 1 เชื่อมต าบลบ้านพระ  

 (บ้านยายสมหมาย) (ม.8) 
      3.1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางสาย ซอยบ้านเรือนฝรั่ง (ม.14) 
      3.1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าระหว่าง ซอย 7  

ซอย 8 (ม.2) 
      3.1.6 โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10ต่อจากถนนเดิม 

- สุดซอย (ม.12) 
      3.1.7 โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ซอย 8 ถึงหมู่ที่ 12 

(ม.11) 
      3.1.8 โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 (ม.5) 
      3.1.9 โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านป้าตุ๋ย – สายลาดยาง

น้ าตกวังบ่อ (ม.13) 
      3.1.10 โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านผู้ใหญ่อนุสรณ์  

ต่อจากของเดิม-บ้านยายสาคร (ม.4) 
      3.1.11 โครงการเปิดถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ซอยจ านงรักษ์ (ม.1) 
      3.1.12 โครงการเปิดถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ซอย หน้าโบสถ์ (ม.3) 
      3.1.13 โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน (บ้านนายสวง) (ม.6) 
      3.1.14 โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองแคนเชื่อมหมู่ที่ 6 (ม.9) 
      3.1.15 โครงการกั้นห้องเรียน 2 ขวบ 
           3.1.16 โครงการก่อสร้างรางแปรงฟันส าหรับเด็กปฐมวัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 16 โครงการ  
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        3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ที่ไม่ได้ใส่
   รายละเอียดของค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
นางกัลยา กล้าสงคราม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จัดหาตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์
ราคา   กลางและคุณลักษณ ะพ้ืนฐานครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิ จิทั ล 
   เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
   - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
   กว่า 1 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน    1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่ อม ต่อระบบเครือข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
   Base - T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
   ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายละเอียดแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
   สังคมสงเคราะห์ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก 

       3.3 แผนงานการศึกษาฯ  หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณ ฑ์ส านักงาน  
   เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 จ านวน 1 ตัว ตั้งงบประมาณไว้ 5,000.00 
   บาท ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
   จ านวน  1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว (จัดหาโดย 
   สืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์  
   กองมาตรฐาน งบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
   เป็นโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต มีล้ินชักพร้อมกุญแจล็อค เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
   มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 พระราชบัญญัติการ
   จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   พ.ศ. 2561 - 2564 ล าดับที่ 15 หน้าที่ 32 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
   ท างานจ านวน 1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว (จัดหาโดย
   สืบราคาจากท้องตลาด เนื่ องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์  
   กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นโต๊ะ
   เหล็กขนาด 4 ฟุต มีล้ินชักพร้อมกุญแจล็อค 
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    3.4  ขออนุมัติปรับยอดลูกหนี้อ่ืนๆ รายนางสาวรุ่งนภา จันทร์พรม 
นางสาวอัจฉรา ศรีสุขะ ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจ าปี 2550 – 2560 แล้วพบว่า
(เจ้าพนักงานการเงินฯ)  1. ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 พบว่าลงบัญชี
   ขาดไป  0.30 สตางค์       
    2. ตามงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 
   ลงบัญชีขาดไป 2.40 บาท      
    3. ตามงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 
   ลงบัญชีขาดไป 0.40 สตางค ์      
    4. ตามงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 
   ยอดหนี้ 600 บาท ไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน มีการปิดบัญชีไม่ถูกต้อง และหาเอกสาร
   ประกอบไม่ ได้  จึงขอความเห็นชอบให้สภาฯอนุมัติยอดเงินจ านวนทั้ งหมด  
   รวม 603.10 บาท เข้าเป็นเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ปรับยอดลูกหนี้ราย นางสาวรุ่งนภา จันทร์พรม
   ยอดเงินจ านวนทั้งหมด รวม 603.10 บาท เข้าเป็นเงินสะสมขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

    3.5 ขออนุ มัติปรับปรุงยอดเงิน เกินบัญชี เข้าเงินสะสม จ านวน  
   7,410.77 บาท 
นส.อัจฉรา ศรีสุขะ ตามท่ี ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ด าเนินการตรวจสอบการ (เจ้า
พนักงานการเงินฯ) ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก และได้ออกรายงานการตรวจสอบ
   งบการเงินส าหรับปี 2557 ตามความในรายงานการตรวจสอบ ข้อที่ 2 “บัญชีเงิน
   ฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 
   010–2-18083 - 5 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 มียอดคงเหลือตามบัญชี จ านวน 
    33,969453.73 บาท ธนาคาร รั บ ร อ ง ย อ ด เงิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร  จ า น ว น 
                      37,875,956.76 บาท มีผลต่างจ านวน 3,906,503.03 บาท ซึ่งเป็นเงินเกินบัญชี
   จากการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ปรากฏว่ามียอดรายการดังนี้ 

   1.เช็คท่ียังไม่น ามาขึ้นเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ านวน 49 ฉบับ  
  เป็นเงิน  3,453,679.15  บาท  
   2. คงเหลือเป็นเงินเกินบัญชี จ านวน 452,823.88 บาท 

        ข้อเท็จจริง                     
       กองคลัง ได้ด าเนินการสืบค้นหาสาเหตุของเงินเกินบัญชีจ านวน 452,823.88 บาท 

   ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดจากความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี ซึ่งสะสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
   2550 ภายหลังจากการตรวจสอบ พบว่ามี สาเหตุที่ก่อให้เกิดเงินเกินบัญชีนั้น  
   มีดังต่อไปนี้ 

   1.รายการดอกเบี้ยรับระหว่างทางที่ฝ่ายบัญชีไม่ได้บันทึกบัญชี  
   2.รายการเช็คท่ียังไม่น าไปขึ้นเงิน /เช็คหาย / หมดอายุ                                                              

   3.รายการบันทึกบัญชีผิดพลาด 
   4.รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย 
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   5.รายการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ขาด /เกิน     
    โดยภายหลังจากการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จึงสามารถพิสูจน์จ านวนเงิน

   ยอดเกินบัญชีได้ จ านวน 445,413.11 บาท คงเหลือเงินเกินบัญชีท่ีไม่สามารถ 
   หาหลักฐานมาพิสูจน์ได้ จ านวน 7,410.77 บาท อันเนื่องมาจากเป็นตัวเลขที่เกิดจาก
   ความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี ซึ่งสะสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 อีกท้ังได้เกิดไฟ
   ไหม้ที่ห้องเก็บเอกสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 
   20 กันยายน 2559 ตามบันทึกแจ้งความประจ าวันกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง
   ปราจีนบุรี หลักฐานทางการเงินจึงถูกท าลายไป ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการ 
   หาสาเหตุของเงินเกินบัญชี จ านวน 7,410.77 บาท ได้ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้น ายอดเงินเกินบัญชี จ านวน 7410.77 บาท เข้าเป็น
   เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  

    3.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายบุญศรี จันทร์ชัย ตามที่ส านักงานปลัด ได้ตั้งงบประมาณในหมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
(นายก อบต.)  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 จ านวน 2 ตัว ต้ังงบประมาณไว้ 10,000.00 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ โต๊ะไม้ มี 2 บาน
   ประตู มี 1 ลิ้นชักจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
   มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ) (ส านักงานปลัด)
   เนื่องจากปัจจุบันในท้องตลาดโต๊ะไม้ที่มีความคงทนไม้แท้ไม่มีจ าหน่ายแล้ว  
   จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ เพ่ือจ่ายเป็น 
   ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มี 
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ) 
   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  เป็นโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค  
   เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 
   2559 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2561 
   ล าดับที่ 10 หน้าที่ 30 ) 

  ข้อระเบียบกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543  
   หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
   ครุภัณฑ์ ท่ี ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อ 
   เปลี่ยนแปลงสถานทีก่่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ อนุมตัใิห้ส านักงานปลัด เปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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    3.7  พิ จารณ าให้ความเห็นชอบ เพิ่ มแผนพัฒนาท้องถิ่ น  4  ปี  
   พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 2/2561      

นายบุญศรี จันทร์ชัย ตามที่หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว 3783  
(นายก อบต.)  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
   สะสม เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ านั้น 
   เพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก จึงต้องมีการ 
   เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 2/2561 ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณี 
   เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  
   งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
   และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วยข้าพเจ้านายบุญศรี  จันทร์ชัย  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  ขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาสมัยสามัญ  
   สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  
   ได้ด าเนินการและพิจารณาให้ความเห็นชอบ นโยบายเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลสั่งการมา
   ที่จะให้ของขวัญกับทางประชาชน การใช้จ่ายเงินสะสมเกี่ยวกับถนนผสมยางพารา  
   อย่างน้อยต าบลหรือเทศบาลละ 500 เมตร  เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา 
   อย่างน้อยต้องท าถนน 1 เส้น ทางจังหวัดแจ้งว่า ถนนเส้นไหนที่จะท าแต่ยังไม่ได้ 
   บรรจุอยู่ในแผนก็สามารถไปปรับแผนได้เลย  

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
(ปลัด อบต.)  มีจ านวน 56,013,316.46 บาท แยกเป็นทุนส ารอง 24,496,951.44 บาท  
   เงินสะสมมีอยู่จริง 31,516,368.02 บาท แต่ปี  2561 นั้นได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   เรื่องอุดหนุนกันเงินสะสมไว้ 3,539,000.00 บาท และเรากันเงินส ารองกรณี 
   จ าเป็นไว้อีก 6,954,690.00 บาท เงินที่สามารถน าไปใช้จ่ายเพ่ือบ าบัดทุกข์ 
   ความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ที่ 21,022,678.02 บาท 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กทุกท่าน พิจารณาเอกสาร 
(ประธานสภาฯ)  การเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 2/2561 ที่อยู่ในมือ 
   ของทุกท่านด้วย ขอให้ทุกท่านพิจารณารายละเอียดโครงการที่เสนอเข้ามาว่ามีสิ่งใด
   ผิดพลาดหรือต้องแก้ไขบ้างนะครับถ้ามีสิ่งใดหรือข้อซักถามสิ่งใดเพ่ิมเติม ให้ยกมือ
   แล้วขออภิปรายได้ 
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นายอุดม  ตระกูลษา เมื่อทุกท่านได้ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารการเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่ น 4 ปี  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 2/2561 และไม่มีผู้อภิปรายเพ่ิมเติม ถ้าเป็นเช่นนั้น  
   ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้เพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  
   ครั้งที่ 2/2561  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561  
   – 2564 ครั้งที่ 2/2561 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ        
   4.1 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21 
   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม      
    4.1.1 การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

นายสามารถ อังกาบ มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
(เลขานุการสภาฯ) 2537 ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
   สองสมัยหรือหลายสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย ข้อที่ 11 (3) และข้อที่ 21 ระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
   ระยะเวลาและการเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  
   และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญเป็น 4 สมัย  
    ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  
   สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้
   ก าหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ไว้ดังนี้     
     1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
   2562  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน     
    2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 
   2562  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน     
    3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 
   2562  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน     
    4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่  2 ธันวาคม พ.ศ. 
   2562  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  
    และก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแต่ 
   วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  
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นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561 ได้ประชุมครบ
(ประธานสภาฯ)  ทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
   ได้น าเสนอเข้ามาในที่ประชุมสภา ประกอบกับได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว  
   ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและขอปิดประชุม 
   ไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 14.00 น. 

 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้จดบันทึกการประชุม   
 (นายสามารถ อังกาบ)      
      เลขานุการสภาฯ 

 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561 แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ.2561  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.
2562 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   

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

  (นายอุดม   ตระกูลษา)    
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

 


