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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันที่  7  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
****************************************** 

ผู้มาประชุม สมาชิกสภาฯ 
 

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 นายสนัต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย ์
9 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 

10 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 
11 นายสมทุร          บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
12 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
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  เหล็กศิร ิ 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 นายวนิัย          ศรีพิราม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วินัย            ศรีพิราม 

ผู้ไม่มาประชุม 
   

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทนงศักดิ์     สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศ้กดิ์       สิงห์ศุข 
2 นายสนุทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร          ที่พัก 
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ผู้เข้าร่วมประชุม ฝ่ายบริหาร  
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมนึก       เลิศศักดิ์วิมาน รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก สมนึก        เลิศศักดิ์วิมาน 
2 นายณรงค์        สงิห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์        สิงห์แหลม 
3 นายเอกชนนิทร์ เซ็นนนัท์ ปลัด อบต.ดงขี้เหล็ก เอกชนินทร์ เซ็นนนัท์ 
4 นางสาวอรุณี    อเนกบุณย ์ หัวหน้าส านักปลัด อรุณี         อเนกบุณย์ 
5 นางนันทวัน     ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นันทวนั     ทานกระโทก 
6 นางกัลยา       กลา้สงคราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กัลยา        กล้าสงตคราม 
7 นายจักรพงศ์   เตชะนอก นิติกร จักรพงศ์    เตชะนอก 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต.
เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯ  
อบต.ดงขี้เหล็ก ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562   

นายสมคิด รัตนเลี่ยม หน้าที่ 5 มาตรา 39 (2) ขอให้แก้ไขเป็น มาตรา 93 (2) และขอเพ่ิมเติมจากค าว่า 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4)  แจ้งความด าเนินคดีกับผู้รับเหมา เป็น แจ้งความด าเนินคดีกับผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
   ประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณาเห็นชอบ     
   1.การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2562 

นายเกียรติภูมิ คุณวัต ขอแก้ไขหน้าที่ 59 ข้อที่ 11 โครงการปรับถนนพร้อมลงลูกรังจากบ้านนางเจียมจิตร์ 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 1)  เชื่อมซอย 7 ม.9 ขอให้เปลี่ยนจาก หมู่ 9 เป็นหมู่ 1 

นายณรงค์ แช่มช้อย หน้าที่ 85 หมู่ที่ 6 บ้านโคกมะกอก ขอแก้ไขเปลี่ยนเป็น บ้านดงบัง และร่างแผน
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  พัฒนาครั้งนี้ ในโครงการแต่ละโครงการจะลงความยาวบ้างไม่ลงบ้าง ที่จริงแล้ว 
     ควรจะมีระยะทาง ความกว้าง ความยาวและความหนา แล้วก็งบประมาณลงมาให้
   เรียบร้อย 
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นายสายหยุด สีนนท์ ห่วงเรื่องการประเมินราคาของทุกโครงการเกรงว่าจะเกิดข้อผิดพลาดเหมือนกับ 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 12) หมู่ที่ 12 ทั้ง 2 โครงการ ถนนเส้นเดียวกันแต่ไม่สามารถท าได้ ผู้รับเหมาไม่เคาะราคา  
       ช่างก็ตอบไม่ได้ เวลาก็ล่วงเลยมาจนเหลื่อมปีแล้ว จึงขอฝากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ
   พิจารณาดีๆ ในเรื่องการประเมินราคา ในการก าหนดราคากลางของแต่ละโครงการ 

นางกัลยา กล้าสงคราม โครงการจากล าดับที่ 1 – 3 ทุกโครงการที่จะท า จะมีความ กว้าง หนา ยาว พร้อม 
(นักวิเคราะห์ฯ)  ประเมินราคา แต่หลังจาก 3 โครงการนี้จะน าใส่ให้ทีหลังเพราะท าไม่ทัน แล้วจะเร่ง
   ด าเนินการท าให้ทันพร้อมรายละเอียดที่ครบถ้วนในการประชุมสมัยครั้งหน้า 

นางวาสนา ปานทอง โครงการด้านการเกษตรงบประมาณท่ีตั้งไว้น้อยมาก เช่น ปีที่ผ่านมาเบิกน้ ามันไปเติม
(สมาชิกฯหมู่ที่ 8)  เครื่องสูบน้ าก็ไม่พอ จึงอยากเสนอให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ให้ก ากับ
   ดูแลเกี่ยวกับโครงการการเกษตรนี้ด้วย 

นายพัน หนวดหอม โครงการของหมู่ที่ 2 นั้นทั้ง 8 โครงการ มีความยาว 500 เมตรเหมือนกันหมด
(สมาชิกฯหมู่ที่ 2)  ทุกโครงการ 

นายอุดม ตระกูลษา เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม ก็จะขอมติให้ความเห็นชอบ
(ประธานสภาฯ)  จากสมาชิกสภาฯ อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน 27 เสียง  รับรองร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์   1. ขอแนะน าเจ้าหน้าที่นิติกรปฏิบัติงานมาบรรจุใหม่ ชื่อนายจักรพงษ์ เตชะนอก
(ปลัด อบต.)  2. ผอ.กองคลังจะย้ายจาก อบต.บ้านพระ มาท าหน้าที่ที่ อบต.ดงขี้เหล็ก 

นายประยูร จันทร์ไชย อยากทราบว่าหากถนนในหมู่บ้านช ารุด จะขอใช้งบประมาณของโครงการบ้านเมือง
(สมาชิกฯหมู่ที่ 10) น่าอยู่ได้หรือไม่ 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ งบประมาณบ้านเมืองน่าอยู่ ปีนี้ยังไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจาก สตง.ท้วงติงว่าเราตั้ง งบ  
(ปลัด อบต.)  ประมาณผิดพลาด เนื่องจากที่ผ่านมาเราไม่ได้ตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุน แต่การตั้ง 
     ค่าใช้จ่ายเป็นอ านาจนายกจึงไม่สามารถใช้จ่ายได้ แต่ปี 2563 ให้แต่ละหมู่ท าเป็น
   โครงการขอมาแต่ละหมู่ อบต. มีหน้าที่เบิกเช็คให้ ถ้าหากต้องการใช้งบประมาณตัวนี้ 
   ไปตั้งจ่ายเป็นลูกรังนั้น กระผมจะน าเรียนปรึกษาท่านนายกอีกครั้งว่าขอให้โอน 
       งบประมาณตัวนี้มาเป็นงบซ่อมแซมลงลูกรังจะได้หรือไม่ 
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นายณรงค์ แช่มช้อย 1. เรื่องโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ ได้คุยกับผู้น าหมู่บ้าน งบประมาณปีที่ผ่านมา 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  ไม่สามารถเอาไปท าอย่างอ่ืนได้ต้องท าเกี่ยวกับขยะเท่านั้น แต่ได้ฟังท่านปลัดชี้แจง 
      วันนี้แล้ว ให้ท าโครงการมายื่นที่ อบต.น างบประมาณไปท าสิ่งส าคัญๆ เกี่ยวกับ    
     หมู่บ้าน  เช่น ตัดหญ้าหรือพัฒนาถนนของหมู่บ้านได้ จึงอยากขอความชัดเจน 
           จะได้ท าโครงการเข้ามา       
   2. ไฟฟ้าที่ประดับอยู่ที่หน้า อบต. ช่วงเทศการส าคัญติดค่อนข้างจะน้อย แตกต่าง 
       จาก อบต. ที่อ่ืนที่ติดแบบอลังการ จึงอยากให้ อบต. เราซึ่งติดถนนติดไฟให้สว่างไสว 
    จะได้ดูดีเหมือนกับ อบต. อ่ืนเขาบ้าง 

นายวันชัย อยู่มา  โครงการในข้อบัญญัติและโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมในแต่ละหมู่ อยากทราบว่า
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7)  ได้ท าโครงการไหนเสร็จแล้วบ้าง หรือยังเหลือโครงการไหนที่ยังไม่ได้ท า ขอให้ท าเป็น
   หนังสือหรือลายลักษณ์อักษรแจ้งมาทางสมาชิก เพ่ือจะได้น าไปชี้แจงกับชาวบ้าน 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม ปีนี้ไม่ได้ตั้งงบซ่อมแซมไว้จึงอยากเสนอให้โอนงบประมาณตัวอ่ืนที่ไม่ได้ใช้ เช่น 
(สมาชิกฯหมูท่ี่ 4)   งบงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชพรรณสมุนไพรบ้านดงบัง มาใส่ไว้ในงบซ่อมแซม 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ 1. เรื่องงบบ้านเมืองน่าอยู่ ที่เอาไปท าขยะนั้น เป็นงบของปี 61 ส่วนงบปี 62 นั้นที่ได้
(ปลัด อบต.)  ท าไป สตง. บอกว่าไม่ถูก ต้องให้ชาวบ้านแต่ละหมู่ท าเป็นโครงการเสนอเข้ามา และ
   ตั้งเป็นเงินอุดหนุน ไม่ใช่เป็นอ านาจของนายก เมื่อหมู่บ้านไหนพร้อมก็ให้โอนเงิน 
                   ให้หมู่บ้านนั้นน าไปท าเอง ส่วนที่สมาชิกหมู่ที่ 10 ถามว่า สามารถโอนไปงบซ่อมแซม 
      ได้หรือเปล่า ส่วนนี้จะน าไปปรึกษาท่านนายก แต่ขอไม่เสนอความคิดเห็นในส่วนนี้
   2. กรณีของสมาชิกหมู่ที่ 7 ที่ถามมา ณ ปัจจุบันโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ นั้น 
     เกือบจะเสร็จหมดแล้ว ส่วนโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมเหลือสุดท้าย 6 โครงการ  
     ก าลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       
   3. เรื่องของการโอนงบประมาณนั้นสามารถด าเนินการได้ ถ้าฝ่ายบริหารมีความ 
     เห็นชอบ และน าเสนอต่อสภาฯ 

นายอมร ที่พัก  โครงการถนนของหมู่ที่ 12 อยากทราบว่ามีผู้รับเหมาแล้ว ได้ท าสัญญาแล้วหรือยัง 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 12) และในสัญญาใช้เวลาด าเนินการนานเท่าใด 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ โครงการของหมู่ที่ 12 มีปัญหามานาน อบต.ได้ประกาศมา 3 คร้ัง ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาแล้ว 
(ปลัด อบต.)  และได้ท าสัญญากันเรียบร้อย คาดว่าจะลงงานภายใน 2 อาทิตย์นี้และอยู่ในห้วงระยะเวลา 
     ด าเนินการ 60 วัน 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานการตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า พอถึงเวลาจริงๆ ท าไม่ได้ 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4)  ผู้รับเหมาไม่กล้าที่จะเคาะราคา ต้องอิงราคาปีต่อปีและราคาค่าก่อสร้างจะเพ่ิมขึ้น
   เรื่อยๆ เวลาตั้งงบประมาณควรตั้งงบกลางไว้มากๆเพ่ือจะได้ช่วยโครงสร้างพื้นฐานได้ 
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นายณรงค์ สิงห์แหลม กรณีที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 7 ได้ขอให้ชี้แจงเรื่องโครงการแต่ละหมู่ ได้ท าไปถึงไหนแล้ว  
(รองนายก อบต.)  และขอให้ท าเป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษรนั้น ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้น าเอกสาร 
                ในการด าเนินการแต่ละโครงการที่ได้กระท าเสร็จแล้วและก าลังด าเนินการ มาแจกให้กับ 
    สมาชิกทุกท่านได้รับทราบแล้ว ขอให้สมาชิกได้ดูตามรายละเอียดที่แจกให้กับทุกท่าน 

นางวาสนา ปานทอง อาหารกลางวันของ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองจวง ใช้ผ้าขาวบางมาปิดคลุมอาหาร 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 8)  กันแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะน าเชื้อโรค เกรงว่าจะไม่สะอาดหรือป้องกันได้เพียงพอ  
     จึงอยากให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ เช่น  หางบประมาณ 
        มาซื้อฝาชีที่เป็นพลาสติกมาครอบถาดอาหารของเด็ก ก็จะช่วยให้ป้องกันได้ดียิ่งขึ้น  
    เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ 

นายอุดม ตระกูลษา ตามที่ทางจังหวัดมีหนังสือแจ้งมาทาง อบต.ดงขี้เหล็ก ให้ท าการสรรหาผู้แทนสมาชิก
(ประธานสภาฯ)  สภาเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จ านวน 1 ท่าน ขอให้เลขาสภาฯ ชี้แจง 
    รายละเอียดให้กับสมาชิกรับทราบ 

นายสามารถ อังกาบ ด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ า ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
(เลขานุการสภาฯ ) พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อท่ี 5 ได้ก าหนดให้ทุกจังหวัด 
     ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจ 
      ราชการส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภา 
     ท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด เป็นกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีตามข้อ  
     22 ของระเบียบฯ ในการสอดส่อง และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจของ 
     หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

นายสายหยุด สีนนท์ ขอเสนอ นายสมศักดิ์ ชัยมาด เป็นผู้แทนสมาชิกสภาฯ        
(สมาชิกฯหมู่ที่ 12) ผู้รับรอง 2 คน        
   1.นายสมคิด รัตนเลี่ยม      
   2.นายอมร ที่พัก 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จ านวน 24 เสียง ให้นายสมศักดิ์ ชัยมาด เป็นผู้แทน 
      สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ประชุมครบ
(ประธานสภาฯ)  ทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และได้ 
     ประชุม มาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณคณะผู้บริหาร อบต.  
     และขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 14.30 น. 

 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้จดบันทึกการประชุม   
 (นายสามารถ อังกาบ)      
      เลขานุการสภาฯ 
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กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 แล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2562  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2562  
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562   
 

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

  (นายอุดม   ตระกูลษา)    
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก
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