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ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ผู้ไม่มาประชุม 1.นายเกียรติภูมิ   คุณวัตร  สมาชิกฯหมู่ท่ี 1  ลาประชุม   
2.นางวงเดือน  คุ้มศักดิ์  สมาชิกฯหมู่ท่ี 1  ลาประชุม    
3.นางน้อย   บุญขวัญ  สมาชิกฯหมู่ท่ี 3  ลาประชุม  
4.นายทนงศักดิ์  สิงห์ศุข  สมาชิกฯหมู่ท่ี 4  ลาประชุม  
5.นายปรีชา  ตระกูลทุม สมาชิกฯหมู่ท่ี 7  ลาประชุม  
6.นางสว่าง  สมพงษ์  สมาชิกฯหมู่ท่ี 8  ลาประชุม  
7.นายวินัย  ศรีพิราม  สมาชิกฯหมู่ท่ี 13  ลาประชุม  
8.นายสุนทร  ที่พัก  สมาชิกฯหมูท่ี 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 ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   1.1 การก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าป  พ.ศ. 2561 มติสภาเห็นชอบให้มี
        การประชุมสภา 4 สมัย การประชุมสภาวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ
        สมัยที่ 1 เริ่มในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

นายอุดม ตระกูลษา      ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ก าหนดประชุมสภา
(ประธานสภาฯ)  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าป  พ.ศ.2561 โดยมีมติจากการประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2560 
    ประจ าป   2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  และตามประกาศก าหนดประชุม
   สามัญ ประจ าป พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ก าหนดให้เรียกประชุม 
   สภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าป  2561 โดยเริ่มในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 
    พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน    
    ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
   และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
   ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ พ.ศ.2554 ข้อ 22 จึงเรียก
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าป  
    2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
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1.2 แนะน าข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ 3 ต าแหน่ง ดังนี้   
 (1)  นางสาวจุฑามาศ รุ่งเจริญทอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 (2)  นางสาวพรพรรณ พิมพ์โปร่ง ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  
 (3)  จ่าสิบเอกพิทักษ์    เชื่อมาก  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาฯ 

นายทรงพล ทรัพย์เจริญ สนามเด็กเล่นโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เครื่องเล่น
(ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดหนองจวง) เกิดความช ารุดจนไม่สามารถท่ีจะซ่อมได้ จึงได้ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
    ว่าจะจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ในการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องเล่นให้กับ
   เด็กๆในต าบล ได้มีเครื่องเล่นที่มาตรฐานและปลอดภัย ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม
    พ.ศ. 2561 ประมาณการไว้ว่าใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเล่นอยู่ที่ 400,000
    บาท จึงขอความอนุเคราะห์มาทางสภาฯช่วยร่วมบริจาคท าบุญ และขอรายนามชื่อ
   ทุกท่านด้วย 

   1.3 การเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อร่าง 
        พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่)
         พ.ศ. ..... 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ เนื่องจากทางอ าเภอได้ก าหนดให้ส่งเอกสารคืน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึง
(ปลัด อบต.)  ได้แสดงความคิดเห็นแทนสมาชิก เพราะนัดประชุมสมัยสามัญในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
    พ.ศ. 2561 สมาชิกจึงมาแสดงความคิดเห็นและส่งเอกสารคืนไม่ทัน 

   1.4 แนวทางใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบาย
        รับบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
        จังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.1/ ว 172 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 

นายบุญศรี จันทร์ชัย มีหนั งสื อจ ากทางอ า เภอถึ งผู้ บ ริ ห ารทุ กท้ องถิ่ น  แจ้ ง ว่ า ได้ รั บแจ้ ง จาก                 
(นายก อบต.)  กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
    เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงการคลัง กรณีขอยกเว้นการ
   ด าเนินการในด้านการพัสดุที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ 
   ถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งรัดก่อ
   หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบ
   จากกระทรวงการคลัง และให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดแนวทางการใช้
   จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบวงเงินสะสมที่สามารถใช้
   จ่ายได้ โดยไม่รวมเงินส ารองต่างๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับ
   เงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ป พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามค าสั่ง   
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือก่อสร้าง
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   อ่ืนๆที่ใช้ยางพาราเป็นอันดับแรกอย่างน้อย 1 โครงการ หากโครงการใดท่ีไม่มี 
   ส่วนผสมของยางพารา ขอให้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือ
   ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ตั้งงบประมาณหรือจัดท าโครงการหรือกิจกรรมตามที่
   กล่าวมา ให้เปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่เหลือจ่าย ซึ่งหมด 
   ความจ าเป็นมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมให้ 
   เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ให้การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.จัดซื้อ
   จัดจ้าง และการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
   ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
    อนึ่ง กรณีงบประมาณเกิน 500,000 บาท ให้ด าเนินการโครงการวิธี 
   ประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามพรบ.พัสดุจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
   .2560 มาตรา 55 หากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอที่ไม่ได้รับการคัดเลือกแล้วมี
   การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้พิจารณาด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกตาม มาตรา 56
    (1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม มาตรา 56 (2) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้
   ตั้งงบประมาณไว้ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่
   ได้ ก็อาจขออนุมัติสภาท้องถิ่นน าเงินสะสมมาใช้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
   เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม โดยการใช้จ่ายเงินสะสมต้องค านึงถึงสถานการณ์คลัง รวมทั้งต้องส ารอง
   ค่าใช้จ่ายประจ าไว้ และกรณีสาธารณภัย 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ 1.ถ้า อบต.ดงขี้เหล็กมีโครงการอยู่แล้ว ก็ให้แก้ไขค าชี้แจง                           
(ปลัด อบต.)  2.หาโครงการที่ไม่จ าเป็นแล้วโอนมา     
   3.ถ้าไม่มีก็ต้องใช้เงินสะสม      
   โครงการนั้นให้จ่ายได้ไม่เกินสองล้าน ถ้าเกินห้าแสนแต่ไม่เกินสองล้านใช้อ านาจ
   นายกเรียกมาตกลงราคา 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 
    ธันวาคม พ.ศ. 2560 และประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 17
    ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นายณรงค์ แช่มช้อย หน้าที่ 2 ตรงค าว่า งบประมาณท่ีขอจ่ายเงินสะสมทั้ง 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  7,495,00 บาท ขอให้เติมเลข 0 ต่อท้ายเพ่ิมอีกตัว 

นายวิเชียร เหล็กศิริ หน้าที่ 6 พ.ศ. 2559 ขอให้เปลี่ยนเป็น พ.ศ. 2560          
(สมาชิกฯหมู่ที่ 5) 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่
    1 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
   วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

     ด้วยฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้เสนอญัตติ 
   ประธานสภาเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าป  2556
    ดังนี้         
   1. แก้ไขค าชี้แจงสถานที่ก่อสร้างในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
    โครงการล าดับที่ 116 หน้า 97 โครงการก่อสร้างถนนแคฟซีล หมู่ที่ 11 บ้านถ้ าเต่า
    เชื่อมหมู่ที่ 12 ประจ าป  2562 เป็นโครงการถนนลาดยางแอตฟัลท์ติกส์ผสม 
   ยางพารา ถนนซอยบ้านอธิบดีศิริพงษ์ เชื่อมหมู่ที่ 12 ประจ าป  2561  
   2. จ่ายเงินสะสม จ านวน 2,329,456 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
   ห้าสิบหกบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการ ดังนี้     
   2.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอตฟัลท์ติกส์ผสมยางพารา หมู่ที่ 11 ถนนสาย
   บ้านอธิบดีศิริพงษ์ เชื่อมหมู่ที่ 12 จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
   2.2 จ่ายเงินคืนค่าปรับให้บริษัทลลิดาทรานสปอร์ต จ ากัด ตามค าพิพากษาคดี 
    หมายเลขแดง ที่ 369/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 จ านวน 329,456 บาท
    (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 

นายบุญศรี จันทร์ชัย  1. แก้ไขค าชี้แจงสถานที่ก่อสร้างในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
(นายก อบต.)   โครงการล าดับที่ 116 หน้า 97 โครงการก่อสร้างถนนแคฟซีล หมู่ที่ 11 บ้านถ้ าเต่า
    เชื่อมหมู่ที่ 12 ประจ าป  2562 เป็นโครงการถนนลาดยางแอตฟัลท์ติกส์ผสม 
   ยางพารา ถนนซอยบ้านอธิบดีศิริพงษ์ เชื่อมหมู่ที่ 12 ประจ าป  2561  
   2. จ่ายเงินสะสม จ านวน 2,329,456 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
   ห้าสิบหกบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการ ดังนี้     
   2.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอตฟัลท์ติกส์ผสมยางพารา หมู่ที่ 11 ถนนสาย
   บ้านอธิบดีศิริพงษ์ เชื่อมหมู่ที่ 12 จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
   2.2 จ่ายเงินคืนค่าปรับให้บริษัทลลิดาทรานสปอร์ต จ ากัด ตามค าพิพากษาคดี 
    หมายเลขแดง ที่ 369/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 จ านวน 329,456 บาท
    (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)    
    จึงได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก สมัย
   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายวิเชียร เหล็กศิริ ระเบียบวาระท่ี 3 ข้อที่1 แก้ไขค าชี้แจง มีมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี 1 แล้ว ข้อที่ 2 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 5)   จ่ายเงินสะสม จ านวน 2,329,456 บาท ก็มีมติที่ประชุมสภา ข้อที่ 2.1 โครงการ
   ก่อสร้างถนนลาดยางแอตฟัลท์ติกส์ ก็มีมติที่ประชุมสภา ข้อที่ 2.2 จ่ายเงินคืน 
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   ค่าปรับให้บริษัทลลิดา ก็มีเช่นกัน ท าไมไม่แยกออกมาเป็นข้อๆแล้วถึงรวมยอดเงิน
    นี่รวมยอดเงินทั้งหมดให้สภาอนุมัติ แล้วก็มาอนุมัติแต่ละโครงการอีก เป็นการอนุมัติ
   ซ้ าซ้อนท าให้เกิดความสับสน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้ขอมติได้ทีละโครงการ ไม่ให้ขอรวมที่เดียวสองโครงการ 

นายณรงค์ แช่มช้อย หากจะให้สมาชิกพิจารณาตามวาระแต่ก็มีมติทุกข้อเลย จะพิจารณาเช่นไรสมาชิกก็
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  ยังไม่ได้ชี้แจงความจ าเป็น การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงสถานที่ก่อสร้างก็ไม่มีเอกสาร
   รายละเอียดมาให้สมาชิกพิจารณา ระยะทางเท่าไหร่ ถนนกว้างเท่าไหร่ จึงอยากให้
   ทางผู้บริหารน าเอกสารมาให้ทางสภาได้พิจารณาก่อนที่จะอนุมัติจ่ายเงินสะสม 
   ออกไป 

นายบุญศรี จันทร์ชัย รายละเอียดการก่อสร้างได้อยู่ในแฟ้มที่ส่งให้ประธาน เพียงแต่ไม่ได้ถ่ายเอกสารแจก
(นายก อบต.)  สมาชิกฯเท่านั้น ความยาว 600 เมตร กว้าง 5 เมตร รายละเอียดจะส่งเอกสารให้
   สมาชิกฯดูอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขค าชี้แจงสถานที่ก่อสร้างในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป 
    (พ.ศ.2561 – 2564) โครงการล าดับที่ 116 หน้า 97 โครงการก่อสร้างถนนแคฟซีล
    หมู่ที่ 11 บ้านถ้ าเต่า เชื่อมหมู่ที่ 12 ประจ าป  2562 เป็นโครงการถนนลาดยางแอต
   ฟัลท์ติกส์ผสมยางพารา ถนนซอยบ้านอธิบดีศิริพงษ์ เชื่อมหมู่ที่ 12 ประจ าป  2561 

    พักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 

นายอุดม ตระกูลษา 2.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอตฟัลท์ติกส์ผสมยางพารา หมู่ที่ 11 ถนนสาย
(ประธานสภาฯ)  บ้านอธิบดีศิริพงษ์ เชื่อมหมู่ที่ 12 จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)  

นายวิเชียร เหล็กศิริ ล าดับที่ 113 กับล าดับที่ 116 ไม่ทราบว่าเป็นโครงการเดียวกันหรือไม่       
(สมาชิกฯหมู่ที่ 5)  

นางประนอม ชนะโภคากุล เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน ถนนซอย 8 ก็คือถนนสายบ้านอธิบดีศิริพงษ์ อยู่ใน
(สมาชิกฯหมู่ที่ 11) ล าดับที่ 113 ในแผน 

นายวิเชียร เหล็กศิริ ในระเบียบที่เสนอมา ล าดับที่ 116 หน้า 97 ยกเลิก ให้กลับมาใช้ล าดับที่ 113 หน้า
(สมาชิกฯหมู่ที่ 5)  96 เพ่ิมเติมคือหมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 12 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม สภาฯพิจารณาโดยไม่มีเอกสารไม่มีนายละเอียดจะพิจารณาได้อย่างไร จึงขอเสนอให้ 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4)  เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนทั้งสองโครงการ 

นางวาสนา ปานทอง สับสนในการพิจารณาเหตุเพราะไม่มีเอกสาร จึงขอเสนอให้เลื่อนการพิจารณาอกไป
(สมาชิกฯหมู่ที่ 8)  ทั้งสองโครงการ เมื่อเอกสารพร้อมแล้วค่อยมาพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้เลื่อนการพิจารณา    
   2.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอตฟัลท์ติกส์ผสมยางพารา หมู่ที่ 11 ถนนสาย
   บ้านอธิบดีศิริพงษ์ เชื่อมหมู่ที่ 12 จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
   2.2 จ่ายเงินคืนค่าปรับให้บริษัทลลิดาทรานสปอร์ต จ ากัด ตามค าพิพากษาคดี 
    หมายเลขแดง ที่ 369/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 จ านวน 329,456 บาท
    (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)    
   ให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายวันชัย อยู่มา  - ประชุมประจ าเดือนครั้งที่ผ่านมารองสมนึกรับปากเรื่องลงลูกรังทั้งต าบล ไม่ทราบ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7)  ว่าไปถึงไหนแล้ว        
   - เรื่องจ่ายเงินสะสม 4 โครงการ หมู่ที่ 2,7,10,14 ไม่ทราบว่าประกาศหาผู้รับเหมา
   หรือยัง หรืออยู่ในขั้นตอนไหน 

นายบุญศรี จันทร์ชัย - ส าหรับเรื่องลูกรัง งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้เลย ตั้งไว้แต่ซ่อมแซม ก็จะเป็นจ าพวก
(นายก อบต.)  ยางมะตอยอะไรท านองนี้ ยังไงแล้วจะขอดูงบประมาณอีกที   
   - ในส่วนที่จ่ายเงินสะสมไว้ 4 โครงการนั้น ขณะนี้อยู่ในช่วงประกาศ แต่ยังไม่ได้ 
   ผู้รับเหมา 

นางวาสนา ปานทอง ป นี้ยังจัดกีฬาประเพณีเหมือนทุกป หรือเปล่า ทุกหมู่จะได้เตรียมตัวกัน      
(สมาชิกฯหมู่ที่ 8) 

นายบุญศรี จันทร์ชัย กีฬาประเพณีตั้งงบประมาณไว้แล้วต้องจัดเหมือนเดิม คงจะมีการเรียกประชุมผู้น า
(นายก อบต.)  อีกครั้ง 

นายวันชัย อยู่มา  ฝากเรื่องการที่จะประชุมในครั้งต่อไป ในการประชุมแต่ละครั้ง เอกสารไม่ค่อยจะ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7)  สมบูรณ์จึงฝากให้ผู้บริหารเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนที่จะน าเสนอเข้าสภา และ
   สภาจะได้พิจารณาได้ถี่ถ้วน รอบคอบ 

นายณรงค์ แช่มช้อย เรื่องเอกสารเป็นสิ่งส าคัญ เราพิจารณาจ่ายเงินสะสม เจ้าหน้าที่งบประมาณก็ควรมา
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  ชี้แจง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ที่ผ่านมา ตัวเลขไม่ตรงกัน คลังมาบอกว่ามีเงินใช้
   จ่ายได้ยี่สิบสามล้านเศษ แต่พอมาประชุมอีกครั้งผ่านไปไม่ก่ีวัน กลับแจ้งว่า เงินใช้
   จ่ายได้ สิบสามล้านเศษ ครั้งที่แล้วเราจ่ายไปเจ็ดล้านกว่า ครั้งนี้จะจ่ายอีกต้องมี 
   ยอดเงินมาให้สภาฯพิจารณา ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของอบต. ชาวบ้านมี
   สิทธิท าหนังสือขอดูได้ อย่างที่จะจ่ายเงินค่าปรับคืนเขา เราก็ไม่มีเอกสาร ไม่ทราบว่า
   เราไปข้ึนศาลตั้งแต่วันไหน แล้วทั่วๆไปก็ต้องมีศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา 
    ความจริงบริษัทลลิดามาก่อสร้างอบต.ก็แค่ในนามบริษัท ใครคือผู้รับเหมาตัวจริงก็
   รู้ๆกันอยู่ และการท างานสมาชิกฯก็รู้ดีเพราะมาตรวจสอบกันบ่อยๆ หากเอาความ
   จริงจากสภาฯไปสู้กันที่ศาลรับรองว่าไม่แพ้แน่ๆ เพระว่าภัยพิบัติน้ าท่วม จังหวัด 
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   ประกาศก่ีหมู่ และที่อบต.ได้รับผลกระทบหรือไม่ ขอขยายเวลามา 90 วัน ทางนายก
   ให้ 60 วัน ตอนนั้นถ้าเขาร้องเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองก็อาจเข้าข่ายได้ แต่เขา
   ร้องเรื่องภัยพิบัติ เราจึงมีสิทธิแก้ต่างได้ และทางจังหวัดก็มีหนังสือตอบมาว่าควรคืน
   ได้กี่วัน ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร เราอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ควรคุยกัน 
   หลายๆอย่างจะได้ราบรื่น สิ่งส าคัญก็เรื่องเอกสารส าคัญที่สุด จึงขอฝากเรื่องนี้ด้วย 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าป  พ.ศ.2561 ได้ประชุม     
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และ
   ได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณนายกอบต. และ
   ขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 14.30 น. 

                                         (ลงชื่อ)........................ .......................ผู้จดบันทึกการประชุม   
          (นายสามารถ  อังกาบ)                                  
                                      เลขานกุารสภาฯ 
 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าป  พ.ศ.2561 แล้ว เมื่อวันที่    28 กุมภาพันธ์ 2561 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และ
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจ าป  พ.ศ.2561  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าป  พ.ศ.2561 ในวันที่  18 พฤษภาคม 2561  
   

 
(ลงชื่อ)  

     


