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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันที่  14  เดือน พฤษภาคม  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 นางวงเดือน        คุ้มศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน        คุ้มศักดิ์ 
5 นายพนัธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
6 นายทองด า         อยู่เจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ทองด า         อยู่เจริญ 
7 นายสนัต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย ์
8 นายทนงศักดิ์       สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์       สิงห์ศุข 
9 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 

10 นายสมทุร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
11 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
12 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา 
13 นายวนัชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
14 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกลูทุม 
15 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
16 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
17 นางอ าไพ ปิ่นทอง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ      ปิ่นทอง 
18 นายประยูร         จันทรไ์ชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร          จันทรไ์ชย 
19 นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
20 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
21 นายสายหยุด       สนีนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สนีนท์ 
22 นายอมร  ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร      ที่พัก 

ผู้ไม่มาประชุม  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเกียรติภูมิ    คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เกียรติภูมิ      คูณวัตร 
2 นางน้อย          บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
3 นายวิเชียร        เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
4 นายวนิัย          ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วินัย            ศรีพิราม 



2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี        จันทร์ชยั นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี        จันทร์ชัย 
2 นายณรงค์        สงิห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์        สิงห์แหลม 
3 นายทวี           จันทรไชย เลขานุการนายกฯ ทวี           จันทรไชย 
4 นายเอนก        เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองชา่ง เอนก        เกิดสงวน 
5 นางสาวอรุณี    อเนกบุณย ์ หัวหน้าส านักปลัด อรุณี    อเนกบุณย์ 
6 นางนันทวัน     ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นันทวนั     ทานกระโทก 
7 จ.ส.อ. อมรเทพ อากาศ เจ้าพนักงานพัสด ุ จ.ส.อ. อมรเทพ อากาศ 
8 พ.จ.อ. ธวัชชัย  ธาราดล เจ้าพนักงานสาธารณสุข พ.จ.อ. ธวัชชัย  ธาราดล 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
   ประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณาเห็นชอบ 

1. เรื่องการจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชพันธุ์สมุนไพรบ้านดงบัง 
นายณรงค์ แช่มช้อย พ่ีน้องประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน 80 เปอร์เซ็นต์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลอีประมาณ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) 20 เปอร์เซ็นต์ งานไม้ล้อมไม้ใหญ่เราได้จัดมาหลายปีแล้ว ประสบความส าเร็จบ้าง  
     ไม่ประสบความส าเร็จบ้าง อาชีพหลักของเกษตรกรคือไม้ดอกไม้ประดับ และได้บรรจุไว้ 
    ในแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี การที่จัดมาทุกๆปี หากมาประเมินสิ่งต่างๆ 
     ก็จะพบข้อบกพร่องหลายๆข้อ ก็จะไม่โทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เนื่องจากเรามีเหตุผลท่ีจัดแล้ว 
     ประสบความส าเร็จ แต่บางครั้งก็ไม่ประสบความส าเร็จ มีทั้งติดขัดเรื่องระเบียบ บางครั้ง 
     ติดขัดเรื่องตัวบุคคล เจ้าหน้าที่ประสานงานไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่ หากทาง อบต.  
     เป็นผู้จัดเองบ้างก็จะเป็นส่วนดี ที่ผ่านๆมาทางสภาอนุมัติเงินอุดหนุนให้กับทางกลุ่ม 
     เป็นผู้จัด เมื่อทางหมู่บ้านไม่พร้อมก็ให้ทาง อบต.ดงขี้เหล็กเป็นผู้จัดบ้าง ไม่ต้องการให้งาน 
    ท่ีจัดมาหลายๆปีต้องหยุดไป และเพ่ือส่งเสริมพ่ีน้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพนี้เป็นหลัก 
   ท่านผู้บริหารเสนอว่าลองจัดท่ี อบต.ดี ก็เห็นด้วยและไม่อยากให้งดการจัดงานในครั้งนี้ 
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นายวันชัย อยู่มา  การจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่ อยากให้อนุรักษ์ไว้ชาวบ้านก็ได้ผลประโยชน์                 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) 
นายสมคิด รัตนเลี่ยม สถานที่จัดงานไม่พร้อม องค์ประกอบในการจัดงานหลายๆอย่างก็ไม่พร้อม กระผมจึงขอ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) เสนอให้งดจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชพันธุ์สมุนไพรในปีนี้ 

นายณรงค์ แช่มช้อย การจัดงานหากเราคิดแต่จะได้ผลก าไร ถ้าสิ่งที่ได้มาไม่คุ้มค่าเราก็ไม่จัด งานก็จะไม่เกิด
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) การประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆก็ส าคัญ ตอนนี้กระแสต าบลดงขี้เหล็กไม่ค่อยดี ถ้าทางเรา 
    ไม่จัด งานต่อไปก็คงไม่มีจะเงียบเหงาไปเรื่อยๆ แม้กระทั้งงานแข่งขันกีฬา ถ้าเรา 
      ยังกังวลว่าสิ่งที่จะได้มาไม่คุ้มค่าเราก็ไม่มีโอกาสต่อยอดสิ่งที่เติบโตให้กับต าบลของเรา 
     ถ้าไม่ท าอะไรเลยเราก็ไม่ผิด แต่ถ้าเราท าแล้วผิดก็คือบทเรียนที่ต้องแก้ไข ท าไมคนเข้าไป 
     ร่วมงานน้อย กลุ่มไม้ดอกดอกไม้ประดับเป็นกลุ่มคน การเชิญพ่ีน้องผู้น าต่างๆ ผู้ ที่เชิญ 
     ต้องเป็นก านัน ต้องเป็นนายก ถึงจะเชิญหน่วยงานต่างๆได้ หากเป็นชาวบ้านหรือ 
     ผู้ประกอบการอาจได้รับเกียรติน้อยสักนิด การประสานงานของ อบต. กับสื่อยังไม่เข้าที่ 
     เข้าทางสักเท่าไหร่ หากเราไม่จัดงาน ต่อไป อบต.ก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกร 
     โดยเฉพาะอาชีพหลักคือไม้ดอกไม้ประดับ สร้างชื่อเสียงให้กับระดับประเทศ ในนามของ 
     ผู้ประกอบอาชีพไม่อยากให้กิจกรรมไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชพันธุ์สมุนไพรบ้านดงบังของต าบล 
     ดงขี้เหล็กของเราหายไป 

นายบุญศรี จันทร์ชัย งานไม้ล้อมไม้ใหญ่หากทางเราจัดเราต้องมาร่วมกันออกแบบกิจกรรม และต้องมาช่วยกัน 
(นายก อบต.)  ให้งานออกมาดูดี การเชิญผู้น าเชิญองค์กร อบต.จะเป็นผู้ออกหนังสือเชิญ  ทางก านัน  
    ผู้ใหญ่บ้าน ลุงสืบมีหน้าที่เชิญเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจซึ่งอยู่ในแผงของเขาเอง แต่ผู้ที่มีอาชีพ 
     โดยตรงกลับไม่ค่อยเห็นความส าคัญของงานนี้สักเท่าไหร่ การจัดสถานที่ทางฝ่ายบริหาร 
     จะเป็นผู้ด าเนินการ แต่ทางกิจกิจกรรมทางชุมชนทางองค์กรไม้ดอกไม้ประดับ ต้องเป็น  
     ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกัน จึงอยากให้ทางสภาฯ เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจัดกิจกรรมนี้ 
     ต่อไป หรืองดจัดเพ่ือทบทวนหาวิธีการจัดงานให้ดีขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    ให้จัดงาน  8 คน     
   ไม่เห็นชอบ งดจัดงาน 13 คน     
   งดออกเสียง   3 คน     
   สรุป ให้งดจัดงาน 1 ปี เพื่อทบทวนและหาแนวทางวิธีจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชพันธุ์ 
     สมุนไพรให้ดีขึ้น 
 

   2.ทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณตั้งไว้ 400,000 บาท 

นายสายหยุด สีนนท์ การทัศนศึกษาดูงานมีความคิดเห็นว่า อยากให้ได้ไปเพิ่มศักยภาพในการท างาน เพื่อน ามา
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 12) พัฒนาท้องถิ่นต าบลเรา ที่เราไปก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ สมาชิกฯและพนักงาน ได้ไปร่วมกัน 
     ในครั้งนี้ ไม่อยากให้โยกย้ายงบประมาณตัวนี้ ไปใส่งบประมาณตัวอื่น งบประมาณตัวไหน   
     ที่ตั้งไว้ก็อยากให้ท าตรงนั้น และก็ขอให้สมาชิกฯได้ไปดูงานด้วยกันทุกคน 
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นายณรงค์ แช่มช้อย เราได้ตั้งงบประมาณทัศนศึกษาดูงานไว้ในข้อบัญญัติก็เห็นควรที่จะไป หากไม่ไปก็
(สมาชิกฯหมู่ที่6)  ควรที่จะตกไปเป็นเงินสะสม หรือเห็นควรให้ย้ายงบประมาณไปท าอย่างอ่ืนก็แล้วแต่ 
   ท้ังๆท่ีเราได้ต้ังข้อบัญญัติไว้แล้วไม่น่าจะมาพิจารณาลงมติกันตรงนี้ การท่ีเราท างานมา  
     หนึ่งปีก็จะมีช่วงหนึ่งท่ีเราได้ร่วมกันท้ังฝ่ายบริหาร สภาฯ เจ้าหน้าท่ีส านักต่างๆท่ีจะได้ไป     
    ร่วมกัน รถท่ีดี หากเรามีสถานท่ีดูงานท่ีดี คิดว่าหน่วยงานเราก็มีความพร้อมท่ีจะไป  
     ในส่วนตัวเห็นว่าควรจะไปทัศนศึกษาดูงาน 

นายบุญศรี จันทร์ชัย การไปทัศนศึกษาเราอย่าไปมองว่าเราไปเที่ยว ให้มองว่าเราจะไปดูเรื่องอะไร ให้เน้นเป็น
(นายก อบต.)  เรื่องนโยบายของจังหวัด หรือทางรัฐบาล หรือเรื่องของการจัดการขยะในชุมชน 

นายสมศักดิ์ ชัยมาด จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผมไปประกวดเรื่องการจัดการขยะเปียก จึงเห็นด้วยที่สมาชิก
(รองประธานสภาฯ) จะไปดูงานเรื่องการก าจัดขยะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ไปทัศนศึกษาดูงานตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ และเสนอให้ไปดู  
     งานที่จังหวัดล าพูน เนื่องจากมีสถานที่ที่ได้รับรางวัลด้านการจัดการขยะระดับประเทศ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวอรุณี เอนกบุญย์ 1.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2562   
(หัวหน้าส านักปลัด) ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ขอให้สมาชิกฯช่วยกันประชาสัมพันธ์
   ทุกหมู่บ้านด้วย ตามเอกสารที่แจกไป  

     2. มีข้าราชการโอนย้ายเข้ามาใหม่ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข โอนย้ายมาจาก
   โรงเรียนนายเรือ ชื่อ พ.จ.อ.ธวัชชัย ธาราดล  ชื่อเล่นชื่อ อ้อ 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม เจ้าหน้าที่ ที่จะมาฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า ขอให้มาตรงเวลาด้วย        
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4)  

นายวันชัย อยู่มา  อบต.ดงขี้เหล็กมีช่างอยู่คนเดียว โครงการทุกอย่างจึงติดอยู่ที่ช่าง จึงอยากให้ช่าง
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) ช่วยชี้แจงด้วยว่าเหตุที่ติด ติดที่เลขาสภาฯ หรือติดท่ีเลขานายก หรือที่ไหน 

นายเอนก เกิดสงวน บุคลากรช่างมีน้อย งานทุกโครงการหากท าไม่ทันต้องน ากลับไปท าที่บ้านต่อ ขณะนี้ ได้ 
(ผอ.กองช่าง)  เปิดรับต าแหน่งช่างโยธาเพ่ิม 1 ต าแหน่ง 

นายบุญศรี จันทร์ชัย หมู่ที่ 2 หลังจากที่เราแจ้งผู้รับเหมาทิ้งงานแล้ว เราจะต้องไปประมาณราคาในส่วนที่
(นายก อบต.)  เขาได้ท าไปแล้วและใช้งานได้ เราต้องจ่ายเงินเขาแล้วต้องหักออกจากค่าปรับทั้งหมด     
       หักค่าปรับแล้วเงินที่เขาท างานให้เราเหลือ ทางเราต้องจ่ายให้เขา แล้วให้กรรมการ  
          ตรวจการจ้างท าบันทึกตรวจสอบ เซ็นรับงานในส่วนท่ีเขาท ามาแล้วและใช้ได้ ส่วนท่ีเหลือ 
     ที่ใช้ไม่ได้ก็ให้ช่างประมาณราคาออกมา และมีรายงานการประชุมของกรรมการตรวจ  
     การจ้าง ท าบันทึกและมาก าหนดแนวทางอีกครั้ง และต้องให้ช่างในพ้ืนที่ สมาชิก อบต . 
     ผู้น าชุมชน ไปดูด้วย 
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นายสมคิด รัตนเลี่ยม มาตรา 39 (2) เรื่องถนน ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าแจ้งความด าเนินคดีกับ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) ผู้รับเหมา เพื่อเรียกค่าเสียหาย เพราะชาวบ้านเป็นผู้เสียหาย เสียโอกาส ดังเช่นที่จังหวัด 
     อุทัยธานี 

นายณรงค์ แช่มช้อย 1.ไฟส่องสว่างรายทาง มีทางใดที่จะติดเพ่ิมได้บ้าง มีหลายหมู่ที่อยากจะติดเพ่ิม
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) เพ่ือลดอันตรายจากอุบัติเหตุและอ่ืนๆ เพราะเป็นจุดโค้ง จุดอับ ไม่มีไฟส่องสว่าง 

   2. เรื่องน้ าไม่ทราบว่าจะปล่อยมาตอนไหน เพราะจะแล้งไปถึงเดือนกรกฎาคม 
นายบุญศรี จันทร์ชัย 1.ทางการไฟฟ้าได้เคยมาประชุมให้ได้รับทราบแล้วว่า ได้ถ่ายรูป ได้มีข้อมูลว่าไฟฟ้า
(นายก อบต.)  ที่เราได้ติดไป ได้ค านวณค่าไฟออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่ยังไง ซึ่งมันไม่มีมิเตอร์ หากเรา
   ไปติดอีกโดยไม่มีมิเตอร์ทางไฟฟ้าจะแจ้งความจับ หากจะติดไฟฟ้าเพิ่มให้น าข้อมูลมาแจ้ง 
     ที่ อบต.แต่ต้องต่อไฟฟ้าจากบ้านผู้แจ้งเอง เพ่ือป้องกันไฟฟ้าแจ้งความจับข้อหาลักทรัพย์ 
     2.เรื่องน้ า ทางผู้บัญชาการพล. ร 2 ได้เซ็นต์เอกสารเปิดน้ าจากอ่างเขาอีโต้เรียบร้อยแล้ว
   ได้สองแสนลูกบาศก์เมตร 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ด าเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ประชุม
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการท่ีสภาฯ ได้เสนอเข้ามาในท่ีประชุม    
      และได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณ นายก อบต.  
      และขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

เลิกประชุม   เวลา 14.30 น. 

 

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

 

 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงขี้ เหล็ ก  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  พ .ศ .  2562   แล้ ว  เมื่ อวันที่  21 พฤษภาคม 2562 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  
พ.ศ.2562  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562   

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

  (นายอุดม   ตระกูลษา)    
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก   
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รายงานการประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.30 น. 

 
 

ณ ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 


