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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันที่  6  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

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 นางสว่าง            สมพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง            สมพงษ ์
20 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
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 
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ผู้ไม่มาประชุม  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางอ าไพ           ปิน่ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ       ปิน่ทอง 
2 นายสนุทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร       ที่พัก 

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 นายเอนก           เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองคลัง เอนก         เกิดสงวน 
5 นางนันทวัน        ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นันทวนั      ทานกระโทก 
6 นางสาวมะลิวัลย์   ใจปลอด นักวิชาการการเงินฯ มะลิวัลย์      ใจปลอด 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธาน
สภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระท่ีได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม       
   1. รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
   พ.ศ.2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   1. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 17,990,000.00  บาท (สิบเจ็ดล้านเก้า 
   แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินโครงการดังนี้ 

  1.1. โครงการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอยชื่นอารมณ์ 
 ต่อจากถนนเดิม เชื่อมหมู่ที่ 2 (โครงการหมู่ที่ 1) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร  
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ า  
 คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวมเป็น 12 ท่อน  
 งบประมาณ 1,140,000 บาท       
  1.2. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จากวัดประสาทรังสรรค์  



3 
 

 เชื่อมหมู่ที่ 6 (โครงการหมู่ที่2) กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมี 
 พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร) งบประมาณ 1,500,000 บาท 
  1.3. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยสร้อยระย้า  
 ต่อจากถนนเส้นเดิมจากบ้านจ่าจรัลเชื่อมเส้นหนองตาชี (สุดซอย) (โครงการหมู่ที่3) กว้าง  
 4 เมตร ยาว 371 เมตร หนา 0.05 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง  
 0.60 เมตร จ านวน 1 จุดๆ ละ 7 ท่อน รวมเป็น 7 ท่อน งบประมาณ 1,200,000 บาท 
  1.4. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 ซอย 2 สวนใหม่ เชื่อมหมู่ 
 ท่ี 5 (โครงการหมู่ท่ี4) กว้าง 4 เมตร ยาว 634 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิว  
 จราจรไม่น้อยกว่า 2,536 ตารางเมตร งบประมาณ 1,260,000 บาท  
  1.5. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี5 ตัดซอยกลิ้งพะไล 
 หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4 (โครงการหมู่ที่ 5) กว้าง 4 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 (หรือมี พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,152 ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง งบประมาณ 
 930,000 บาท         
  1.6. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอย 7 บุญมา 
 ฟาร์ม ต่อจากถนนเส้นเดิม (โครงการหมู่ที่ 6) กว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05  
 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ า คสล.  
 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 จ านวน 9 ท่อน จุดที่ 2 จ านวน  
 6 ท่อน รวมเป็นจ านวน 15 ท่อน  งบประมาณ 1,730,000 บาท   
  1.7. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  7 ต่อจากถนน 
 เส้นเดิมผ่านหน้าบ้านยายทองหยิบ อากาศ ถึงปากซอย 5 (โครงการหมู่ท่ี 7) กว้าง 4 เมตร  
 ยาว 419 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,676 ตาราง
 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 2 จุด ดังนี้  จุดที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
 เมตร  จ านวน  8  ท่อน  จุด ท่ี  2  เส้นผ่ าศู นย์กลาง 0 .60  เมตร จ านวน  7  ท่อน
 งบประมาณ 1,390,000 บาท       
  1.8. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต่อจากถนน
 เดิมบ้านยายสมหมาย เชื่อมทางหลวงชนบทหมู่ที่ 11 ต.บ้านพระ (โครงการหมู่ที่ 8) 
 กว้าง 5 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
 2,015 ตารางเมตร งบประมาณ 1,640,000 บาท 
  1.9. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 ซอยข้างวัดเนินไฮ (โครงการหมู่ 
 ที่ 9) กว้าง 4 เมตร ยาว 935 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
  3,740 ตารางเมตร งบประมาณ  1,870,000 บาท    
  1.10. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ซอย 2 
 เชื่อมหมู่ที่ 10 (โครงการหมู่ที่11) กว้าง 4 เมตร ยาว 467 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,868 ตารางเมตร งบประมาณ 1,500,000 บาท 
   
  1.11. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ซอย 10 
 ต่อจากถนนเส้นเดิมไปถึงสะพานข้ามบ้านอธิบดีเชื่ อมหมู่ที่ 11 (โครงการหมู่ที่12)
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 กว้าง 4 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
 1,660 ตารางเมตร)  งบประมาณ 830,000 บาท     
  1.12. โครงการขยายผิวจราจรและเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13  
 ต่อจากเส้นเดิมสายบ้านป้าตุ๋ยถึงทางไปน้ าตกวังบ่อ ระยะทางตลอดสาย (โครงการหมู่ที่  
 13) กว้าง 5 เมตร ยาว 546 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
 2,730 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทาง งบประมาณ 1,500,000 บาท    
  1.13. โครงการขยายผิวจราจรและเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 14  
 ซอยบ้านบาก (โครงการหมู่ที่ 14) กว้าง 5 เมตร ยาว 502 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 (หรือมี พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2 ,510 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทาง งบประมาณ 
 1,500,000 บาท 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
(นายก อบต.)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ขอแถลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  
   ทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป 
   โดยประหยัด รอบครอบและเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างคุ้มค่าเงิน 
   ในการบริหารงบประมาณ ประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด  
   เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วว่าปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง 
  มีเงินสะสมหลังจากท่ีได้ส ารองเป็นรายจ่ายท่ีจ าเป็นไว้แล้ว เพียงพอท่ีจะน ามาใช้เพื่อเป็น  
  ค่าใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุน
 การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาย โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินการคลัง  
 ในระยะยาว  

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการสัญจรไปมา
 ไม่ได้รับความสะดวกและไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในต าบล  
 ดงขี้เหล็ก จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน
 เนื่องจากการสัญจรไปมาของประชาชนเป็นไปด้วยความล าบาก ในฤดูฝนถนนลื่น
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ดังนั้น 
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็นไปอย่างเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงอาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2548  
ภายใต้บังคับข้อ 89 สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อ ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ประกอบ
กับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3739 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสม 
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เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ราคายางพาราตกต่ า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก มีงบประมาณเงินสะสมอยู่เพียงพอที่จะจ่ายได้ดังนี้ 

 เมื่อส ารองเงินสะสมไว้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จ าเป็นไว้
ตามระเบียบฯ แล้ว  เงินสะสมเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่  30 มกราคม  2562 
จ านวน  18,042,216.18 บาท ครั้งนี้ ขอจ่ายเงินสะสม ครั้งที่1/2562 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  17,990,000.00 บาท เงินสะสมคงเหลือหลังจากใช้
จ่ายจริง จ านวน    52,216.18  บาท 

นายอุดม ตระกูลษา ตามที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ชี้แจงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน  
(ประธานสภาฯ)  สะสมดังกล่าวนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะขออภิปรายหรือไม่  

นายสมคิด รัตนเลี่ยม ยางพาราที่จะน ามาท าถนนที่สมาชิกฯได้อนุมัติไปแล้ว เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล  
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) หากเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลอ่ืนจะมีปัญหาหรือไม่ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบ 
   ด้วยหรือไม่ 

นายอุดม ตระกูลษา การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาฯ ปัญหาคงไม่เกิดขึ้น    
(ประธานสภาฯ) 

นายวันชัย อยู่มา  การท่ีสภาฯได้จ่ายขาดเงินสะสมท้ัง 13 หมู่ 13 โครงการไปแล้วน้ัน เกรงว่าหากได้ผู้รับเหมา
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) เป็นเจ้าเดียวกันท้ังหมด ก็จะท าการก่อสร้างไม่ทันน่าจะมีปัญหาในส่วนนี้ จึงขอเสนอให้มี 
   ผู้รับเหมาหลายๆบริษัท  

นายอุดม ตระกูลษา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) กระผมขอมติที่ประขุมด้วยครับ  
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 13 โครงการ ที่ผู้บริหารเสนอญัตติ 
   เข้ามา เพื่อสนองนโยบายของรัฐและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
   เป็นจ านวนเงิน 17,990,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย 1. หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ ได้ขอลาออก และมีต าแหน่งว่างหลายต าแหน่ง  
(นายก อบต.)  2. หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ได้ท าเรื่องย้ายเข้ามาเป็นหัวหน้า
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก     
   3. รับพนักงานซ่อมไฟฟ้ามาอีกต าแหน่ง ขณะนี้ได้ออกไปท าการซ่อมไฟฟ้าทั้งต าบลแล้ว 

นายพัน หนวดหอม การก่อสร้างถนนของหมู่ท่ี 2 ก่อสร้างมานานแล้ว เมื่อไหร่จะแล้วเสร็จสักที ขอให้ผู้บริหาร
(สมาชิกฯหมู่ที่ 2) หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบช่วยชี้แจงด้วย 
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นายเอนก เกิดสงวน ได้ท าหนังสือไปทางบริษัทผู้รับเหมาแล้ว ผู้รับเหมาที่รับงานอีกทีรับปากว่าจะมาท าต่อให้ 
(ผอ.กองช่าง)  ภายในอาทิตย์นี้ เจ้าของบริษัทที่ประมูลงานได้ ไม่ยอมรับโทรศัพท์ มีแต่ช่างที่ก่อสร้างอยู่ 
   เท่านั้นที่ติดต่อกันอยู่ 

นายณรงค์ แช่มช้อย การท างานงานเช่นนี้มันเกี่ยวกับผู้รับเหมาท่ีไม่ได้มาตรฐาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง
(สมาชิกฯหมู่ท่ี 6)  ก็ตรวจตามแบบ ส่วนเขาไม่ท าตามแบบ ไม่ท าตามเวลา ความเสียหายก็เกิดขึ้นและส่งผล 
   กระทบกับพี่น้องประชาชน เสียหายกับหน่วยงานราชการ ท่ีมีก าหนด ระยะเวลาในการ 
   ก่อสร้างให้ ช่างต้องลงบันทึกไปเลยว่าเขาไม่มาท างาน หรือมาวันเดียวแล้วหายไปหลายวัน 
    เตือนครั้งถึงจะมาครั้ง แต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้ว มีโอกาสท่ีจะยกเลิกสัญญาได้  
   ช่างลองศึกษาวิธีการดู ตั้งคณะกรรมการมาพิจารณา แล้วยกเลิกสัญญาจ้าง 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม ให้ช่างท าบันทึกไว้ และให้ผู้รับเหมามาเซ็นชื่อรับทราบ ถ้าไม่มาอีก 3 ครั้งยกเลิกสัญญา
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) พร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหาย 

นายณรงค์ แช่มช้อย ถนนซอย 5 ของหมู่ท่ี 6 ตามหลักวิชาชีพของช่างเป็นไปได้หรือไม่ ท่ีถนนแตกร้าวพังเสียหาย 
(สมาชิกฯหมู่ท่ี 6) เยอะ ผู้รับเหมาเอาปูนคอนกรีตมาเทปะหน้าไว้ วันท่ีผู้รับเหมาเอาปูนมาเททับ ผอ.กองช่างก็อยู่ 
   คุมงานท่ีนั่นด้วย จึงอยากจะถามผอ.กองช่างว่า ถนนคอนกรีต ท่ีลงทุนสร้างไปหลายล้าน 
   บาท ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วมาท าแบบนี้เป็นไปได้อย่างไร อยากทราบว่า ถูกต้องตามการ 
   ซ่อมแซมคอนกรีตหรือไม่ ชาวบ้านก็เข้ามา ถามมากมายว่าท าไมถึงซ่อมแบบนี้ 

นายเอนก เกิดสงวน วันนั้นได้คุมงาน คสล ท่ีหมู่ 6 ซอย 2 ทางผู้รับเหมาได้เข้าไปซ่อมงาน แต่ก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 
(ผอ.กองช่าง)  ว่าจะเข้ามาซ่อมวันไหน ขณะท่ีคุมงานรถปูนไม่เอาปูนมาเทสักที จึงเกิด ความสงสัย 
   ได้สอบถามคนงาน เขาตอบว่ารถปูนเอาปูนซ่อมท่ีหมู่ 6 จึงได้ตามไปดู พอไปถึงปรากฏว่า 
   เขาได้เทปูนไปแล้ว ก็เลยโทรไปทางบริษัทท่ีรับเหมาว่าเทแบบนี้ทาง สมาชิก อบต.  
   ไม่ยินยอม ได้แจ้งไปทางบริษัทว่าต้องมารื้อแก้ไขใหม่ให้ถูกหลักวิชาช่าง หากต้องการเงิน 
   ค้ าประกันคืน ทางบริษัทตอบกลับว่า เด๋ียวค่อยว่ากัน 

นายณรงค์ แช่มช้อย การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า อบต.ดงขี้เหล็ก อยากจะขอแบบแปลน เพราะที่ประชุมขณะนี้ 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) ยังไม่มี การประชุมสมัยสามัญที่ผ่านมา เรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
   จะมีใบประมาณการราคาขึ้นทุกโครงการตามที่เอาเข้าข้อบัญญัติ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   ที่ตั้งงบประมาณไว้ ทุกโครงการตามระเบียบที่ผู้บริหารมาขอความเห็นชอบจากสภาฯ 
   การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพ่ิมเติม ปร.4 ปร.5 ประมาณการราคา ท าให้การจัดสวน 
   ตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่า เพราะว่าไม่มีแบบก่อนที่จะจัดสวน หากวันนั้นเอาแบบแปลน 
   การจัดสวน หรือทุกโครงการเข้าพร้อมกันหมด เราก็จะถูกต้องตามระเบียบครบ 
   ทุกโครงการ ซึ่งโครงการสุดท้ายไม่มี ได้หาแล้วเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ทางสภาฯ 
   ได้มา หายังไงก็ไม่มี จึงอยากจะสอบถามตรงนี้ และก็อยากจะได้แบบการจัดสวนครั้งนี้  
   ให้ทางสภาฯได้ดูด้วย 
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นายสมนึก เลิศศักดิ์วิมาน  การแข่งขันกีฬาประเพณีสงกรานต์ของต าบลดงขี้เหล็ก ได้ท าตุ๊กตามาไว้ดังนี้      
(รองนายก อบต.)  1. เริ่มการแข่งขันกีฬา วันที่ 9 มีนาคม 2562 หยุดการแข่งขัน วันที่ 14 – 16 เมษายน  
   2562 ประเภทกีฬาฟุตบอล แบ่งเป็น เยาวชน 4 ทีม ประชาชน 11 ที ม  กี ฬ า เป ตอ ง 
   ยังไม่ก าหนดทีม หัวหน้าทีมนักกีฬาทุกหมู่บ้านเชิญร่วมประชุมจับฉลากแบ่งสาย ในวันที่  
   17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ดงขี้เหล็ก. 

นายณรงค์ แช่มช้อย ประชุมครั้งที่แล้วได้ฝากท่านผู้บริหารเรื่องการซ่อมฝายและการขอน้ าจากเขาอีโต้ ขณะนี้
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) น้ าได้แห้งลงแล้วในหลายๆหมู่ จึงขอฝากท่านผู้บริหารรีบด าเนินการโดยด่วน เพราะ 
   ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเดือดร้อนในหลายหมู่แล้ว 

นางวาสนา ปานทอง ปีนี้สภาพอากาศแห้งแล้งมาก ฝากให้ผู้บริหารเตรียมรถบรรทุกน้ า ให้ประสานไว้แต่ เนิ่นๆ 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 8) หากแล้งขึ้นมาแล้วเกรงว่าจะแก้ไขไม่ทัน 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ประชุมครบทุกวาระ 
(ประธานสภาฯ)  เรียบร้อยแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลไดน้ าเสนอ 
   เข้ามาในที่ประชุมสภา ประกอบกับได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณ 
   สมาชิกฯ ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 14.00 น. 

 

 

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

 
 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 แล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ.2562  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  
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