
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันจันทร์ที่ 21 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562  

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต 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  เหล็กศิร ิ 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 นายสนุทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร          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 ปิ่นทอง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ      ปิ่นทอง 
2 นายอมร  ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร      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 นายทวี              จันทรไชย เลขานุการนายกฯ ทวี           จันทรไชย 
5 นายเอกชนนิทร์   เซ็นนนัท์ ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก เอกชนินทร์  เซ็นนนัท ์
6 นายเอนก          เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองชา่ง เอนก          เกิดสงวน 
7 นายศุภโชค        บุญเล็ก ผู้อ านวยการกองคลัง ศุภโชค        บุญเล็ก 
8 นางสาวอรุณี      อเนกบุณย ์ หัวหน้าส านักปลัด อรุณี          อเนกบุณย์ 
9 นางนันทวัน       ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นันทวนั       ทานกระโทก 

10 นายวีรชยั         ศิริบูรณ ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา วีรชัย         ศิริบูรณ์ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 9.30 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาอบต.
เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯอบต.ดงขี้เหล็ก 
ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ      
   2.1 สมัยวิสามัญสมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1                                                       
นายสมคิด รัตนเลี่ยม หน้าที่ 5 ขอแก้ไข จากสมาชิกฯหมู่ท่ี 5 แก้เป็น สมาชิกฯหมู่ที่ 4              
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 จ านวน 23 
   เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง -  
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   2.2 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 

นายสามารถ อังกาบ ขอแก้ไขผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จากนายสายหยุด สีนนท์ แก้เป็น  
(เลขานุการสภาฯ) นายประยูร จันทร์ไชย เนื่องจากใส่ชื่อผู้เสนอผิด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 จ านวน 23 
   เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

   2.3 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 จ านวน 23 
   เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ เนื่องด้วยทาง อบต.ดงขี้เหล็ก ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า 
(ปลัด อบต.)  กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ 
     ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5464 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการ 
     ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้น 
     เศรษฐกิจ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
    และสนับสนุนการด าเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
    จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
     5 ด้าน ประกอบด้วย        
    1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
    2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน    
    3. ด้านเศรษฐกิจและชุมชน     
    4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว     
    5. ด้านการศึกษา      
   และอาศัยอ านาจตามความในข้อที่ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปลัดกระทรวง 
    มหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติยกเว้น  
     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 
     แนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
    การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้องค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร    
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดย 
   ค านึงถึงสภานะการเงินการคลัง และถ้าท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะใช้เงินสะสม 
   เพ่ือท าตามนโยบายของรัฐบาลต้องเสนอโครงการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
  จึงต้องมาหารือกับสภาในวันนี้ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย หนังสือสั่งการได้ยกเว้นระเบียบหลายรายการ และการปิดงบดุลวันนี้ยังไม่พร้อม
(นายก อบต.)  ทั้งหมด ว่ามีลูกหนี้ เจ้าหนี้เท่าไหร่ จะตกเป็นเงินสะสมเท่าไหร่ เนื่องจากการจ่าย
   ขาดเงินสะสมจะต้องรายงานไปทางอ าเภอ ต้องมีตัวเลขที่ชัดเจน รายได้มาจาก 
      ส่วนไหนบ้าง ระเบียบก าหนดไว้ว่าบัญชีต้องจบภายใน 90 วัน ได้ปรึกษากับ  
      ผอ.คลังว่าจะจบได้ไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 และโครงการทุกโครงการ 
      ที่จะจ่ายขาดเงินสะสม และต้องอยู่ในแผนต้องให้จบในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
     จึงขอหารือให้ทุกหมู่กลับไปส ารวจดูโครงการของหมู่ตัวเองที่จะท าแล้วน าเสนอ 
       เป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ อบต. โดยเร่งด่วน แล้วจะให้ช่างลงไปส ารวจ ในส่วนนี้ 
     จะปูลูกรังเป็นเส้นทั้งหมดไม่ใช่เป็นการถมหลุม เพราะถมหลุมนั้นคืองบซ่อมแซม  
      คนละส่วนกับการจ่ายขาดเงินสะสม 

นายสายหยุด สีนนท์ - ค าร้องเรื่องถนนช ารุด เคยเขียนมาค าร้องมา 50 คันรถ แต่ได้จริงแค่ 4 คันรถ 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 12) ซึ่งยังไม่พอ จะต้องเขียนค าร้องใหม่หรือไม ่     
   - โครงการเดิมมีอยู่ 4 โครงการ แต่ท่านนายกบอกว่ามี 5 โครงการ จึงอยากทราบ
   ว่ามีโครงการอะไรบ้าง 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ ได้สั่งให้ช่างลงไปส ารวจตามหนังสือที่ร้องเรียนมา โครงการมี 5 โครงการ คือ หมู่ที่ 
(ปลัด อบต.)  2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 ซึ่งเป็นถนนคอนกรีต และโครงการที่ 5 เป็นโครงการ
   ลงลูกรังของหมู่ที่ 10 ที่ได้เขียนค าร้องมา 

นายวันชัย อยู่มา  เรื่องลูกรัง อยากให้ท าเป็นภาพรวมทั้งต าบลจะดีกว่าเพราะเป็นความเดือดร้อนของ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) พ่ีน้องประชาชน และทั้ง 4 โครงการก็ยังไม่มีความชัดเจน หนังสือสั่งการจากกระทรวง  
    มหาดไทยมีค าสั่งมาแล้ว จึงอยากจะให้มีความชัดเจนกว่านี้ว่าจะท าได้มากน้อยแค่ไหน 

นายศุภโชค บุญเล็ก ในส่วนของการจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
(ผอ.กองคลัง)  การเก็บรักษาเงินฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ก าหนดไว้ว่าให้ด าเนินการจัดท าภายใน  
     90 วัน คือวันที่ 30 ธันวาคม2562 การท างานจริงๆจะไม่รอกรอบนั้นอยากจะปิด 
   เร็วๆ แต่ ณ วันนี้ ยังไม่แล้วเสร็จ ได้ตรวจสอบยอดลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2555 – 2562 
      เพราะการตรวจสอบต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีผลกับเงินสะสมเช่นเดียวกัน เมื่อได้
   ยอดเงินสะสมแล้วจะรีบรายงานทันที 

 



-5- 

นายณรงค์ แช่มช้อย โครงการในข้อบัญญัติปี 2563 เราได้ตั้งงบซ่อมแซมลงลูกรังไว้แล้ว จะซ้ าซ้อนกัน
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) หรือไม่กับการจ่ายขาดเงินสะสม จะผิดระเบียบหรือเปล่า 

นายบุญศรี จันทร์ชัย - ถนนทั้งต าบลมีหลายสายให้ไปส ารวจที่มีอยู่ในแผนและมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
(นายก อบต.)  ตอนนี้มีค าสั่งยกเว้นระเบียบบางรายการไม่ได้ใช้จ่ายเงินสะสมแบบปกติ เป็นเรื่อง
   ของการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถที่จะใช้ก่อนได้เลย ส่วนที่อยู่ในข้อบัญญัติหากเงิน
   ไม่เข้ามาก็รอไปก่อน       
   - ส่วนเรื่องลูกรังที่จะจ่ายขาดเงินสะสม ไม่ใช่เรื่องการซ่อมแซม เป็นการลงลูกรัง
   ตลอดสายจะกว้างยาวเท่าไหร่จะให้ช่างลงส ารวจอีกที งบที่จะใช้ตอนนี้เป็นงบของปี 
   2562 จึงขอให้สมาชิกฯ ลงไปส ารวจแล้วแจ้งมาทาง อบต. โดยเร่งด่วน 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม การที่ผู้รับเหมาเข้าท างานขอให้แจ้งกับผู้ใหญ่หรือสมาชิกฯให้ทราบก่อน 24 ชั่วโมง 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) เพราะสมาชิกฯไม่เคยรู้เรื่องเลย เวลาชาวบ้านสอบถามก็ตอบไม่ถูก 

มติที่ประชุม  รับทราบและขอให้สมาชิกฯ ลงไปส ารวจในหมู่บ้านของท่านที่มีถนนลูกรังช ารุด 
     เสียหาย แล้วน ามาแจ้งมาทาง อบต. โดยเร่งด่วน 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

    ไม่มี 

 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ได้ประชุม
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และ
   ได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณนายกอบต. และ
   ขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 13.30 น. 

 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้จดบันทึกการประชุม   
 (นายสามารถ อังกาบ)      
      เลขานุการสภาฯ 
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กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้ว เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2562  
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562   

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

  (นายอุดม   ตระกูลษา)    
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


