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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 

วันที่  19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  

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

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายอุดม            ตระกูลษา ประธานสภา อบต. อุดม            ตระกูลษา 
๒ นายสามารถ       อังกาบ เลขานุการสภา อบต. สามารถ        อังกาบ 
๓ นายเกียรติภูมิ      คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ เกียรติภูมิ      คูณวัตร 
๔ นางวงเดือน        คุ้มศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ วงเดือน        คุ้มศักดิ์ 
๕ นายพนัธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ พันธ์            หนวดหอม 
๖ นายทองด า         อยู่เจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ทองด า         อยู่เจริญ 
๗ นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ น้อย            บุญขวัญ 
๘ นายสนัต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ สันต์            ไพรศูนย ์
๙ นายทนงศักดิ์       สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ทนงศักดิ์       สิงห์ศุข 

๑๐ นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ วิเชียร          เหล็กศิริ 
๑๑ นายสมทุร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ สมุทร           บุตรศรี 
๑๒ นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ณรงค์           แซ่มช้อย 
๑๓ นายวนัชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ วันชัย           อยู่มา 
๑๔ นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ปรีชา           ตระกลูทุม 
๑๕ นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ วาสนา          ปานทอง 
๑๖ นางสว่าง            สมพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ สว่าง            สมพงษ ์
๑๗ นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิร ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
๑๘ นายประยูร         จันทรไ์ชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ ประยูร          จันทรไ์ชย 
๑๙ นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ประนอม       ชนะโภคากูล 
๒๐ นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เสงี่ยม          หนวดหอม 
๒๑ นายสายหยุด       สนีนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ สายหยุด       สนีนท์ 
๒๒ นายสนุทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ สุนทร          ที่พัก 
๒๓ นายวนิัย            ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ วินัย            ศรีพิราม 
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ผู้ไม่มาประชุม  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 
2 นายเกรียงศักดิ์ ศรเีทา สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 เกรียงศักดิ ์  ศรเีทา 
3 นางอ าไพ ปิ่นทอง    สมาชิกฯ หมู่ที่ 9 อ าไพ      ปิ่นทอง 
4 นายอมร  ที่พัก สมาชิกฯ หมู่ที่ 12 อมร      ที่พัก 
5 นายสมศักดิ์ ชัยมาด สมาชิกฯ หมู่ที่ 14 สมศักดิ์      ชยัมาด 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี        จันทร์ชัย นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี        จันทร์ชัย 
2 นายสมนึก        เลิศศักดิ์วิมาน รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก สมนึก        เลิศศักดิ์วิมาน 
3 นายเอกชนินทร์  เซ็นนันท์ ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก เอกชนินทร์  เซ็นนันท์ 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น. 

เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ  
นายอุดม  ตระกูลษา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

- ไม่มีเรื่องที่แจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

- ไม่มีเรื่องท่ีรับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

   3.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอตฟัลท์ติกส์ผสมยางพารา หมู่ที่ 11 

นายอุดม ตระกูลษา ถนนสายหน้าบ้านอธิบดีศิริพงษ์ เชื่อมหมู่ 12  ราคา 2 ,000,000 บาท  
(ประธานสภาฯ)   (สองล้านบาท) แก้ไขเพ่ิมเติม ขอเอกสารประกอบ แนบเอกสารมาแล้วในครั้งนี้  

นางประนอม ชนะโภคากุล ถนนสายหมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 12 เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรค้าขาย เส้นทาง 
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 11)                           เกิดความ.../3 
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    เกิดความช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อจ านวนมาก ชาวบ้านส่งเรื่องร้องเรียนมาทาง  
     อบต. ดงขี้เหล็กและได้ท าการส ารวจพบว่าความเดือดร้อนจริง จึงขอให้สภาฯ  
    เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมให้เกิดความเรียบร้อย 

นางสายหยุด  สีนนท์ ถนนสายหมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 12 เข้าทางหมู่ 11 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจริง 
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 12)  พ่ีน้องชาวเกษตรกรบรรทุกต้นไม้ เข้าทางหนองปื๊ดออกมาห้วยเกษียร แล้วเข้าสู่ 
    หมู่บ้านดงบัง จึงอยากให้ซ่อมแซมจุดหมู่ 11 มาก่อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน 
    สะดวกในการสัญจร 

นายอุดม ตระกูลษา การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบข้อบังคับหมวด 8 ข้อ 89 องค์การปกครอง
(ประธานสภาฯ)   ส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย  
    เพ่ือการลงทุนของปีนั้นโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนสังคมหรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาหรือกฎหมาย
ก าหนด 

2. ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

3. หลังจากอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน  
1 ปี ถัดไป หากไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ การจ่ายขาดเงินสะสม
นั้น ถือเป็นอันโมฆะไป 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย  เนื่องด้วยการประชุมครั้งที่แล้ว ยังไม่ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล จึงขอชี้แจง 
(นายก อบต.)  เงินสะสมที่มีอยู่ดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
  การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (2) พ.ศ. 2548 หมวด 8  
  ข้อ 89 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ ายเงินสะสมได้  โดยได้รับ 
  อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้    
   -  ให้ท าได้ เฉพาะกิจการซึ่ งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ องค์การปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน 
  รายได้ขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ จัดท าเพ่ือบ าบั ด 
  ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.  
  0808.2/ว7272 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงิน 
  สะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการ 
                  กระตุ้น.../4 
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  กระตุ้นเศรษฐกิจให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
  พัสดุภาครัฐ  พ .ศ. 2560 ให้น าเงินสะสมไปใช้จ่ ายตามอ านาจหน้ าที่ 
  เพ่ือสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  ของประชาชน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) , วงเงินเกิน  
  500,000 บาท (ห้าแสนบาท) แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)  
  โดยวิธีสอบราคาและให้ด าเนินการภายใน 4 เดือน นับจากคณะกรรมการวินิจฉัย 
  ได้แจ้งต่อกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ไปจนถึงวันที่  
   21 เมษายน 2561 รวม 4 เดือน 

- หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหนี้ สูญ  ข้อ 94  
กรณี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนใน
ลักษณะของลาภมิควรได้ ดังนี้ 

(3) เงินที่ ได้รับชดใช้ไว้ เกินความรับผิดชอบจากการละเมิดข้อ 95  
การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระส าคัญดังนี้ 

1) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนเงินรายรับ 
 2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น หนังสือแจ้งให้รับผิดชอบออก

ชดใช้จากการละเมิด ข้อ 96 วิธีการปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติ
ดังนี้  

o ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณท่ีรับเงินโดยต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น 

o ขอคืนเงินภายหลังปีงบประมาณที่รับเงินโดยต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น 

 เหตุผลที่  1 ประชาชนหมู่บ้านหนองปื๊ด  น าโดย นางสาว
สุรินทร์ ชัยศรี ร้องว่า ถนนหมู่ 11 เชื่อมหมู่ 12 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่เคย
ได้รับการซ่อมแซมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรเป็นอย่างมาก  
อบต. ดงขี้เหล็ก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบแล้ว พบว่า ถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางผิวจราจรหายเป็นบางช่วง เป็นหลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซมจริง 
ประกอบกับเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจร และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดกลางกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล 

 บริษัท ลลิดา ขอคืนเงินค่าปรับ  โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านั กงาน  อบต. ดงขี้ เหล็ ก ตามค าพิพากษาของศาลปก ครองระยอง  
คดีหมายเลขแดงเลขท่ี 369/2560 28 ธันวาคม 2560  

 โดยให้คืนเงินค่าปรับ 329,456 บาท ภายในก าหนด 60 วัน 
อบต.ดงขี้เหล็กได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ในปัจจุบัน  
คือ 28,498,336.79 บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อย
สามสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) หักส ารองงบบุคลากร 3 เดือน 2,856,945 
บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาท) หักงบประมาณเพ่ือ 
          จ่ายเป็นเบี้ย.../5 
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จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 3 เดือน 3,873,000 บาท  
(สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท) หักงบประมาณอนุมัติโครงการที่จ่าย
ขาดเงินสะสมปี 2560 ที่ก าลังด าเนินการอยู่  3 โครงการ 5,889,000 บาท 
(ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) เงินสะสมคงเหลือ 15,879,391,.79 
บาท (สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้า
สตางค์) หักส ารองกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย 10 % 1,587,939.17 บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์) คงเหลือ
เงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ 14,291,452.62 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) โดยสภาได้อนุมัติจ่ายเงินสะสมไป
แล้ว 7,495,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) ในการประชุมสภา 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  2560 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ในครั้งนี้จึงขอ
อนุมัติจ่ายเงินสะสมจ านวน 2,329,456 บาท ดังนี้ 

 ก่อสร้างถนนลาดยางแอตฟัลท์ ติ กส์ ผสมยางพารา หมู่  11  
ถนนซอยบ้ านอธิบดี ศิริพงษ์  เชื่ อมหมู่  12 จ านวน 2 ,000,000 บาท  
(สองล้านบาท) ตามแบบประมาณการของ อบต. ดงขี้เหล็ก  

 จ่ายเงินคืนค่าปรับบริษัท ลลิดาฯ ตามค าพิพากษาของศาลระยอง 
จ านวน 329,456 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท) 
รวมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 2,329,456 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่น
เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา 

 

นายวิเชียร  เหล็กศิริ ท่านนายกได้ชี้แจงเงินสะสมที่คงเหลือ จ านวน 14,291,452.62 บาท  
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 5) (สิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)  
    สภาฯ อนุมัติไปแล้ว 7,495,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาท)  
    คงเหลืออยู่จริง 6,796,452.62 บาท  (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อย 
    ห้าสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) หากสภาฯ อนุมัติไปอีก จะเหลือเงินสะสม  
    เพียง 4 ล้านเศษเท่านั้น 

นายอุดม  ตระกูลษา เข้าสู่ระเบียบการจ่ายเงินสะสมข้อ 89 เพ่ือเป็นการบ าบัด (1) ความเดือดร้อน 
(ประธานสภาฯ) ของประชาชน หากไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ขอมติอนุมัต ิ

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
          แอตฟัลท์ติกส์ผสมยางพารา หมู่ที่ 11 

3.2 การจ่ายเงินค่าปรับตามค าพิพากษาศาลปกครองระยองให้บริษัท ลลิดาฯ 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ตามค าสั่งศาลที่ 369/2560 28 ธันวาคม 2560 จ านวน 329,456 บาท   
(ปลัด อบต.)   (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท) จ่ายเงินคืนค่าปรับให้แก่บริษัท  
    ลลิดาฯ            นายวันชัย.../6 
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นายวันชัย  อยู่มา ท าไมจึงต้องจ่ายเงินค่าปรับคืนให้แก่บริษัท ลลิดาฯ ซึ่งเป็นผู้กระท าผิดสัญญา
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 7) อยากทราบว่า เพราะเหตุใดจึงต้องจ่ายเงินคืน 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ได้ยืนยันเรื่องที่ ไม่จ่ายเงินคืนบริษัท ลลิดาฯ มาโดยตลอด แม้แต่ 18 วัน  
(นายก อบต.)  และได้หารือไปที่อ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอและจังหวัด สุดท้ายศาลปกครองให้น า  
    หลักฐานไปชี้แจงชี้แจงเหตุผลเป็นไปตามระเบียบทุกอย่างแล้ว แต่บริษัทเห็นว่า 
    ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้ให้ปลัดน าหลักฐานไปหักล้าง สุดท้ายมีหนังสือ 
     แจ้งค าพิพากษาออกมา ให้จ่าย 80% ของเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) 
    หากอุทธรณ์ 30 วัน จะเกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลมาก   
    จึงเห็นควรว่าให้จ่ายเงินคืนค่าปรับตามค าสั่งของศาล 

นายวิเชียร  เหล็กศิริ แม้จะเป็นค าสั่งศาล แต่สภาไม่เคยรับทราบเลยว่าองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 5) ดงขี้เหล็กโดนฟ้อง นายกชี้แจงต่อศาลเมื่อไหร่ มีเงินส่วนไหนบ้างที่ สามารถ    
                             น ามาจ่าย อยากให้นายกยืมเงินสะสมไปจ่าย แทนการให้สภาฯอนุมัติ 

นายอุดม  ตระกูลษา ได้ดูระเบียบแล้ว เงินสะสมทางองค์การบริหารส่วนต าบลมีอยู่ สภาไม่ได้จะขัด 
(ประธานสภาฯ)  หรือละเมิดค าสั่งศาล องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กต้องจ่ายตามค าสั่งศาล  
     การที่จะจ่ายเงินสะสม เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนและการลงทุนตามระเบียบ  
    ของกระทรวงมหาดไทย การจ่ายคืนเงินค่าปรับนั้น จ่ายตามระเบียบข้อใด  
     ให้ปลัดอธิบายและให้นายกอธิบายว่าอะไร หรือใคร ท าให้เกิดความเสียหาย  

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์เรื่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัท ลลิดาฯ ท างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา องค์การ
(ปลัด อบต.)       บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กจึงได้ปรับบริษัท ลลิดาฯ 4 แสนบาท เมื่อปรับไป  
     1 - 2 ปี ทางคณะกรรมการพัสดุพิจารณาว่า โครงการใดของท้องถิ่นหรือ 
     หน่วยงานของรัฐ อยู่ในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ถือว่าเป็น 
     เหตุสุดวิสัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องคืนเงินค่าปรับและพิจารณาว่า 
     โครงการอยู่ ในห้วงความไม่สงบทางการเมืองหรือไม่ และอยู่ ในดุลยพินิจ 
    ของผู้บริหาร ว่าจะจ่ายคืนหรือไม่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้หารือ 
    จังหวัดว่าอยู่ในห้วง 18 วัน บริษัท ลลิดาฯ ไม่พอใจจึงฟ้องศาลปกครองว่า  
    นายกออกค าสั่งทางการปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย อ านาจคืนเงินค่าปรับ 
    อยู่ ในอ านาจของผู้บริหารการจ่ายเงินคืนค่าปรับให้แก่บริษัท ลลิดาฯ นั้น  
    ใช้ระเบียบการเงิน การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา การตรวจ 
    รับเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2   
    การจ่ายเงินค่าปรับคืนอาศัยหมวดที่  9 ข้อ 94 กรณี  องค์การปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินและด าเนินการขอคืนเงินในลักษณะของภาคมิควรได้ 
    เงินของเขาที่เราปรับเขามา หัวข้อที่ 3 เงินที่ได้รับชดเชย เกิดความรับผิดชอบ 
    ทางละเมิดนี้ การขอคืนภายในก าหนดอายุความ ข้อ 95 การถอดถอนเงินคืน 
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    ตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบว่ามีสาระส าคัญอย่างไร ตามค าพิพากษา ข้อ 96  
     วิธีการปฏิบัติ  บริษัท ลลิดาฯ ขอเงินคืนเงินนอกปีงบประมาณ ซึ่ งได้เกิน 
    ปีงบประมาณมา 2 ปีแล้ว จึงต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมสภาฯ 

นายณรงค์  แซ่มช้อย จากที่ ได้ ฟั งที่ น ายกและป ลั ด อธิ บ าย เห ตุ ผ ล  ซึ่ ง เข้ า ใจต ามระ เบี ยบ 
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 6)  ของกระทรวงมหาดไทย       
       1)  องค์การบริหารส่วนต าบลเสียหายเพราะไม่ได้ใช้อาคารตามก าหนด                                
         2)  บริษัท ลลิดาฯ ด าเนินงานล่าช้าแล้วเราปรับ เพราะเปลี่ยนช่างบ่อย 
     เมื่อครบก าหนด 60 วัน ตอนนั้นเกิดน้ าท่วมเหตุการณ์กระทบที่ อ่ืน ซึ่งเลย 
    ก าหนดที่แท้จริง ความเสียหายเกิดที่บุคคลไปแก้ต่างหรือหลักฐานที่น าไปแก้ต่าง 
    มีน้ าหนักน้อยเกินไป ความเสียหายเกิดในส่วนของการสู้คดีในศาล สภาฯยินดีไป 
    เป็นพยานให้ ความเสียหายและค าสั่งศาลให้แยกคนละส่วนกัน   

นายเกียรติภูมิ  คูณวัตร ขอเรียนถามท่านปลัด เกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสม ศาลปกครองมีค าพิพากษา  
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 1)  28 ธันวาคม 2560 สามารถอุทธรณ์  ได้ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561  
    ซึ่งอยู่ในก าหนด 30 วัน ทางเราได้ท าการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ ตั้งแต่มีคดีความมา  
    ทางผู้บริหารไม่เคยน าเรื่องแจ้งสภาให้รับทราบ ไม่มีการน าเรื่องเข้าสู่สภาฯ และ 
    ให้สภาฯอนุมัติจ่ายค่าปรับ ระยะเวลาที่ ศาลก าหนดทางสภาฯก็ ไม่สามารถ 
    ยื่นอุทธรณ์ได้ และการจ่ายนี้เป็นไปตามระเบียบชัดเจนหรือไม่ ระเบียบระบุให้ 
    สภาฯจ่ายใช่หรือไมไ่ด้เอกสารมาหน้าที่ 2 ข้อที่ 3 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์  1. ขอยืนยันบันทึกข้อความเรื่องการคืนเงินค่าปรับฯ ฉบับลงวันที่  
(ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก)   3 มกราคม 2561 ซึ่งหนังสือฉบับนี้จะต้องใช้แนบฎีกาเบิกจ่ายและเพ่ือใช้ 
                            ประกอบในกรณีที่  สตง. มาท าการตรวจสอบ หากผิดพลาดปลัดจะต้องถูก           
                            ด าเนินคดี โดยอ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
                            การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
                            พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวดที่ 9 ข้อ 96    
                            โดยได้ใช้ระเบียบนี้มาประกอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ท าการปรับบริษัท 
                            ลลิดาฯ มาปรับ ต่อมาได้มีค าสั่งศาลให้จ่ายเงินคืนค่าปรับให้แก่ บริษัท ลลิดาฯ  
                            แต่ได้เลยปีงบประมาณมาแล้วจึงท าการจ่ายให้ไม่ได้ 

 2. ท าไมจึงไม่ยื่นอุทธรณ์ บันทึกข้อความเรื่องการคืนเงินค่าปรับคืนให้แก่
บริษัท ลลิดาฯ ฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 2561 หากจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุด ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากได้รับค าสั่งศาล พร้อมทั้งน า
เอกสารหลักฐานใหม่ แสดงเหตุใหม่ที่ไม่ใช่หลักฐานเดิม จึงเห็นควรว่าไม่ควรยื่น
อุทธรณ์เพราะอาจเกิดผลเสียมากขึ้น ซึ่งศาลปกครองสูงสุดอาจยืนยันตามค า
พิพากษาของศาลชั้นต้นก็เป็นได้ ในกรณี บริษัท ลลิดาฯ มีแนวทางในการต่อสู้ 
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หรือไม่ อบต. ได้ขยายเวลาในการด าเนินการให้เพ่ิมอีก 60 วัน รวมระยะเวลา
การด าเนินโครงการ 240 วัน แต่ก็ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามก าหนด ทาง อบต. 
จึงได้ท าการปรับ บริษัท ลลิดาฯ และบริษัท ลลิดาฯ เห็นว่าไม่ยุติธรรมจึงได้ 
ร้องต่อศาล ขอให้จ่ายเงินคืนค่าปรับ ทาง อบต. ได้ท าหนังสือหารือไปถึงจังหวัด 
เห็นควรว่าอยู่ในห้วง 18 วัน จึงพิจารณาให้จ่ายเงินคืนค่าปรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้บริหาร ผู้บริหารจึงเห็นควรให้จ่ายเงินคืน 80% ของเงินค่าปรับและ
บริษัทท าหนังสือขอคืน ซึ่งในครั้งแรกนั้นนายกปฏิเสธไม่จ่าย บริษัทเห็นว่าไม่
ยุติธรรมจึงฟ้องศาล ศาลจึงมีค าพิพากษาให้จ่ายเงินคืน ภายใน 60 วัน จึงเห็นว่า
ควรจ่าย 80% ของเงินค่าปรับ โดยไม่ได้จ่ายดอกเบี้ย โดยผ่านระเบียบการ
จ่ายเงินขาดสะสม จึงน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

นายอุดม  ตระกูลษา เมื่อได้ตรวจเอกสารแล้วพบว่า น่าจะน าเรื่องเข้าสภาฯก่อน เพ่ือท าการหารือหรือ
(ประธานสภาฯ) หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือจะได้น าไปยื่นอุทธรณ์ 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย ขอเรียนด้วยความเคารพ พอได้รับทราบค าสั่งศาล จึงได้ปรึกษาปลัด ปลัดบอกว่า 
(นายก อบต. ดงขี้เหล็ก) เป็นอ านาจของนายก ไม่ทราบมาก่อนว่าจะต้องน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ  
  ซึ่งมาดูระเบียบในภายหลังจึงรู้ว่าต้องน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ซึ่งการจ่ายเงิน 
  คืนค่าปรับได้เลยปีงบประมาณมาแล้วจึงน าเรื่องมาแจ้งต่อที่ประชุม เพ่ือแจ้ง 
  ขออนุมัติต่อสภา  

นายวันชัย   อยู่มา ล าบากใจที่จะต้องพิจารณา เพราะเหตุเกิดสภาฯไม่ได้รับทราบมาก่อน มาทราบ
ใน(สมาชิกฯ หมู่ที่ 7) ตอนที่ต้องจ่ายเงินคืนค่าปรับ ซึ่งจ าเป็นจะต้องจ่ายให้ตามค าสั่งของศาล แต่ใน 
    อนาคตจะส่งผลกระทบอย่างไรก็มิอาจทราบได้ 

นายณรงค์   แซ่มช้อย เงินที่ใช้ในการจ่ายคืนค่าปรับเป็นเงินของบริษัท ลลิดาฯ แต่เงินส่วนนี้สามารถ
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 6) น ามาบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้พ่ีน้องประชาชนได้ ซึ่งเงินส่วนที่บริษัทจ่าย อบต. มา 
    ซึ่งเป็นเหตุมาจากการที่บริษัทฯ ท างานล่าช้า ไม่เสร็จทันตามก าหนด อบต.  
    ก่อให้เกิดความเสียหาย เพราะไม่สามารถเปิดใช้ได้ทันตามก าหนด จึงได้ท า 
     การปรับบริษัท ลลิดาฯ และมีช่วงที่บริษัทฯท าหนังสือมา นายกพิจารณาจะจ่าย    
    80% มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่จ่าย ทางบริษัทจึงน าไปฟ้องศาล จึงมีค าสั่งจากศาล 
   ให้จ่ายเงินค่าปรับในครั้งนี้ 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย คิดว่า 80 % ของห้วงความไม่สงบ 18 วันหรือไม่ ไม่กล้าตัดสินใจ จึงได้ท าการ
(นายก อบต. ดงขี้เหล็ก) หารือไปทางจังหวัด เมื่อเกิดความไม่มั่นใจจึงไม่จ่าย ทางบริษัท ลลิดาฯ จึงได้ 
   น าเรื่องไปฟ้องต่อศาล 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์บริษัท ลลิดาฯ ได้รับทราบ ได้ขอคืน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) แต่ทั้งนี้ 
(ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก)               ขึ้นอยู่กับ.../9 
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  ขึ้นอยู่กับอ านาจของผู้บริหาร นายกบอกว่าให้จ่ายคืน 80% ซึ่งศาลปกครอง 
   บอกไว้ว่าในครั้งแรกนั้นท่านนายกยินยอมที่จะจ่าย 80% ของเงินค่าปรับ จึงมี 
  ค าสั่งจากศาลให้จ่ายเงินคืนค่าปรับ 

นายณรงค์  แช่มช้อย ตามเอกสารกฎหมายต่างๆ ในส่วนของศาลมีค าสั่งมานั้น จึงเห็นควรพิจารณา
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 6) ให้อนุมัตติามค าสั่งของศาล 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย ถ้าสภาอนุมัติ หากว่าเกิดความเสียหายจะขอรับผิดชอบเองทั้งหมด 
(นายก อบต. ดงขี้เหล็ก) 

นายวิเชียร  เหล็กศิริ ท่านนายกขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและเราก็ไม่สามารถขัดค าสั่งของศาลได้  
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 5) แต่เราจะน าเงินส่วนไหนมาจ่าย 

นายอุดม  ตระกูลษา การจ่ายเงินขาดสะสมและการจ่ายหนี้สูญ หมวด 9 (2) การขอคืนเงินภายหลัง 
(ประธานสภาฯ) ปีงบประมาณ ตามรายละเอียด จ่ายตามหมวด 9 (2) ถ้าสมาชิกทุกท่าน 
  เห็นสมควรจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่บริษัท ลลิดาฯ ตามค าสั่งศาล หมายเลขแดงที่  
  367/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงิน 329,456  
  บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท) ขอยกมือรับรองด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้จ่ายเงินค่าปรับคืนให้แก่บริษัท ลลิดาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย 1. ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่อนุมัติจ่ายเงินสะสมทั้ง 2 โครงการ 
(นายก อบต. ดงขี้เหล็ก) 2. โครงการถนนผสมยางพารา ให้พัสดุเร่งด าเนินการ เพราะมีห้วงเวลาที่ก าหนด 
  ที่จะต้องด าเนินการตาม ปร 4 และ ปร 5 
 3. ฝายน้าจิตต์ก็เร่งด าเนินการอยู่ ให้เสร็จแล้วทันก่อนฤดูฝน 
 4. หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 9 ท าแบบเสร็จแล้วรอประกาศ ผู้รับเหมาจึงจะสามารถ 
  ด าเนินการได ้

5. ทางเชียงใหม่มาประสานไว้ เรื่อง อาสาป้องกันภัย, สุขภาพ ในหลายๆด้าน 
เป็นมูลนิธิ มีงบประมาณในการอบรมให้ 30,000 บาท ให้มีอาสาหมู่บ้าน 
และแจ้งเตือนผ่านศูนย์ อบต. ซึ่ งจะมีอาสาสมัครมาจัดโครงการที่  อบต.  
ซึ่งโครงการในครั้งนี้เป็นการจุดประกายให้ลุกขึ้นมาจัดการตนเอง และส่งข้อมูล
ผ่านมือถือและศูนย์ข้อมูล ท าให้ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารมากขึ้น 

 6. โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ประสานไป 3 หมู่บ้าน เพ่ือด าเนินโครงการ คือ  
  หมู่ 4 , 6, 7 จึงน าแจ้งต่อที่ประชุม 

นายณรงค์  แช่มช้อย ในครั้งแรกนั้น หมู่ 6, 7, 11, 14  ขอด าเนินโครงการ แต่ว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 6) ของโครงการ จึงไม่ได้รับการอนุมัติ        นายอุดม.../10 
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นายอุดม  ตระกูลษา ฝากปลัด จัดการเรื่องแอร์ในห้องประชุมสภา เพราะมีน้ าหยด และให้เลขาสภาฯ
(ประธานสภาฯ) จัดการเรื่องไมค์ แก้ไขให้ใช้ได้ดีด้วย 

นายวันชัย อยู่มา เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง อยากทราบว่ามีงบประมาณซ่อมแซมหรือไม่ 
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 7) 

นายอุดม  ตระกูลษา ให้ดูงบประมาณว่ามีเหลือพอหรือไม่ แล้วด าเนินการซ่อมแซม 
(ประธานสภาฯ) 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย ในการประชุมประจ าเดือนสิ้นเดือนนี้ขอประชุมเรื่องการแข่งขันกีฬาประเพณี 
(นายก อบต.) 

ปิดประชุม           เวลา  13.30  น.  

 

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 แล้ว เมื่อวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  ในวันที่  18 พฤษภาคม 2562 
     
     
     (ลงชื่อ)  
 


