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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

สมัยวิสามัญท่ี  ๒  ประจาํปี  ๒๕๖๔ 
วันพุธท่ี ๘ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ ศาลาวัดหนองเบน  หมู่  ๘  ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน 
 
ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายนวม เมินขุนทด รองประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๒ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๓ นายจรัส   มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๔ นางธัญสินี   อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม 
๕ นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน 
๖ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
๗ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๘ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๙ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๑๐ นายสมเกียรติ  ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๑๑ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๒ นายอมร   ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ อมร  ศรฐีาน 
๑๓ นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ คล้อย  ช่ืนสระน้อย 
๑๔ นายบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
๑๕ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๖ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๗ นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
๑๘ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๙ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๒๐ นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๒๑ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์  บัลลังค์ 
๒๒ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
๒๓ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๔ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๒๕ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๖ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๗ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๘ นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๙ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี    สวัสดี 

 



 
 

๒ 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๓๐ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ ประทินทิพย์  วิริยะปัญญาชัย 
๓๑ นายวัลลภ ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ วัลลภ  ชุ่มช่ืน 
๓๒ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 

 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายสวง งามมะเริง ประธานสภา อบต. - ลา - 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ รองนายก อบต. 
๔ นางสมทรง   ภู่ภูเขียว เลขานุการนายก อบต. 
๕ นายอดิสร สงสันเทียะ รองปลัด อบต. 
๖ นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผอ.กองช่าง 
๗ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุข 
๘ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๙ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผอ.การกองการศึกษาฯ 
๑๐ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผอ.กองคลัง 
๑๑ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
๑๒ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๓ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๔ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๖ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๗ นายสมาน เสลานอก พนักงานขับรถ 
๑๘ นายธนวัฒน์ นามบุดดี พนักงานจ้างเหมาบริการ 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: เน่ืองด้วยประธานสภาได้แจ้งลา เน่ืองจากติดภารกิจ จึงขอเชิญรองประธานสภา ได้ทํา
หน้าที่แทน เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัยและสวดมนต์พร้อมกัน  รองประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    

ประธานสภา อบต. : ขอสวัสดีสมาชิกสภา อบต. มะเกลือเก่าทุกท่าน และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน 
สําหรับการประชุมในครั้งน้ีเป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๒   ประจําปี 
๒๕๖๔ ซึ่งมีวาระที่สําคัญต้องพิจารณา  คือ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  และการพิจารณาโดย
งบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ลําดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  

ระเบยีบวาระที่ ๑ 
เลขานุการสภา 

 
: 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่อง การอนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า สมัย
วิสามัญที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๔ 
     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ขออนุญาตต่อนายอําเภอสูง
เนินขอเปิดการประชุมสภาฯ ในสมัยวิสามัญที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๔ ต้ังแต่วันที่  ๑ - 
๑๕  กันยายน  ๒๕๖๔  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ เน่ืองจากไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลา  จึง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๓) โดยนายอําเภอสูงเนินได้พิจารณาอนุมัติให้
เปิดประชุมสภาฯ ในสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกําหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่
วันที่  ๑ - ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๔   
     และอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒ การ
ประชุม ข้อ ๒๒  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้ง
เป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกําหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่า
สามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกําหนดเปิดสมัยประชุมปิดประกาศ
น้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลาเปิดสมัยประชุม 
โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๒ เรื่อง แจ้งตารางการอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ยังศูนย์กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อ โควิด ๑๙ ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 
 

วันที ่  ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
๑ ก.ย. ๒๕๖๔ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

 นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
๒ ก.ย. ๒๕๖๔ นายสุพจน์  ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

 นายปราโมทย์  มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 
   



 
 

๔ 

วันที ่  ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
๓ ก.ย. ๒๕๖๔ นางสุนารี  สวัสดิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

 นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
๔ ก.ย. ๒๕๖๔ นายวัลลภ  ชุ่มชื่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

 นายนึก  สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 
๕ ก.ย. ๒๕๖๔ นายสวง  งามมะเริง ประธานสภา อบต. 

 นายนวม  เมินขุนทด รองประธานสภา อบต. 
๖ ก.ย. ๒๕๖๔ นายจรัส  มาสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต. หมู่ ๑ 

 นายสุขสนาน  รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
๗ ก.ย. ๒๕๖๔ นางธัญสินี  อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 นางภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
๘ ก.ย. ๒๕๖๔ นายบุญส่ง  เปยีจันทกึ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

 นายทวีศักดิ์  ขนุสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
๙ ก.ย. ๒๕๖๔ นางบุปผา  กองพิธ ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

 นางบุญยืน  วเิศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ  ชินนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
 นายสนอง  ภูจาํนงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๔ นายอมร  ศรฐีาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
 นายคล้อย  ชื่นสระน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๔ นางบํารงุ  จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
 นางอัศนีย์  กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 
๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ นายธนกร  พลศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
 นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 
๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔ นายสรสิช  จรจนัทร ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
 นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ นายบรรจบ ชัยบุร ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
 นายสายัณ  ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ นายสุพนทร์  แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 
 นายวิวัฒน์  บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 
๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
 นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔ นายสุพจน์  ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 
 นายปราโมทย์  มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 
๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔ นางสุนารี  สวัสดิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
 นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ นายวัลลภ  ชุ่มชื่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 
 นายนึก  สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 
๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔ นายสวง  งามมะเริง ประธานสภา อบต. 
 นายนวม  เมินขุนทด รองประธานสภา อบต. 
๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ นายจรัส  มาสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต. หมู่ ๑ 
 นายสุขสนาน  รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 



 
 

๕ 

วันที ่  ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔ นางธัญสินี  อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
 นางภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๔ นายบุญส่ง  เปยีจันทกึ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
 นายทวีศักดิ์  ขนุสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔ นางบุปผา  กองพิธ ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
 นางบุญยืน  วเิศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ  ชินนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
 นายสนอง  ภูจาํนงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔ นายอมร  ศรฐีาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
 นายคล้อย  ชื่นสระน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔ นางบํารงุ  จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
 นางอัศนีย์  กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ นายธนกร  พลศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
 นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ นายสรสิช  จรจนัทร ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
 นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  

ที่ประชุม  : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๓ เรื่อง การลดยอดลูกหนี้ภาษี ค้างชําระภาษี 

     อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่  ๒๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจําหน่ายหน้ีสูญ การลดยอดลูกหน้ีค้าง
ชําระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ การลดยอด
ลูกหน้ีค้างชําระโดยไม่มีมูลหน้ีหรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาดและได้บันทึกเป็นรายได้
ประจําปีไว้แล้ว ทําให้มียอดลูกหน้ีค้างชําระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหน้ีค้างชําระตามความเป็นจริงได้ โดยเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ  และตามข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจํางวดปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ลงวันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า ดําเนินการเร่งติดตามการจัดเก็บลูกหน้ีค้างชําระให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว   
     ในการน้ีกองคลังได้ทําการตรวจสอบข้อมูลลูกหน้ีภาษีคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ามีลูกหน้ีจํานวน ๒๔ ราย ที่มีการจัดเก็บข้อมูลลูกหน้ีค้าง
ชําระโดยไม่มีมูลหน้ีและการจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด  โดยแบ่งเป็นลูกน้ีภาษีบํารุงท้องที่ 
๑๘ ราย เป็นเงิน ๒,๖๑๔.๗๕ บาท ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน ๓ ราย เป็น
จํานวนเงิน ๔ ,๙๐๕ ราย และลูกหน้ีภาษีป้าย จํานวน ๓ ราย เป็นจํานวนเงิน 
๓๗,๖๖๐ บาท  ทั้งน้ี อบต.มะเกลือเก่าได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ลูกหน้ี เพ่ือขอลดยอดลูกหน้ีค้าชําระภาษี ซึ่งจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ ได้
มีความเห็นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ลดยอดลูกหน้ีภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 
๑๘ ราย เป็นเงิน ๒,๖๑๔.๗๕ บาท และ ลดยอดลูกหน้ีภาษีป้าย จํานวน ๓ ราย เป็น
เงิน ๓๗,๖๖๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๒๗๔.๗๕ บาท โดย นายก อบต. ได้พิจารณา
อนุมัติ เมื่อวันที่  ๒ กันยายน  ๒๕๖๔   



 
 

๖ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวกแก่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด 
    ด้วยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ 
ทวิ วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัย ในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัด ให้
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กรมการศาสนา) มีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาวัดน้ัน 
รวมทั้งที่วัด ที่ธรณีสงฆ์และทรัพย์สินของวัดน้ันด้วย ดังน้ัน สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติจึงเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการ นําไปจัดประโยชน์โดยให้ประชาชนทั่วไปเช่า
เพ่ือปลูกบ้านอยู่อาศัย ทําการเกษตร หรือให้เช่าเพ่ือการพาณิชย์ และให้ส่วนราชการ
เช่าเป็นที่ต้ังสํานักงานหรือกิจการอ่ืนๆ ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียน
ทางภาระจํายอมผ่านที่ดินวัดร้างและท่ีศาสนสมบัติกลางโดยปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือมติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนา และขอ
ความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลืออํานวยความสะดวกแก่
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในการทําแผนผังรวม แผนที่ ท้ายสัญญาเช่า 
ตลอดจนแผนผังการขอทางภาระจํายอมที่ดินวัดร้างและท่ีศาสนสมบัติกลางซึ่งต้ังอยู่
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ในการน้ีจึงขอให้อํานวยความสะดวกให้แก่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในการจัดทําแผนผังรวม  

ที่ประชุม  : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : 

 
๑.๕ เรื่อง การย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของพระสงฆ์ 
     ด้วยอําเภอสูงเนิน ได้แจ้งการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าของพระสงฆ์ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ได้เห็นชอบ
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายเวลาในการย่ืนคําขออนุญาต
เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  โดยมีระยะเวลาการย่ืนคําขอจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งบัดน้ีได้สิ้นสุดระยะเวลาขยายดังกล่าวแล้ว   

ที่ประชุม  : รับทราบ 
นายก  อบต. : ๑.๖  เรื่อง สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙  
     จากโดยรวมปัจจุบันจํานวนผู้ติดเช้ือเริ่มลดลง แต่จํานวนผู้เสียชีวิตยังมีเพ่ิมขึ้นและ
ในจังหวัดนครราชสีมาได้มีผู้ติดเช้ือประมาณ ๒๐๐ ราย  ประกอบกับ ศปค. ได้
ประกาศให้ปลอดล็อคเพ่ือผ่อยคลายและช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจ ทําให้มีประชาชน
เดินทางออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จึงเกรงว่าอาจจะเกิดการติดเช้ือเพ่ิมขึ้นมากอีก 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ยังมียอดผู้ติดเช้ือ  ซึ่ง
อาจจะเป็นสถานการณ์เดียวกับช่วงสงกรานต์ที่มีการเดินทางของประชาชนทําให้มีการ
แพร่กระจายของโรค ขอให้ทุกท่านได้ป้องกันและไม่เดินทางไปยังจุดเสี่ยง ในส่วนของ 
อบต. ต้องขอบคุณท่านปลัด ผอ.กองสาธารณสุข หัวหน้าสํานักปลัด ผอ.กองคลัง ที่
ช่วยขับเคลื่อน การจัดหาวัสดุ การเบิกจ่ายต่างๆ ในการป้องกันโรคและการดําเนินงาน
ของศูนย์ SQ ทําให้การดําเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งศูนย์ SQ ใช้เป็นที่กักตัว
สําหรับผู้ที่มากจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งบางรายอาจจะมีผลตรวจจาก
ตรวจผลด้วยตนเอง ATK  ซึ่งเป็นการตรวจเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ดังน้ันทุกคนเข้ามาอยู่ใน



 
 

๗ 

ศูนย์ SQ จะต้องรับการตรวจที่โรงพยาบาลสูงเนินเท่าน้ัน หากผลเป็นลบจะต้องกักตัว 
๑๔ วัน ในส่วนของผู้ที่มีความเสี่ยงตํ่าอาจจะกักตัวที่บ้านซึ่งแล้วแต่ทางหมู่บ้านจะ
พิจารณา เมื่อครบกําหนดแล้วจึงสามารถกลับบ้านได้  โดยการจัดการของศูนย์ SQ ได้
มีการวางระบบได้อย่างดี มีการแยกส่วนผู้ที่รอฟังผล กับผู้ที่ผลเป็นลบ ลดการ
แพร่กระจายของโรค รวมถึงได้มีการทําความสะอาดฆ่าเช้ือทุกครั้งหากมีการย้ายออก
หรือย้ายเข้า  เรื่องการอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ ขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามีอยู่เวร
เพ่ือช่วยเหลือ สังเกตการณ์และเป็นกําลังให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงร่วมบริจาคของ
และอาหารมอบให้กับผู้กักตัว 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
นายก  อบต. : ๑.๗  เรื่อง การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
    ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเลือกต้ังท้องถิ่น โดยเห็นชอบให้พิจารณาจัดการเลือกต้ังองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประมาณ ๕,๓๐๐ แห่งทั่วประเทศภายในปี ๒๕๖๔ และหน่วยงานทีเก่ียวข้อง
พิจารณากรอบเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป ส่วนการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และ นายกเมืองพัทยา อาจจะมีการกําหนดให้มีการเลือกต้ังในลําดับถัดไป สําหรับ
กรอบระยะเวลาเบ้ืองต้น วันที่ ๑ -๑๕ ตุลาคม ๑๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) จะต้องประกาศกําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  – ๑๒  ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งการเลือกต้ังรอบน้ีจะลดจํานวนสมาชิกสภา อบต. 
เหลือเพียงหมู่บ้านละ ๑ คน  สําหรับกําหนดการที่แน่นอนต้องการผลการประชุมของ
คณะกรรมการเลือกต้ัง  แต่เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่ยังมี
อยู่ อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงหากมีการรวมตัวกันในการเลือกต้ัง  ในส่วนหากมี
ระบาดของโรคข้ึนมาอีก อาจจะต้องเลื่อนวันเลือกต้ังออกไป หรือมาตรการในการ
ป้องกัน 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
นายก  อบต. : ๑.๘  เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

     การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นการป้องกันการเสียชีวิต
หรือลดความรุนแรงของโรคหากมีการติดเช้ือ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างมากเบ้ืองต้น
ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต.บางท่าน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ในส่วนที่ท่านยังไม่ฉีด
และประสงค์ที่จะฉีดให้แจ้งรายช่ือผ่านทางไลน์ โดยแจ้งช่ือ นามสกุล เลขที่บัตร
ประชาชน อายุ เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือที่จะเป็นข้อมูลส่งให้ยังท่าน สจ. เพ่ือ
ประสานขอรับการฉีดวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่ได้รับทั้ง ๒ เข็ม จะเป็น ซิโนฟาร์ม ที่องค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ไ ด้ จั ด ง บป ร ะม าณจั ด ซื้ อ ม า    แ ต่ ใ น ส่ ว น ข อ ง  ร พ 
สต.มะเกลือเก่า เป็นของรัฐบาลที่ได้จัดสรรมาให้ โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ๗ โรค และผู้หญิงต้ังครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป  จํานวน ๘๐๐ เข็ม เมื่อวันที่ ๗ 
กันยายน ที่ผ่านมา แต่เน่ืองกลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้รับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสูง
เนินบางแล้ว ทําให้มีวัคซีนเหลือจึงได้แจ้งผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนมารับวัคซีนได้ ซึ่ง
ปรากฏว่ามีผู้มารับวัคซีนเป็นจํานวนมาก  แสดงให้เห็นประชาชนเริ่มมีความต่ืนตัวที่จะ
ป้องกันตนเอง สําหรับในรอบต่อไปจะเป็นของ รพ.สต.ปลายรางในวันที่ ๙ กันยายน 



 
 

๘ 

จํานวน ๘๐๐ เข็ม เข็มแรกเป็น ซิโนแว็ค เข็มที่ ๒ เป็นแอสต้าซิเนก้า ขอแจ้งยังสํานัก
ปลัดจัด อป.พร อํานวยความสะดวกการจราจรและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าจํานวน  

๑  สมัย คือ 
ประธานสภา อบต. : การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ประจําปี  ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

โดยรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพ่ือให้ทุก
ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือกแก้ไข
ในสาระสําคัญหรือไม่  

นางสุนารี สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ขอแก้ไขหน้า ๒๐  เส้นกําลังเอกจากปากทางหมู่ ๑๙ แก้ไขเป็น เส้นกําลังเอกหน้าบ้าน
นายสง่า พุทธสูงเนิน หมู่ ๑๘ ตรงข้ามบ้านนายอู๋ หมู่ ๑๙  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภา
ฯ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  ๔  ประจําปี  ๒๕๖๔ 
เม่ือวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียง  ๓๐ เสียง 

 :  
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ กําหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม น้ัน แต่กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้ว
ว่าไม่สามารถนําร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบและกําหนดระยะเวลา
ในการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สภาท้องถิ่นรับทราบ   ทั้งน้ี  เพ่ือให้
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีสามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
ตามข้อ ๒๔ 
     ในการน้ีเพ่ือให้การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ เป็นด้วยความเรียบร้อยและประกาศใช้ได้ทันตามกําหนดระยะเวลา  ผู้บริหาร
จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ขอเชิญผู้บริหารจะได้
แถลงงบประมาณ ถึงหลักการและเหตุผล เพ่ือให้ท่านสมาชิก อบต. ได้ทราบถึง
สถานการณ์คลัง ตลอดจนแนวนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ให้ที่ประชุมรับทราบ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายในวาระ
ที่ ๑ ขั้นรับหลัก ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : ก่อนที่ เข้าสู่การแถลงและเหตุผลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง ดังน้ี 
 



 
 

๙ 

๑. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 
หน้า ๑๑๓  บรรทัดที่ ๖ 
เดิม 
จัดสรรให้อัตราคนละ ๒๐ บาท  
แก้ไขเป็น 
จัดสรรให้อัตราคนละ ๒๑ บาท  
๒. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
หน้า ๑๖๒ 
เดิม 
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท  
แก้ไขเป็น 
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
๓. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
หน้า ๑๖๒ 
เดิม 
อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
แก้ไขเป็น 
อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท  

นายก อบต. : สืบเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด ๑๙) 
ทําให้ อบต.ต้องจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการ โดยการตัดงบประมาณการจัดทํา
โครงการต่างๆ มาดําเนินการในเร่ืองน้ี ซึ่งรวมถึงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วย ทําให้
การพิจารณางบประมาณจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ เพ่ือบริหารงบประมาณให้มี
ใช้เพียงพอตลอดปีงบประมาณ  ทําให้การจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณไม่สามารถ
เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ทันวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสําหรับข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ น้ี ได้ดําเนินการจัดทํางบประมาณให้มีความ
ครอบคลุมและครบถ้วนในเร่ืองการจัดทําเอกสารประกอบ ได้แก่ แบบประมาณการ 
รายละเอียดโครงการ รวมถึงการยืนยันโครงการของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของหมู่บ้าน  

 : หลักการและเหตุผล  
โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัย
อํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ มาตรา ๘๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ สําหรับการจัดทําร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕  เพ่ือให้ส่วนต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า ได้มีงบประมาณประจําปี ซึ่งกองงานทุกกองได้ทําการสรุปค่าใช้จ่ายต่าง
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทําโครงการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน สําหรับใช้ในการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยต้ังงบประมาณไว้ที่ ๗๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 



 
 

๑๐ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๔,๑๘๒,๐๐๐ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๒๙๘,๐๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา ๑๕,๑๓๑,๐๐๐ 
 แผนงานสาธารณสุข ๓,๒๓๖,๐๐๐ 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒,๓๐๑,๓๐๐ 
 แผนงานเคหะและชุมชน ๗๕๐,๐๐๐ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗๕๐,๐๐๐ 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๙๒๕,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐,๔๒๒,๗๐๐ 
 แผนงานการเกษตร ๒,๒๘๔,๐๐๐ 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง ๒๗,๒๒๐,๐๐๐ 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ ๗๘,๕๐๐,๐๐๐ 

 
ขอแจ้งสถานการณ์คลัง ดังนี้ 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่  ๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระบบบัญชีของ อปท. (e – LAAS) 

-เงินฝากธนาคาร ๓๑,๕๑๘,๒๓๕.๗๙ 
-เงินสะสม ๖๗,๐๔๑,๑๖๙.๕๗ 
-เงินทุนสํารองเงินสะสม ๑๓,๔๓๕,๙๘๒.๒๑ 
-รายงานกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้  
 เบิกจ่าย (จํานวน ๐ โครงการ) 

๐ 

-รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  ๓๐,๖๘๑.๐๐ 
๑.๒  เงินกู้คงค้าง จํานวน ๐ บาท 

  จากร่างบัญญัติงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๕  จะเห็นได้ว่างบประมาณที่นํามาใช้จ่ายส่วน
ใหญ่เป็นงบอุดหนุนทั่วไปท่ีมาจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรมายัง อบต.  จาก พรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ประมาณ
ร้อยละ ๓๐  รายได้ที่มาจากภาษีต่างๆ  ในส่วนที่ อบต.จัดเก็บภาษีเองนั้น ประมาณ ๒ 
ล้านบาท  เน่ืองจากรัฐบาลได้สั่งการให้ลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้
เหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ทําให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลงมาก แต่ทั้งน้ีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ไ ด้จัดสรรงบประมาณเ งินอุดหนุนทั่ ว ไปตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจ ให้กับ อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บ
รายได้ภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน ๑,๖๓๑,๕๐๒ บาท   ดังน้ัน การต้ัง
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ต้องให้รายรับและรายจ่ายมีความสมดุลกัน เพราะหาตั้ง
รายรับสูงกว่ามากหากรายได้จริงที่ได้รับการจัดสรรเข้าไม่ถึงจํานวนที่ต้ังไว้ ก็อาจจะทํา



 
 

๑๑ 

ให้รายจ่ายที่ ต้องจ่ายไม่ เพียงพอและเกิดผลเสีย ซึ่ งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
งบประมาณได้รับการจัดสรรเข้ามาแล้ว ๗๖ ล้านบาท จากที่ต้ังไว้ ๗๗ ล้านบาท ขาด
เพียง ๑ ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะมีงบประมาณเข้ามาเกินประมาณ ๓ ล้านบาท  
ซึ่งสามารถที่จะต้ังขอบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมได้   
     สําหรับการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก
การเปรียบเทียบประมาณการกับรายรับจริง ๕ ปี ย้อนหลัง  

ปี ประมาณการ รายรับจริง รายจ่ายจริง คงเหลือเป็นเงินสะสม 
๒๕๖๐ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๙,๖๓๕,๒๐๘.๒๘ ๖๓,๕๙๓,๑๓๘.๗๗ ๖,๐๖๐,๐๖๙,๖๑ 
๒๕๖๑ ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ ๗๓,๔๒๘,๙๔๘.๔๓ ๖๕,๘๒๔,๔๓๕.๓๐    ๗,๖๐๔,๕๑๓.๓๑ 
๒๕๖๒ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ ๗๘,๓๘๒,๔๓๓.๗๕ ๖๙,๒๐๓,๗๑๔.๔๖ ๙,๑๗๘,๗๑๙.๒๙ 
๒๕๖๓ ๗๙,๐๐๐,๐๐๐ ๗๕,๕๕๒,๓๐๒.๙๘ ๗๑,๕๖๓,๕๗๕.๗๙ ๓,๙๘๘,๗๒๗.๑๙ 
๒๕๖๔ ๗๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗๕,๗๖๕,๘๔๙.๙๕ 

(ณ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔) 
๖๘,๒๓๙,๓๔๒.๙๙ 
(ณ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔) 

๗,๕๒๖,๕๐๖.๙๖ 
(ณ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔)  

     สําหรับในปี ๒๕๖๔ จะเห็นได้ว่ารายรับจริงที่เข้ามาน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ๕ 
ล้านบาท จึงได้ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งบประมาณว่า จากท่ี
คาดกว่าเงินอุดหนุนจะเข้าอาจจะเข้ามีเพ่ิมเติมอีกประมาณ ๓ ล้านบาท แต่ในส่วนที่
เหลืออีก ๒ ล้านน้ันจะยังไม่ดําเนินการใช้จ่าย ทั้งน้ีได้กันไว้จ่ายในส่วนของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว   เพ่ือไม่ให้กระทบกับการดําเนินการ 
ซึ่งจะมีงบประมาณคงเหลือที่ตกเป็นเงินสะสมในทุกปี  ในส่วนของข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๕ ได้พิจารณาจากรายรับ รายจ่าย ปี ๒๕๖๔ และจากการ
ประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙  จึงเห็นควรต้ังเพ่ิมขึ้นประมาณ ๑.๕ 
ล้านบาท เพ่ือรักษาสถานะการเงินให้เพียงพอกับโครงการต่างๆ รายจ่ายประจํา การ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  จึงได้ต้ังงบประมาณที่ ๗๘.๕ ล้านบาท  โดยในส่วนที่เพ่ิมขึ้น 
๑.๕ ล้านบาทน้ัน นํามาต้ังในงบกลางเพ่ิมขึ้น และต้ังไว้ในเบ้ียยังชีพเน่ืองจากทุกปีจะมี
จํานวนผู้ยังชีพเพ่ิมขั้นและช่วงอายุจะขยับขึ้น เช่น จาก ๖๙ ปี เป็น ๗๐ ปี ซึ่งในช่วง
อายุจะได้รับเบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้น ๑๐๐ บาท จาก ๖๐๐  บาท เป็น ๗๐๐ บาท  ค่าใช้จ่าย
ในด้านบุคลากรท่ีต้องมีการปรับขั้นเงินเดือนและค่าจ้างสําหรับลูกจ้าง  อีกส่วนคือเงิน
อุดหนุน คือ ค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียน  แต่ทั้งน้ีบ้างโครงการมีความ
จําเป็นต้องลดงบประมาณลง เช่น โครงการ อบต. พบประชาชน  ในส่วนของโครงการ
ที่เป็นการอบรม ได้มอบนโยบายในการดําเนินการให้ใช้สื่ออิเล็กโทรนิกส์ สื่อโซเชียล 
เช่น การประชุม ผ่านโปรแกรมซูมเพ่ือเป็นการป้องกันโรคและเพ่ือความประหยัด
ค่าใช้จ่าย  ซึ่งการต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๕ ฉบับน้ี เป็นยอดที่
เสร็จสมบูรณ์ มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ขอให้ที่
ประชุมสภาได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ขอสอบถามโครงการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ ในหน้าที่ ๑๕๑ โครงการ่อ
สร้างระบบกรองประปาหมู่บ้าน ซึ่งจากที่ได้สํารวจพร้อมกับกองช่างได้แจ้งให้เพ่ิมเติม
และขยายท่อเมน ขนาด ๒.๕ น้ิว ประปา ในงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ใน
ข้อบัญญัติไม่ได้ลงรายละเอียด 

ผอ.กองช่าง : สําหรับโครงการน้ี เบ้ืองต้นทางหมู่บ้านต้องการดําเนินการทั้ง ๒ อย่าง แต่ให้
ดําเนินการระบบกรองนํ้าก่อน แต่ หากมีงบประมาณคงเหลือจะนํามาเพิ่มเติมขยาย



 
 

๑๒ 

ท่อเมนประปา  ในงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่งบประมาณอาจจะทําได้เพียง
เล็กน้อยไม่สามารถขายได้ทั้งหมู่บ้าน  

นายก อบต.  : เห็นควรว่าไม่ต้องเพ่ิมรายละเอียด เพราะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อย ซึ่ง
หากต้องประมาณการราคาใหม่อาจจะส่งผลกระทบกับประมาณในข้อบัญญัติ
งบประมาณฉบับน้ีได้ แต่ขอให้กองช่างได้ตรวจสอบงบประมาณอ่ืนที่สามารถมา
ดําเนินการในส่วนขยายท่อเมนประปา โดยจัดเป็นการซื้อวัสดุและให้หมู่ บ้าน
ดําเนินการเอง ในส่วนน้ีทางหมู่บ้านสามารถทําได้หรือไม่  

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: หากมีวัสดุอุปกรณ์ ทางหมู่บ้านสามารถดําเนินการเองได้ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ขอแก้ไขหน้า ๑๕๑ โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงดําเนินการคือ
บ้านนางสมใจ ขอให้แก้ไขจากบ้านนางวันทองเป็นบ้านนางสมใจ และขนาดความกว้าง
ของท่อ ๐.๔๐ เมตร อาจจะเล็กเกินไป ขอเปล่ียนเป็น ๐.๘๐ เมตร จุดละ ๔ ท่อน 
เพราะหากท่อเล็กไปจะทําให้ทรายไหลอุดนํ้าไม่สามารถระบายได้ 

นายก อบต. : ระดับพ้ืนเดิมกับระดับถนนต่างกันเท่าใด เพราะหากต้ังท่อสูงไปจะทําให้ไม่ไหลเข้าท่อ
ระบายนํ้า 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: จากที่กองช่างได้สํารวจแจ้งว่าจะทําบ่อพักทรายไม่ให้ไหลเข้ายังท่อระบายนํ้า และต้อง
ผ่าถนนเพ่ือวางท่อ 

นายก อบต. : ให้กองช่างปรับแบบให้ถูกต้อง 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: สําหรับการข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๕ น้ี โดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นการต้ัง
งบประมาณแบบขาดดุล เน่ืองจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้ังไว้ ๗๗ ล้านบาท แต่ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต้ัง ๗๘.๕ ล้านบาท ซึ่งส่วนที่เกินมาน้ันเป็นงบอุดหนุน แต่ในปี 
๒๕๖๔ จัดเก็บภาษีได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ได้ต้ังประมาณการไว้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท ค่าธรรมเนียมต่าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปี ๒๕๖๕ ประมาณการไว้ที่ ๗๐๐,๐๐๐ 
บาท   แต่รัฐบาลให้ลดการจัดเก็บภาษีเหลือร้อยละ ๑๐ ซึ่งไม่รวมกับงบประมาณ
อุดหนุนแต่ที่ประมาณการน้ันเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๕๐  รายได้จากทรัพย์สินปี ๒๕๖๔ 
จัดเก็บได้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๕ ต้ังประมาณการไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  จาก
สภาพเศรษฐกิจเช่นน้ีจัดเก็บภาษีได้มากเท่าน้ีเลยหรือไม่ ดังน้ันงบประมาณท่ีต้ังไว้ใน 
ปี ๒๕๖๕ จึงเห็นว่าต้ังขาดดุล เน่ืองจากต้ังไว้สูงหากเงินอุดหนุนเข้ามาไม่ทันหรือน้อย
กว่า นํางบประมาณในส่วนใดมาเพ่ิมเติมให้เพียงพอในการใช้จ่ายทั้ง ๑๓ แผนงาน 
ทั้งน้ีในปี ๒๕๖๔ มีหลายหมู่ บ้านที่ประสบความเดือดร้อนที่ ต้องช่วยเหลือ ซึ่ง
งบประมาณไม่เพียงพอที่จะมาช่วยเหลือ ทําให้ต้องใช้เงินสํารองสะสม หรือ เงินสะสม 
มาดําเนินการ  ขอให้นายกได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : สําหรับการต้ังงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ที่เพ่ิมขึ้น ๑.๕ ล้านบาท น้ันตามที่ได้ช้ีแจงไป
ว่าเป็นเงินอุดหนุนประมาณ ๑ ล้านบาท ดังน้ันจะเห็นได้งบประมาณที่ต้ังเพ่ิมจริงๆ คือ 
๕๐๐,๐๐๐ บาทเท่าน้ัน  และในปีงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่ต้ังไว้ ๗๗ ล้านน้ัน ขณะน้ี
รัฐบาลได้โอนเงินงบประมาณมาให้แล้ว ๗๖ ล้านบาท ส่วนหน่ึงมาจากการจัดเก็บภาษี
ของรัฐบาลที่เก็บได้มากในช่วงปลายปีงบประมาณและจัดสรรมาให้ อปท. ในช่วงน้ี ซึ่ง
หากสังเกตได้ว่าเกือบทุกสิ้นปีงบประมาณจะมีงบประมาณเข้ามาจะไม่สามารถนํามา



 
 

๑๓ 

ดําเนินการได้ ทําให้งบประมาณเหล่าน้ีเข้าเป็นเงินสะสม ซึ่งการต้ังงบประมาณของปี 
๒๕๖๕ น้ัน ได้อ้างอิงมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่วนรายได้จากทรัพย์สินน้ัน เป็น
การประมาณการที่คาดว่าจะมีงบประมาณเข้ามาแต่หากไม่เข้ามาตามที่ประมาณการ
ไว้ ก็จะมีรายรับจากส่วนอ่ืนที่เข้ามาทดแทน ทั้งน้ีเมื่อจะสิ้นปีงบประมาณจะได้มีการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งบประมาณเพ่ือพิจารณางบประมาณที่
เหลืออยู่และโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการว่ามีความจําเป็นหรือไม่ หากไม่จําเป็นก็จะ
ตัดโครงการออก แต่ยังให้คงไว้ในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการ
ใช้งบประมาณจึงถึงสิ้นปีงบประมาณ ในส่วนภาษีอากรที่ได้ประมาณการไว้สูงน้ัน จะ
เห็นได้ว่าจากที่ได้ประมาณการของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายรับจริงได้น้ันสูงกว่าที่ต้ัง
ประมาณการไว้ รวมถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รัฐบาลให้จัดเก็บเพียงร้อยละ ๑๐ 
น้ัน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้โอนเงินอุดหนุนมาชดเชยให้แล้ว ประมาณ ๑.๖ 
ล้านบาท และคาดว่าในปี ๒๕๖๕ รัฐบาลจะมีการโอนเงินอุดหนุนชดเชยในส่วนของ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาอีก ดังน้ันในส่วนน้ีการต้ังงบประมาณดังกล่าวจึงไม่
ถือว่าขาดดุล 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายสุพนทร์  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: สอบถามในเร่ืองงบประมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขอให้ต้ังงบประมาณให้
ครอบคลุมในทุกหมู่บ้าน เพราะยังมีหลายหมู่บ้านที่ อบต.ยังไม่ได้เข้ามาดําเนินการ
จัดเก็บ ทําให้ประชาชนบางส่วนต้องกําจัดขยะโดยการนําไปทิ้งตามป่า 

นายก อบต. : สําหรับการจัดเก็บขยะ โดยเริ่มแรกได้จัดเก็บในหมู่บ้านที่เป็นชุมชนหนาแน่น หมู่ ๑ 
หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๑๘ หมู่ ๑๙ จากนั้นในระยะที่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๕ และ หมู่ ๙ ซึ่งก่อน
จะดําเนินการจัดเก็บขยะ อบต.จะได้มีการลงประชาคม ในหมู่บ้านที่ต้องการให้ อบต.
จัดเก็บขยะ  โดย ผู้บริหาร ฝ่ายสภา และ ผอ.กองสาธารณสุข จะประชุมทําความ
เข้าใจกับประชาชน ในเร่ืองวันที่จะดําเนินการ อัตราค่าจัดเก็บ และบริหารจัดการ 
ทั้งน้ี อบต.จะมีแบบฟอร์มในการเข้าร่วมโครงการให้กับทุกบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีต้องมี
ขั้นตอนในการดําเนินการ แต่ก็มีบางหมู่บ้านที่คนส่วนหน่ึงต้องการแต่คนส่วนใหญ่ไม่
ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ในบ้านวังใหญ่ หมู่ ๖  ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่มีครัวเรือนหลาย
หลังคาเรือน แต่เมื่อมีการประชุมประชาคมแจ้งอัตราค่าจัดเก็บขยะ ๒๐ บ้านต่อเดือน 
พบว่าครัวเรือนยินดีที่จะจ่ายและให้รถ อบต.มาจัดเก็บขยะ  แต่ส่วนใหญ่เห็นว่า
สามารถที่จะกําจัดขยะเองได้  อบต.จึงไม่ได้เข้ามาดําเนินการ ดังน้ัน หากบ้านใด
ต้องการให้ อบต. มาดําเนินการจัดเก็บขยะ จะต้องถามคิดเห็นของประชาชนก่อนว่า
ยินดีหรือไม่หากเป็นไปได้ควรจะเห็นชอบเกินครึ่งหน่ึงของครัวเรือนของหมู่บ้านน้ัน  
ในส่วนที่ท่านได้กล่าวว่าประชาชนไม่มีที่กําจัดขยะจึงนําไปทิ้งในป่าน้ัน มองว่าเป็นการ
กระทําของคนมักง่ายมากกว่า ดังนั้นในส่วนน้ีควรจะมีมาตรการมาดําเนินการกับคน
เหล่าน้ีมากกว่า อีกทั้งในเรื่องการบริหารจัดการการจัดเก็บขยะน้ันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง 
ไม่ว่าจะเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าทิ้งขยะ ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ  สําหรับใน
เรื่องนี้หากหมู่บ้านใดที่พร้อมที่จะให้ อบต.จัดเก็บขยะ ขอให้แจ้งมาที่ อบต. เพ่ือที่จะ
ทําการประชุมประชาคม หากมีหลายหมู่บ้าน อบต.ต้องพิจารณาห้วงระยะเวลาในการ
จัดเก็บ และอาจต้ังงบประมาณในการจัดซื้อรถขยะเพ่ิมเติม 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
   



 
 

๑๔ 

นายธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  

: ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดในหน้า ๑๔๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
มะเกลือเก่า หมู่ ๒ – วังเณร  ให้ใส่รายละเอียดความกว้าง ความยาวและความหนา
ของถนน 

นายก อบต. : ขอให้กองช่างแจ้งรายละเอียดเจ้าหน้าที่งบประมาณได้เพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ขอเพ่ิมเติมในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในกองช่าง เพ่ือจัดซื้อรถขุด JCB 
แบบล้อยาง งบประมาณล้านกว่าบาท  เน่ืองจากได้มีหลายหมู่บ้านได้แจ้งในเร่ืองถนน
เสียหาย หรือนํ้าท่วมขัง หากได้จัดซื้อรถดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือได้ทันที 

นายก อบต. : สําหรับในวาระน้ีเป็นการรับหลักการในการต้ังงบประมาณ ส่วนท่านจะเพ่ิมเติมใน
รายการใดน้ัน ท่านสามารถย่ืนคําเสนอแปรญัตติเพ่ือต้ังเป็นรายการใหม่ โดยลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่คิดว่าไม่จําเป็นลง แต่ถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงพอสมควร ทั้งน้ีหาก
มีงบประมาณเข้ามาเกิน สามารถนํามาต้ังข้อบัญญัติเพ่ิมเติมเพ่ือจัดซื้อได้ อย่างไรก็ดี
การต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติฉบับน้ีได้ตัดงบประมาณออกหลายส่วน คงไว้แต่
โครงการท่ีไว้สําหรับตรวจประเมิน  ในเรื่องน้ีขอฝากท่านปลัดไว้เพ่ือพิจารณาและ
บรรจุไว้ในแผน ซึ่งจะเปิดประชุมสภาฯ อีกคร้ังเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: หากบรรจุไว้ในแผนแล้ว ผู้บริหารสามารถเสนอญัตติเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมในการ
จัดซื้อได้หรือไม่  

นายก อบต. : สําหรับการจัดซื้อรถ JCB ซึ่งถือเป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่สามารถใช้
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมได้ต้องใช้อํานาจสภาเท่าน้ัน 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
  เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติมในวาระสําคัญเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว  ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภาในการรับหลักการ 
ขอให้เลขานุการสภาได้ช้ีแจงระเบียบ   

เลขานุการสภาฯ 
 

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
     ข้อ  ๔๕ วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน   
     ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี คือ การออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ 
     ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฎิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ปฏิบัติ คือ 
๑) การยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ๒) ยืนขึ้น ๓) การเรียกช่ือตามลําดับตัวอักษรให้ออกเสียง
ลงคะแนนเป็นรายช่ือบุคคล  

ประธานสภา อบต. : ตามเลขานุการสภาได้ช้ีแจง มีท่านใดสงสัยหรือไม่  หากไม่มีท่านใดสงสัย ขอมติที่
ประชุมในการลงคะแนนเปิดเผยหรือลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแบบเสียงแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๓๐ เสียง ไม่ออก
เสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนระหว่าง ๑) การยกมือขึ้นพ้น
ศีรษะ ๒) ยืนขึ้น ๓) การเรียกช่ือตามลําดับตัวอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายช่ือ
บุคคล 



 
 

๑๕ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแบบเสียงโดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  ด้วยคะแนนเสียง ๓๐ 
เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ 
เสียง 

ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และก่อนที่จะทําการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ  จะ
เสนอกี่ท่านและจะเสนอใครบ้าง น้ัน   ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ช้ีแจงระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
 

: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๓   คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  
๒  ประเภท คือ  (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน   

ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมสภาได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ
ทําหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในคร้ังน้ีก่ีท่าน จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน
เจ็ดคน  และผู้รับรอง ๒ ท่าน  

นางสุนารี  สวัสดิ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  ๓ ท่าน 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม : -ไม่ม-ี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอมติรับรอง 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน ๓ คน   ด้วยคะแนนเสียง ๓๐ 

เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ตามที่มีม ติ ให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจํ านวน   ๓   คน  โดย

คณะกรรมการแปรญัตติต้องเป็นคณะกรรมการสามัญ ที่คัดเลือกมาจากสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ตามข้อ ๑๐๓ หมวด ๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นฯ  ขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติทีละ ๑ คน  
การเสนอช่ือไม่จํากัดจํานวน  พร้อมผู้รับรอง  ๒ ท่าน  โดยผู้รับรองจะรับรองได้เพียง 
ครั้งเดียวในแต่ละคน  ในกรณีที่ผู้น้ันยังไม่มีการรับการคัดเลือก  และสําหรับผู้ที่ถูก
เสนอช่ือไปแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกสามารถถูกเสนอช่ือมาได้อีก 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
นายปราโมทย์  มิดขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: เสนอ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
ผู้รับรอง นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
 นายสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม : -ไม่มี- 



 
 

๑๖ 

ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา 
อบต. หมู่  ๑๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสนุารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ เปน็
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  

   
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: เสนอ นายบรรจบ  ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
ผู้รับรอง นางสุนารี สวัสดิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
 นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
ที่ประชุม : -ไม่ม-ี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้  นายบรรจบ  ชัยบุรี 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๑ เปน็

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  
   
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: เสนอ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
ผู้รับรอง นางบํารุง จันทร์โสภณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
 นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗  

นางบุปผา  กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ขออนุญาตไม่รับ เน่ืองจากมีต้องดูแลผู้ป่วยจึงไม่สะดวกทําหน้าที่ 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: เสนอ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
ผู้รับรอง นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
 นางบํารุง จันทร์โสภณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  
ที่ประชุม : -ไม่ม-ี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายธนกร พลศรี สมาชิก

สภา อบต. หมู่ ๙  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ ๓ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายธนกร พลศรี สมาชกิสภา อบต. หมู่ ๙ เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓   
ประธานสภา อบต. : ที่ประชุมสภาได้มีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๓  ท่าน ประกอบด้วย 

๑) นางสุนาร ี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
๒) นายบรรจบ ชัยบุร ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
๓) นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙  

  ขอพักเป็นเวลา ๓๐ นาที เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
แต่งต้ังประธานกรรมการ เลขานุการ ขอให้เลขานุการสภาได้ดําเนินการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

   



 
 

๑๗ 

เลขานุการสภา อบต.  
 

: ตามท่ีได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
ทั้งสามท่านประชุมพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการ เลขานุการ เพ่ือกําหนด
ระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ   

ประธานสภา อบต. : ตามที่ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแล้ว และได้มีการแต่ต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ลําดับต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาได้กําหนดระยะเวลาการ
เสนอคําแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นฯ ข้อ ๔๕  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง 
นับต้ังแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ น้ัน  โดยห้วง
ระยะเวลาแต่ละขั้นตอนจะห่างกันย่ีสิบสี่ช่ัวโมง และเพ่ือให้การพิจารณาแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาที่ถูกต้องควรมีระยะเวลาอย่างน้อย ๕ 
-  ๗ วัน โดยให้นับวันน้ีเป็นวันแรกในการยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  เมื่อครบกําหนด
ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงแล้วคณะกรรมการแปรญัตติจะกําหนดวันประชุมโดยมีหนังสือถึงผู้ที่ย่ืน
เสนอคําขอแปรญัตติและผู้บริหารเพ่ือช้ีแจง โดยมีระยะเวลาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุม และตามข้อ ๕๐   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัติ  ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม   พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตติน้ันเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา   

นางสุนารี  สวัสดี 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

: ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
๑) นายธนกร  พลศรี ประธานกรรมการแปรญัตติ 
๒) นายบรรจบ ชัยบุร ี กรรมการแปรญัตติ 
๓) นางสุนาร ี สวัสดี เลขานุการและกรรมการแปรญัตติ  

  และได้กําหนดวันที่รับคําแปรญัตติ เป็นเวลา ๓ วัน ในระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑  
กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ประธานสภา อบต. : ดังน้ัน เพ่ือให้การพิจารณาในวาระที ๒ และ วาระที่ ๓ เป็นไปตามระเบียบ จึงขอ
เสนอกําหนดหระยะเวลาในการรับคําเสนอคําแปรญัตติและกําหนดการประชุม   

  ๑) วันที่ ๙ – ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
    ณ ศูนย์บริการประชาชน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ 
๒) วันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
    ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสิบส่าง 
๓) กําหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔  
    เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
๔) ขอนัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ แห่งร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ ในวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
    ณ ศาลาวัด หนองเบน หมู่ ๘ ตําบลมะเกลือเก่า 
สอบถามที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบตามท่ีกําหนดระยะเวลาที่เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 



 
 

๑๘ 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญคณะกรรมการแปลญัตติได้กล่าวต่อทีประชุมสภา 
นายธนกร  พลศรี 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

: ในนามผู้แทนคณะกรรมการแปรญัตติต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ไว้วางใจให้ทําหน้าที่
คณะกรรมการแปรญัตติ และเห็นด้วยกับที่ท่านประธานสภาได้เสนอกําหนดระยะเวลา
การรับเสนอคําแปลญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติจะทําหน้าที่รอรับคําเสนอแปร
ญัตติ ณ ศูนย์บริการประชาชน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙  ตามวัน เวลา ที่กําหนด และใน
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้กําหนดเป็นวันประชุม และจะได้ขอเชิญท่านนายกได้มา
ประชุมช้ีแจงพร้อมกับผู้ที่ ย่ืนคําเสนอขอแปรญัตติ  เพ่ือที่จะได้จัดส่งหนังสือให้
ประธานสภา และส่งหนังสือนัดประชุมสภาต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ตามมติที่ประชุมผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.ท่านใดต้องการจะยื่นเสนอคําขอแปร

ญัตติสามารถเสนอคําแปรญัตติได้ตามกําหนดเวลา และขอให้ทุกฝ่ายได้ดําเนินการ
ตามระเบียบข้อบังคับของสภาฯ เพ่ือความถูกต้องและไม่ผิดพลาด ขอให้มีความพร้อม
เพรียงกัน ทุกฝ่าย เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้นําข้อบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับน้ีไปพัฒนา
ตําบลของเรา   ท้ายน้ีขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้จัดทําหนังสือพร้อม
บันทึกการประชุมโดยย่อแจ้งให้ประธานสภาได้รับทราบ เพ่ือที่จะได้ทําการประชุม
พิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ    

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษาฯ) 

     ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ  
เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดต้ังยังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง เพ่ือใช้ป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานท่ี
ราชการ และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังรายการต่อไปน้ี 
๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
๑ .๑   ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเ ก่า  
จํานวน  ๓๙,๔๐๐  บาท  เพ่ือจัดซื้อ 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายใน
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   ๖,๐๐๐  บาท 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๕,๗๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน  ๑๑,๔๐๐  บาท 
     - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) แบบ ๘ ช่อง 
ราคาตัวละ ๒๒,๐๐๐  บาท จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก  หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   

  ๑ .๒   ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้ตาย  
จํานวน  ๓๙,๔๐๐  บาท เพ่ือจัดซื้อ 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายใน
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   ๖,๐๐๐  บาท 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๕,๗๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน  ๑๑,๔๐๐  บาท 



 
 

๑๙ 

     - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) แบบ  
๘ ช่อง ราคาตัวละ ๒๒,๐๐๐  บาท จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)   

  ๑ .๓   ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูน ย์พัฒนาเ ด็ก เล็กบ้ านหนองม่วง  
จํานวน  ๓๙,๔๐๐  บาท เพ่ือจัดซื้อ 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายใน
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   ๖,๐๐๐  บาท 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๕,๗๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน  ๑๑,๔๐๐  บาท 
     - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) แบบ ๘ ช่อง 
ราคาตัวละ ๒๒,๐๐๐  บาท จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)   

  ๑ .๔   ร ะบบกล้ อ ง โ ท ร ทั ศน์ ว ง จ รปิ ด ศู น ย์พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ กบ้ า น วั ง ร า ง  
จํานวน  ๓๙,๔๐๐  บาท  เพ่ือจัดซื้อ 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายใน
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   ๖,๐๐๐  บาท 
     -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๕,๗๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   ๑๑,๔๐๐  บาท 
    - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) แบบ ๘ ช่อง 
ราคาตัวละ ๒๒,๐๐๐  บาท จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)   

  ๑.๕  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองเบน               
จํานวน  ๓๙,๔๐๐  บาท  เพ่ือจัดซื้อ 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายใน
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   ๖,๐๐๐  บาท 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๕,๗๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   ๑๑,๔๐๐  บาท 
-   อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) แบบ ๘ ช่อง ราคา
ตัวละ ๒๒,๐๐๐  บาท จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะเกลือเก่า(กิจกรรมพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม) 

 : ๑ .๖   ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูน ย์พัฒนาเ ด็กเล็กบ้านวังรางน้อย  
จํานวน  ๓๙,๔๐๐  บาท   เพ่ือจัดซื้อ 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายใน
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   ๖,๐๐๐  บาท 
 
 



 
 

๒๐ 

     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๕,๗๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   
๑๑,๔๐๐  บาท 
     - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) แบบ ๘ ช่อง 
ราคาตัวละ ๒๒,๐๐๐  บาท จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ (อุดหนุนกิจกรรมวิชาการ) 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 
นายก อบต. : ด้วยได้มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการในการดูแล

รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือเป็นสถานที่ราชการ
ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลของตําบลมะเกลือเก่า โดยได้มีจัดสรร
งบประมาณมาดําเนินการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดหาบุคลากร อาหารกลางวัน
และนม เพ่ือดูแลและจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีอายุต้ังแต่ ๒ – ๔ ขวบ หรือ
เด็กปฐมวัยที่มีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตําบลมะเกลือเก่า ซึ่งมีทั้งหมด ๗ แห่ง สําหรับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ได้มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาขโมยของภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
รวมถึงการทําลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งไม่สามารถจับตัวเพ่ือมาดําเนินคดีได้
หรือยังไม่หลักฐานใดๆ ซึ่งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 
๖ ได้ผู้เข้ามาทําลายเคร่ืองเล่นเด็กพังเสียหาย และทําลายธงชาติที่ติดประดับบริเวณ
รั้วรวมถึงธงชาติบนเสาธง ซึ่งถือเป็นการกระทําที่ไม่สมควรอย่างย่ิง เน่ืองจากรัฐบาลได้
สั่งการให้เฝ้าระวังห้ามมิให้มีการทําลายธงชาติหรือสถานที่ราชการ เบ้ืองต้นได้แจ้งยัง
นายอําเภอสูงเนินให้รับทราบแล้ว แจ้งความยังเจ้าหน้าที่ตํารวจให้สืบหน้าตัวคนร้าย
แต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถจับตัวมาดําเนินคดีได้ ในการน้ีเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้
ไม่หวังดีมาทําลายทรัพย์สินของทางราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้มี
หนังสือให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้การได้เป็นปกติ หากมีการชํารุดให้
ดําเนินการซ่อมแซม ซึ่งในส่วนของของอบต.ติดต้ังไว้หลายจุด ที่ทําการ อบต. หมู่ ๑ 
หมู่ ๒ แยกบ้านหนองม่วง แยกคําไฮ แยกบ้านวังรางน้อย เพ่ือใช้ตรวจสอบหากเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุร้ายอ่ืนๆ ซึ่งผู้ที่จะขอดูข้อมูลได้ต้องย่ืนแบบฟอร์มตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ และผ่านการอนุมัติตามลําดับขั้นตอน รวมถึงเพ่ือใช้ดูพฤติกรรม
ของครูผู้สอนที่ปฏิบัติต่อเด็ก รวมถึงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างและดูว่าครู
ได้เข้ามาสอนเด็กนักเรียนตามปกติหรือไม่ เน่ืองจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครอง
หรือบางคร้ังมาพบผู้บริหารโดยบังเอิญ  ดังน้ันเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับ
สถานที่ราชการในความรับผิดชอบ จึงได้พิจารณางบประมาณเงินอุดหนุน ประเภท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ 
(อุดหนุนกิจกรรมวิชาการ) และ เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่ไม่ได้อุดหนุนให้กับโรงเรียน
เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทําให้โรงเรียนปิดทําให้ไม่ได้ใช้
งบประมาณเหล่าน้ี จึงเห็นควรนํางบประมาณมาดําเนินการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 
โดยดําเนินการตามมาตรฐานครุภัณฑ์ และได้มอบหมายให้กองการศึกษา กองคลัง 
จัดหาผู้ประกอบการมาสํารวจพ้ืนที่ที่จะติดต้ังให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด จึงสรุปได้
ว่าจะติดต้ังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๖ แห่ง ประกอบด้วยด้วย ๑) ศูนย์พัฒนา



 
 

๒๑ 

เด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า ๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้ตาย ๓)  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองม่วง ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางใหญ่ ๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
วังรางน้อย ๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน แต่เน่ืองจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเลาได้ต้ังอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองเลาจึงไม่สามารถติดต้ังได้แต่จะพิจารณาวิธีการ
อ่ืนมาดําเนินการ โดยติดต้ังใน  ๒ จุด คือ  ๑)  ภายนอก  จํานวน ๒ จุด คือช่วงประตู 
และโรงอาหาร ๒) ภายในห้อง จํานวน ๒ จุด และเคร่ืองบันทึกภาพสามารถเก็บไฟล์
ภาพได้ตามระยะเวลาที่กําหนด สามารถเปิดย้อนหลังหรือดู ณ ปัจจุบันได้ และ
สามารถเช่ือมต่อ สัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ดังรายละเอียด 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายใน
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   ๖,๐๐๐  บาท 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก
สํานักงาน  ราคาตัวละ ๕,๗๐๐ บาท  จํานวน  ๒ ตัว เป็นเงิน   ๑๑,๔๐๐  บาท 
     -  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) แบบ ๘ ช่อง 
ราคาตัวละ ๒๒,๐๐๐  บาท จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
โดย โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโอนลดจาก  ๑) หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
และ ๒) หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ (อุดหนุนกิจกรรมวิชาการ) ดังรายละเอียดข้างต้น
เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติอนุมัติจัดซื้อและจะมีการจ้างเหมาในการติดต้ังและจัดทําตู้
พร้อมอุปกรณ์ล็อคห้ามมิให้บุคคลภายนอกเปิดได้นอกจากผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและผู้ที่
ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. : จากที่ท่านนายกได้ช้ีแจง งบประมาณที่โอนลดนั้นจะแบ่งเป็น ๒ หมวด คือ  
     ๑) หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้
งบประมาณหมวดนี้ประกอบด้วย   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองไม้ตาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังรางใหญ่   
     ๒) หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ (อุดหนุนกิจกรรมวิชาการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ใช้งบประมาณหมวดนี้ประกอบด้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังรางน้อย 
โดยใช้งบประมาณแห่งละ ๓๙,๔๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๖,๔๐๐ บาท  

  มีท่านได้ต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายสุขสนาน รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: สําหรับในเรื่องน้ีได้เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง และมีความคิดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมสภาได้
พิจารณาหลายคร้ัง ซึ่งการติดต้ังกล้องวงจรปิดน้ีมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพ่ือที่ใช้ดู
ลูกหลายว่ามีพัฒนาการการเรียนอย่างไร มีการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง และได้ดู
พฤติกรรมของครูผู้สอน ด้านอาหารกลางวัน การรักษาความปลอดภัยของลูกหลาน 
และเสนอให้ติดต้ังเพ่ิมเติมบริเวณหน้าห้องสุขาบริเวณทางเข้า-ออก  



 
 

๒๒ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดจะเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมสภาในการอนุมัติ
โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดต้ังยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
๖ แห่ง   โดยโอนลดงบประมาณจาก  
     ๑) หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้
งบประมาณหมวดนี้ประกอบด้วย   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองไม้ตาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังรางใหญ่ แห่งละ ๓๙,๔๐๐ บาท  ดังรายละเอียดข้างต้น 
     ๒) หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ (อุดหนุนกิจกรรมวิชาการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ใช้งบประมาณหมวดนี้ประกอบด้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังรางน้อย แห่งละ ๓๙,๔๐๐ บาท  ดังรายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๓๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภา อบต. : ๓.๓ เรื่อ ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

     ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 
     ๑)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ (ท้ายหมู่บ้าน)  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ(อุดหนุนกิจกรรมกีฬา) จํานวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : สําหรับโครงการน้ีเดิมได้รับการอนุมัติเงินทุนสํารองเงินสะสมฯ แต่เน่ืองจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ติดปัญหาบางประการทําให้โครงการยังไม่ได้ดําเนินการ จึง
พิจารณาให้นํางบประมาณในส่วนอ่ืนมาดําเนินการแก้ไข้ปัญหา ประกอบกับสมาชิก
สภาอบต.ได้แจ้งกับประชาชนในหมู่บ้านแล้วว่าโครงการฯ ได้งบประมาณในการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งหากไม่ได้ดําเนินการจะเป็นปัญหาน้ํา
ท่วมขังและเดือนร้อนมากกว่าเดิม  โดยงบประมาณที่ นํามาโอนลดนั้น เป็น
งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดของกองการศึกษา โดยอยู่ใน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษามะเกลือ  (อุดหนุนกิจกรรมกีฬา)  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ประธานสภา อบต. : มีท่านได้ต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีผู้ใดจะเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมสภาในการอนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้าง  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



 
 

๒๓ 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ (ท้ายหมู่บ้าน)  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๓๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภา อบต. :      ๒)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายท่อเมนประปา PVC บ้านวังราง
ใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐  จํานวน ๒๘,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก    
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ หน้า
บ้านนางเรียม(บ้านตาดํา) จํานวน ๓,๐๐๐ บาท  (เงินเหลือจ่าย) 
 -ประเภท  ค่ าออกแบบ  ค่ าควบคุมงานที่ จ่ ายให้แ ก่ เอกชน  นิ ติ บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล   จํานวน  ๒๕,๐๐๐  บาท ขอเชิญนายก อบต.ช้ีแจง 

นายก อบต. : สําหรับโครงการน้ีมีประชาชนท่ีประสบความเดือดร้อนขาดน้ําในการอุปโภค-บริโภค 
เน่ืองจากน้ําประปาไหลไม่ทั่วถึง โดยงบประมาณที่โอนลด คือ ๑)  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ หน้าบ้านนางเรียม
(บ้านตาดํา) จํานวน ๓,๐๐๐ บาท  (เงินเหลือจ่าย)  ๒) ประเภท ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล   จํานวน  
๒๕,๐๐๐  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐ บาท เน่ืองจากงบประมาณในส่วนน้ีไม่ได้ใช้
เพราะกองช่างได้ออกแบบโครงการทั้งหมด  ซึ่งกองช่างได้ทําการสํารวจ ประมาณ
ราคาเรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภา อบต. : มีท่านได้ต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีผู้ใดจะเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมสภาในการอนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ขยายท่อเมนประปา PVC บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐  จํานวน ๒๘,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๓๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  
   
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
  -ไม่มี- 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ขอให้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความจําเป็นเดือดร้อน ที่ต้องการให้

แก้ไขขอเชิญแจ้งในวาระนี้ 
นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ๑) ของบประมาณเพ่ือขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคขึ้นมายังโซนบน ให้ประชาชนได้มี
นํ้าสะอาดใช้อุปโภค บริโภค  เน่ืองจากทราบว่าทางการประปาจะได้ทําท่อประปาลอด
ตามถนนสาย ๒๔  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความย่ังยืนและเป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่า 
 



 
 

๒๔ 

๒) ขอขอบคุณสําหรับการต้ังเสาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทําให้ได้ใช้งานในด้านต่างๆ 
ได้รับประโยชน์อย่างย่ิง แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว หากจะรื้อและไปต้ังยังศูนย์เรียนรู้
เขาสามสิบส่างจะได้หรือไม่ เพ่ือจะในพ้ืนที่ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ 
๓) ขอบคุณกองสาธารณสุขที่ได้ดําเนินการติดป้ายห้ามทิ้งขยะยังป่าลานหิน แต่
ปัจจุบันได้มีผู้นําขยะมาทิ้งและทําการเผาขยะเช่นเดิม ขอให้ อบต.ได้พิจารณาแนว
ทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ในการติดต้ังแผงโซล่าเซลไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียนบ้านวัง
รางใหญ่บริเวณบ่อบาดาลและจุดถังกรองน้ําเดิม เน่ืองจากทางโรงเรียนได้เสียค่าไฟฟ้า
สูงมาก 
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมท่อนํ้าขาดหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน่ืองจากเข้าช่วง
ฤดูฝนเกรงว่านํ้าจะพัดทําให้เสียหายมากกว่าเดิม 

นายสมเกียรติ  ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนคุ้มปากดง ช่วงบ้านหมอนวดแผนโบราณ 
เน่ืองจากถนนชํารุดเสียหายเป็นอย่างมาก 
๒) ซ่อมแซมถนนเส้นหลังโรงเรียน 
๓) ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านนายบัว หรือ ซอยผู้ใหญ่นําชัย  
โดยขอเป็นหินคลุกทั้ง ๓ ซอย  

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ขอสอบถามโครงการหมู่บ้านจะดําเนินการเมื่อใด เพราะหมู่ ๒๐ ยังเหลือโครงการต่อ
ถังประปาและทําหลังคาถังกรองน้ํา 

นายก อบต. : ตอนน้ีได้ทําสัญญาแล้ว รอให้ช่างเข้าดําเนินการ แจ้งกองช่างให้เร่งดําเนินการเพ่ือให้
การเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 

นายคล้อย ช่ืนสระน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ด้วยบ่อบาดาลที่ได้เจาะได้  ซึงเจาะนํ้าได้ปริมาณ ๘ คิว แต่ไม่สามารถนํานํ้าขึ้นมา
ใช้ได้ ซึ่งได้แจ้งคนดูแลว่าต้องต่อท่อลงไปอีก ๒ ท่าน แต่ได้รับคําตอบว่าไม่มี
งบประมาณ ซึ่งท่อดังกล่าวใช้งบประมาณเพียง ๓๐๐ บาท เท่าน้ัน ขอความ
อนุเคราะห์ท่อจํานวน ๒ ท่อนและข้อเก่ียวนอก ข้อเก่ียวใน  

นายก อบต. : สําหรับท่อให้กองช่างได้ตรวจสอบว่ามีอยู่หรือไม่ให้จัดหามาดําเนินการ เน่ืองด้วยเห็น
ว่ามีแหล่งนํ้าและนํ้ามีปริมาณมาก จะสามารถนํานํ้ามาผลิตนํ้าประปาได้หรือไม่ 
เน่ืองจากมีระบบกรองอยู่แล้ว 

นางบํารุง จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: นํ้ามีความใส สามารถนํามาใช้ได้  

ผอ.กองช่าง : สําหรับในเรื่องน้ีจะมาสํารวจอีกคร้ังว่าต้องดําเนินการอย่างใด ซึ่งในวันที่มาสํารวจของ
แรงชาวบ้านและรถไถมาดึงท่อเน่ืองจากรถกระเช้าจะโยงสายดึงให้ ส่วนวันที่น้ันขอ
เป็นช่วงปลายปีงบประมาณเน่ืองจากช่วงน้ีต้องสํารวจและเร่งโครงการหลายตัว  

ปลัด อบต. : เจ้าอาวาสได้แจ้งว่าซับเมอร์สที่ใช้สูบนํ้าบ่อบาดาลชํารุด  ทําให้ต้องใช้นํ้าจากบ่อนํ้า 
นายก อบต. : หากซับเมอร์สชํารุดแจ้งกองช่างนําไปซ่อมแซม และนําซัมเมอร์สสํารองที่ของจัดซื้อไป

มาใช้แทนก่อน  
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายก อบต. : ตามที่ได้นําเรียนในเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๖-๒๕๗๐) อาจจะต้องขออนุมัติขอเปิดประชุมสภาอีกครั้ง เน่ืองจากมีหลาย
หมู่บ้านที่มีโครงการท่ีต้องแก้ไขปัญหาและต้องบรรจุในแผนฯ เพ่ือสะดวกในการ
ดําเนินการก่อนที่จะเลือกต้ังใหม่ ควรจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ  เช่น โครงการแก้ไข



 
 

๒๕ 

ปัญหานํ้าท่วมของหมู่ ๑ และ หมู่ ๒ ซึ่งในส่วนน้ีได้มีนโยบายในการดําเนินการ โดย
ดําเนินการในรูปแบบวางท่อแต่ปากทางและฟุตบาททางเท้า คาดว่าจะใช้งบประมาณ 
๔ ล้านบาท อาจจะต้องขอให้ทางหลวงชนบทเขียนแบบเพ่ือของบประมาณ ดังน้ัน
ขอให้แต่ละหมู่บ้านได้สํารวจโครงการเพ่ือที่จะนํามาเข้าแผนฯ  

นายนึก สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ขอไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน ๒ จุด ๑) มุมลานเกษตร หน้าวัด  ๒) บริเวณทางโค้งบ้าน
นางฝน เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง ซึ่งทั้ง ๒ จุดมีสายดับแล้ว 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องสายดับจะดําเนินการเสนอไปยังการไฟฟ้าในการติดต้ังสายดับก่อนที่จะ
สิ้นปีงบประมาณ โดยรองวินัยจะได้ประสานทั้งการไฟฟ้าและประปา 

นางธัญสินี อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ๑) ขอให้ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่มีกล้องวงจรปิดเพ่ือให้มองเห็นชัดเจน 
๒) แหล่งท่องเท่ียววังเณรปัจจุบันนํ้าได้กัดเซาะริมตลิ่งเขามาทําให้ต้นไม้ที่เริ่มจะทรุด
ยังทลายลงไปกับกระแสนํ้าขอให้ อบต. ได้แก้ไขปัญหา 
๓) ขอไฟฟ้าแสงสว่างประตู ๒ วัดสว่างบูรพาราม ยังไม่มีสายดับ 

นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ๑) ขอให้แก้ไขปัญหานํ้าท่วมบริเวณหน้าร้านพิทักษ์ภัณฑ์ เมื่อมีฝนตกหนักทําให้นํ้า
ท่วมขังสูง และใช้เวลาประมาณคร่ึงช่ัวโมงกว่านํ้าจะระบายได้หมด 
๒) ขอไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน ๓ จุด คือ ๑. ซอยบ้านนายหลง  พานทอง ๒. บ้านร้อย
ตรีสุเทพ และ ๓. บ้านนายปัญญา หวิญหาญ 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนทางไปคุ้มน้อย บ้าน น.ส.ต้องใจ ประกิจ เน่ืองจาก
ฝนตกหนักทําให้นํ้าไหลกัดเซาะถนนเสียหาย ซึ่งได้ทําหนังสือแจ้งยัง อบต.แล้ว  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ด้วยหมู่ ๑๒ ได้เกิดปัญหาในการเปิด-ปิด คัตเอาท์ไฟฟ้าแสงสว่างใน ๒ จุด คือ หน้า
บ้านนายฝั่น และ คุ้มสโมสร จึงเสนอให้เปลี่ยนเป็นระบบออโต้แทน 

นายก อบต. : ๑) สําหรับในเรื่องวังเณรของหมู่ ๒ เบ้ืองต้น อบต.ได้ประสานไปยังจังหวัด และจังหวัด
ได้ประสานไปยังชลประทานดําเนินการ  แต่จะติดถามให้อีกครั้ง มอบหมายท่านปลัด
ได้ตามหนังสือที่ได้ไปแล้วว่าได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว เน่ืองจากลําตะคองเป็น
ความรับผิดชอบของชลประทานท่ีต้องดําเนินการแก้ไข วันน้ีขอให้ลงพ้ืนที่ถ่ายภาพ
เพ่ือประกอบหนังสือส่งไปที่อําเภอ จังหวัด และชลประทานที่รับผิดชอบลําตะคอง ซึ่ง
ชลประทานจะนําหนังสือไปแจ้งเองเพ่ือที่จะได้หารือแนวทางแก้ไข 
๒) ในส่วนของหมู่ ๑๒ มอบหมายกองช่างตรวจสอบและแก้ไขให้เป็นแบบออโต้ หาก
ของไม่พอให้แจ้งกองคลังดําเนินการจัดซื้อ 

ประธานสภา อบต. : สําหรับหมู่บ้านใดที่มีเรื่องจําเป็นเร่งด่วนให้เขียนคําร้องทั่วไปส่งได้ที่ อบต.  ไม่
จําเป็นต้องแจ้งในที่ประชุมสภา 

นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ขอไฟฟ้าจํานวน ๒ จุด ยังไม่มีสายดับ และอีกจุดหน่ึงไม่มีสายไฟฟ้า 

นายก อบต. : ตามท่ีท่านรองประธานได้แจ้งไว้หากเป็นเรื่องเร่งด่วนควรจะเขียนคําร้องทั่วไป หากจะ
รอรายงานการประชุมอาจจะดําเนินการช้า โดยเรื่องไฟฟ้าแจ้งที่รองวินัยได้รวบรวม
ข้อมูล 

นายวิวัฒน์  บัลลังค ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นหนองจะบก หากไม่เร่งดําเนินการนํ้าจะพัดท่อ
หลุด ปัจจุบันถนนได้ขาดทําให้ผู้สัญจรไม่ได้ ซึ่งถนนเส้นน้ีได้อยู่ระยะประกันงาน 
เบ้ืองต้นได้ส่งหนังสือมายัง อบต. แล้ว  

   
   



 
 

๒๖ 

นายก อบต. : ด้วยถนนเส้นน้ีที่ชํารุดเกิดจากภัยธรรมชาติ ผู้รับเหมาอาจจะไม่ดําเนินการซ่อมแซมให้ 
ประกอบเป็นช่วงฤดูฝนการซ่อมแซมมีความลําบาก ในส่วนน้ีอาจต้องหางบประมาณ
ส่วนอ่ืนมาดําเนินการ มอบหมายให้กองช่างสํารวจและดําเนินการ 

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอให้ฝ่ายบริหารได้ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือซ่อมแซมถนนกําลังเอกจาก
ปากทางบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านหนองไม้ตาย เน่ืองจากเป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดเป็น
หลุมขนาดใหญ่ เกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ 

นายก อบต. : ขอให้สํารวจว่าจุดที่ชํารุดอยู่กิโลเมตรที่เท่าใดเพ่ือเป็นข้อมูลในการลงพ้ืนที่สํารวจ และ
จะได้ซ่อมแซมได้ถูกต้อง สําหรับหน่วยงานที่รําผิดชอบคือทางหลวงวังนํ้าเขียว 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ปลัด อบต. : ตามท่ีมติ ครม.ได้เห็นชอบให้มีการเลือกต้ัง สมาชิกสภา อบต. และ ผู้บริหารท้องถิ่น 

ทําให้ทุกท่านจะหมดวาระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นควรจัดให้มีการถ่ายภาพเพ่ือเป็น
ที่ระลึกร่วมกัน หากทุกท่านเห็นชอบจะได้กําหนดวันและนัดร้านถ่ายภาพให้มา
ถ่ายภาพ  

นายก อบต. : มอบหมายให้ ผอ.กองศึกษาฯ ได้ประสานร้านถ่ายภาพและค่าใช้จ่าย  
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้า

ประชุมสภาในคร้ังน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อสักถามต่างๆ  และอํานวย
ความสะดวกในการจัดสถานที่และเร่ืองอาหาร  ทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  สําหรับในการประชุมในคราวต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ และ วารท่ี ๕ ขอให้สมาชิกสภา 
อบต.ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม และการประชุมในครั้งน้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่
เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา  ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย และต้องขอบคุณทุกท่าน
ด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

  
 
 

                                                                    ว่าที่ร้อยตรี    ชวลิต  ปรีดาสา 
            (ชวลิต  ปรีดาสา)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
 
 

    (ลงนาม)       นวม  เมินขุนทด                                       
            (  นายนวม  เมินขนุทด    )  ผู้ตรวจรายงานประชุม 

                                   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
                                      ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
 
 
 



 
 

๒๗ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงช่ือ          สุนารี   สวัสดี 
            (  นางสุนารี  สวัสดี   ) 
ลงช่ือ      ปราโมทย์  มิดขุนทด 
        (  นายปราโมทย์ มิดขุนทด )  
ลงช่ือ       อาภรณ์  ศิริจําปา 
         ( นางอาภรณ์   ศิริจําปา )  


