
e.0 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยสามัญท่ี  ๔    ประจาํปี  ๒๕๖๒ 

วันพุธท่ี  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้อประชมุห้องสมุดมีชีวิตบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน 

 
 
ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสวง งามมะเริง ประธานสภา อบต. สวง  งามมะเริง 
๒ นายนวม เมินขุนทด รองประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๓ ว่าที่ร้อยตรี ชวลิต  ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
๖ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๗ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๘ นายสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๙ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๐ นางบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ นางบํารุง  จันทรโสภณ 
๑๑ นายคล้อย ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย 
๑๒ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๓ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๔ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
๑๕ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๖ นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๑๗ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์   บัลลังค์ 
๑๘ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
๑๙ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๐ นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๒๑ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๒ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๓ นายปราโมทย์ มิดขุนทุด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๔ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๕ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี  สวัสดี 
๒๖ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย 
๒๗ นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ วัลลภ  ชุ่มช่ืน 
๒๘ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 

     



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๑ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
๒ นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
๓ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
๔ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗  
๕ นายสายัณ ดุงสงูเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒  

 
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 นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๖ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๗ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๘ นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผู้อํานวยการกองช่าง 
๙ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
๑๐ นายวิฑูรย์ จุลบท ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๑ นางกฤชกร  สิงขรอาจ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๒ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๓ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๔ นางอุบลวรรณ คุณกันหา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ 
๑๕ นายทรงเกียรติ สมเพาะ นิติกรชํานาญการ 
๑๖ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๗ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน พนักงานจ้างเหมา 
๑๘ นายสมาน  เสลานอก พนักงานขับรถยนต์ 
๑๙ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างเหมา 
๒๐ นางราตรี เถยสูงเนิน พนักงานจ้างเหมา 
๒๑ นางโสภา กองอ้น ประธาน อสม.หมู่ ๖ 
๒๒ นายสมภพ แสนสุข อสม.หมู่ ๖ 
๒๓ นางสาวพิสมัย ธรรมวิชัย ประธาน อสม.หมู่ ๕ 
๒๔ นายบุญเสริม เอ่ียมรัมย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 
๒๕ นายออย  งามช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๒๐ 
๒๖ นายนําชัย นิจาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๖ 
๒๗ นายก้องบุญ บินสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๑๒ 

                                              
 
 



 
 

๓ 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ
สวดมนต์พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    

ประธานสภา อบต. : ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่าทุกท่าน และผู้เข้ารับฟังการ
ประชุมทุกท่าน สําหรับการประชุมในครั้งน้ีเป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัย
สามัญที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ ซึ่งการประชุมในวันน้ีได้มีวาระสําคัญที่ต้องพิจารณา 
คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓    และข้อราชการที่สําคัญต่างๆ    ในการประชุมสภาคร้ังน้ี มีสมาชิกสภา 
อบต. แจ้งลาจํานวน  ๓ ท่าน ประกอบด้วย  นางธัญสินี  อมรพรหม สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ ๒ , นางภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน  หมู่ ๒  และ นายสายัญ  ดุงสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  ลําดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๑ : เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๑.๑ เรื่อง ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กําหนดเขตท้องที่ทําการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยมิเสียค่าธรรมเนียม  
    ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้ออกประประกาศกําหนดให้เขตเพ่ือให้การป้องกันการเกิด
และแพร่โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการ
สมควรกําหนดเขตท้องที่ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข
บ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  จังหวัดนครราชสีมา จึงมีประกาศจังหวัดนครราชสีมา กําหนด
เขตท้องที่ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยมิเสีย
ค่าธรรมเนียม   ไว้ดังน้ี 
     ๑) กําหนดให้เขตท้องถิ่น ทุกอําเภอ ทุกตําบล ทุกหมู่บ้าน เป็นเขตท้องถิ่นทํา
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่กฎหมายกําหนดต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓  
     ๒) ให้เจ้าของสัตว์ควบคุม นําสัตว์ควบคุมที่มีอายุต้ังแต่ ๒ เดือนขึ้นไป ไปรับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมาประกาศกําหนด ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป 
     การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุม ให้ถือ
ว่าเป็นการฉีดวัคซีน ณ สถานที่ที่ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาประกาศกําหนดตาม
วรรคแรก 
     ๓) ให้ผู้ฉีดวัคซีน มอบเครื่องหมายประจําตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีน
ให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม เพ่ือแสดงว่าสัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าแล้วเจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่ได้รับไว้ที่
ตัวสัตว์ เพ่ือให้เห็นได้อย่างชัดเจนตามระยะเวลากําหนดไว้ มีใบรับรองการฉีดวัคซีน 
     ๔) ประกาศน้ี ให้ใช้เฉพาะกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์
ควบคุม โดยสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามกฎหมายที่กําหนดไว้ 

ที่ประชุม : รับทราบ 



 
 

๔ 

ประธานสภา อบต. : ๑.๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๒ 
     ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่ากรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แจ้งสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๒ พบว่าปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนน้อยกว่า 
ค่าปกติประมาณ ๕-๑๐% ซึ่งจะก่อให้เกิดการขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค และน้ํา
ใช้เพ่ือการเกษตร ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทิ้งช่วง 
ดังน้ี 
     ๑. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทยอยเพาะปลูกข้าว และพืชต่างๆ เมื่อมีฝนตก
สม่ําเสมอในพื้นที่และวางแผนการใช้นํ้าอย่างประหยัด ส่วนพ้ืนที่ทําการเพาะปลูก
ไปแล้วดําเนินการใช้นํ้าแบบรอบเวรหมุนเวียนในแต่ละพ้ืนที่ โดยรณรงค์ให้
เกษตรกรทํานาแบบวิธีเปียกสลับแห้ง เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้นํ้าในทุก
ภาคส่วน ร่วมทั้งการใช้นํ้าอย่างประหยัด 
     ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาในพ้ืนที่ 
ดําเนินการสํารองนํ้าอุปโภค บริโภค ไว้ในสระน้ํา แหล่งผลิตนํ้าประหมูบ้่าน และ
แหล่งกักเก็บนํ้าต่างๆ ไว้ให้เต็มความจุ โดยการสูบนํ้าจากฝนที่ตกลงมาในช่วงต้นฤดู
ฝนน้ี 

นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติม สําหรับในช่วงน้ีได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน แต่จะเห็นได้ว่าฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล ทําให้เกิดภาวะฝนแล้ง ปริมาณน้ําในแหล่งนํ้าได้ลดลง ซึ่งได้ทําให้บาง
หมู่บ้านระบบประปาต้องปิดการผลิตนํ้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลน
นํ้าในการอุปโภค บริโภค  ในการน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้
ดําเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยการจัดส่งนํ้าซึ่งปัจจุบันได้เพ่ิม
จํานวนเที่ยวในการจัดส่งนํ้าให้มากข้ึนกว่าเดิม รวมถึงได้ของความอนุเคราะห์ไปยัง
ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกท่ี ๒ฯ  ในการสนับสนุนรถบรรทุกนํ้าในการ
ช่วยเหลือประชาชน  นอกจากน้ันยังได้จัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ 
ได้แก่  การสูบส่งนํ้าระยะไกล การเป่าล้างและซ่อมแซมบ่อบาดาล การปรับปรุง
ระบบประปา ระบบกรองนํ้า  ต้องขอบคุณทุกส่วนที่เก่ียวข้องในการประสานงาน  
การพิจารณางบประมาณ ในการช่วยเหลือประชาชน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต.  ๑.๓  เรื่อง การจัดงาน “ประเพณีกินเข่าค่ํา และส้มโอของดีเมืองสูงเนิน” 

ประจําปี ๒๕๖๒ 
อําเภอสูงเนินร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  กําหนดจัดงาน  “ประเพณีกินเข่าค่ํา ของดี
เมืองสูงเนิน” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ  บริเวณโบราณสถาน
ปราสาทเมืองแขก บ้านกกกอก ตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
โดยการจัดงานกําหนดเป็น ๓ โซน ประกอบด้วย 
     โซนท่ี ๑   วันที่  ๒๓ – ๒๕  สิงหาคม เป็นโซนการแสดงจินตภาพ ประกอบ 
แสง สี เสียง ชุดศรีจนาศะปุระและรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมือง “กินเข่า
ค่ํา”  
     โซนท่ี ๒   
     วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
  



 
 

๕ 

     -ประกวดผลผลิตทางการเกษตร 
      (มะพร้าวนํ้าหอม, กล้วยนํ้าว้าบ่มสุก มันสําปะหลังคุณภาพ  
      ข้าวหอมมะลิ) 
     -ประกวดส้มโอ 
     -ประกวดอาหารพ้ืนบ้าน (ส้มตํา,ผัดหมี่) 
     -ประกวดจัดกระเช้าสูงเนิน 
     วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
     -ประกวดนางสาวส้มโอ 
     -ประกวดคณะนางรํา 
     วันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  การประกวดลูกทุ่งไมค์ทองคํา 
     โซนท่ี ๓  วันที่  ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม การแสดงมหรสพ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : ๑.๔ เรื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออก 

     จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน
พบว่ามีจํานวนผู้ป่วยลดลงจากเดิมมาก ซึ่งจากเดิมมีผู้ป่วยประมาณ ๓๐๐ คน โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรค โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลมะเกลือเก่า อสม.  ในการควบคุมการระบาดของโรค ด้วย
การออกพ่นหมวกควันในบริเวณบ้านที่มีผู้ป่วย โรงเรียน  วัด การรณรงค์กําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย และเฝ้าระวังโรค ซึ่งทําให้จํานวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเน่ือง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : ๑.๕ เรื่อง การจัดเก็บขยะโครงการหน้าบ้านน่ามอง  

    สําหรับงานจัดเก็บขยะโครงการหน้าบ้านน่ามอง องค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า ได้ดําเนินการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านใน หมู่ ๑ , ๒ , ๓ , ๑๘ , ๑๙ ใน
ระยะแรก จากนั้นได้มีหมู่บ้านที่ต้องการให้ อบต.ดําเนินการจัดเก็บขยะเพ่ิมเติม 
ได้แก่ หมู่ ๔ , ๕  และ หมู่ ๙  โดยเบ้ืองต้น อบต. ได้ทําการประชาคมเพื่อช้ีแจง 
และเริ่มดําเนินการจัดเก็บในหมู่ ๔ , ๕ ในทุกวันพุธ ขยะที่จัดเก็บในทุกหมู่บ้าน
จะต้องนําไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะของเทศบาลสูงเนิน  และทราบว่ามีหลาย
หมู่บ้านที่มีความต้องการที่ให้ อบต. ได้ดําเนินการจัดเก็บขยะ ดังน้ันอาจจะต้องมี
การเพ่ิมการจัดเก็บขยะในวันเสาร์อีก ๑ วัน ซึ่งในส่วนน้ีต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ว่ามี
ความพร้อมในการจัดเก็บหรือไม่ และในอนาคตอาจจะต้องต้ังงบประมาณในการ
จัดซื้อรถขยะเพ่ิมอีก ๑ คัน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

: 
: 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่  ๓ ประจําปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ซึ่งรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว 
เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ เพ่ือการรับรองรายงาน
การประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใน
สาระสําคัญหรือไม่  

ที่ประชุม  : ไม่ม ี



 
 

๖ 

ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภาในการรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจําป ี
๒๕๖๒  เม่ือวันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ด้วยคะแนน  ๒๗  เสียง  

   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ ขอความเห็นชอบในการยืนยันบันทึกความตกลก (MOU) การจัดการขยะ

มูลฝอยร่วมกับเทศบาลสูงเนิน   
     ตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ คณะกรรมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ได้กําหนดให้เทศบาลตําบลสูงเนิน อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพดําเนินการจัดการขยะกลุ่มพ้ืนที่ Cluster สูง
เนิน (Cluster ๓)   
   จึงขอเสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า พิจารณา
เห็นชอบเพ่ือยืนยันบันทึกความตกลง (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับ
เทศบาลตําบลสูงเนิน ขอเชิญนายก อบต. ช้ีแจง 

นายก อบต. : ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ได้ดําเนินการนําขยะไปกําจัดศูนย์
กําจัดขยะฯ ของเทศบาลตําบลสูงเนิน ต้ังแต่ที่ได้ดําเนินการจัดเก็บขณะในพ้ืนที่
ตําบลมะเกลือเก่า ซึ่งเป็นระยะเวลา ๓ ปี น้ัน  สําหรับในปีน้ีได้ขยายการจัดเก็บ
ขยะในหมู่ที่ ๔ , ๕ และจะขยายไปยังหมู่ ๖ และ หมู่ ๙ ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่และมี
ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น  ทําให้จํานวนขยะที่ต้องนําส่งมากําจัดยังศูนย์กําจัดขยะ 
เทศบาลตําบลสูงเนิน  ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไประเบียบกฎหมายข้างต้น 
ซึ่งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ได้กําหนดให้
เทศบาลตําบลสูงเนิน เป็นเจ้าภาพดําเนินการจัดการขยะกลุ่มพ้ืนที่ Cluster สูงเนิน 
(Cluster ๓) ซึ่งตําบลมะเกลือเก่าได้เข้าร่วมใน Cluter น้ี จึงได้ขอให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจะนําขยะมากําจัดยังศูนย์กําจัดขยะฯ ของเทศบาล
ตําบลสูงเนิน ได้นําเสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบยืนยัน
บันทึกความตกลง (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลตําบลสูงเนิน   

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

: ขอเพ่ิมเติมเน่ืองด้วย หมู่ ๒๐ ปัจจุบันได้มีจํานวนครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น ทําให้มี
ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น จึงต้องการให้ อบต. ได้พิจารณาการจัดเก็บขยะให้กับหมู่ ๒๐ 
ด้วย  

นายก อบต. : สําหรับในหมู่ ๒๐ หากต้องการให้ อบต. เข้าดําเนินการจัดเก็บขยะ ขอให้ทําหนังสือ
เข้ามา เพ่ือทีจะได้มีการจัดประชุมประชาคม ช้ีแจงการดําเนินการ และวางแผนการ
ทํางาน เบ้ืองต้นขอให้ผู้นําได้หารือกับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ถึงแนวทางในการ
ดําเนินการ 

   



 
 

๗ 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: หมู่ ๑๖ มีความต้องการให้ดําเนินการจัดเก็บขยะ ประกอบกับหมู่ ๑๖ เป็นเส้นทาง
ที่รถขยะขับผ่าน เพ่ือไปเก็บหมู่ ๙ และ หมู่ ๑๖  ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณา 

นายก อบต. : เบ้ืองต้นขอดําเนินการจัดเก็บในหมู่ บ้านที่มีจํานวนประชากรหนาแน่นก่อน 
ประกอบกับตอนน้ีตารางการจัดเก็บของรถขยะเต็มทุกวัน และต้องดําเนินการส่ง
ขยะไปกําจัดก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. เพราะทางศูนย์กําจัดขยะจะปิดรับ แต่หาก
หมู่บ้านใดต้องการที่จะให้ อบต. ดําเนินการ ขอให้มีการะประชุมประชาคมและมี
มติการประชุม เพ่ือที่จะได้พิจารณาแนวทางการดําเนินการซึ่งอาจจะต้องต้ัง
งบประมาณจัดซื้อรถขยะเพ่ิม 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: สําหรับในเร่ืองการจัดเก็บขยะน้ี ทุกหมู่บ้านต่างก็ต้องการให้มีการดําเนินการที่เท่า
เทียมกันทุกหมู่บ้าน เป็นไปได้หรือไม่ หาก อบต. จะดําเนินจัดซื้อรถขยะขนาดเล็ก
หรือขนาด ๖ ล้อ อีก ๑ คัน เพ่ือจัดเก็บตามหมู่บ้านขนาดเล็ก 

นายก อบต. : สําหรับการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ก่อนน้ัน เน่ืองจากหมู่บ้านเหล่าน้ีมี
จํานวนประชาชนหนาแน่นและมีปริมาณขยะจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับศูนย์กําจัดขยะที่นําขยะไปกําจัดปริมาณขยะ ซึ่งตอนน้ี
จํานวนขยะท่ีนําส่งใกล้จะเต็มอัตราที่กําหนดแล้ว ทําให้ต้องหาแหล่งสํารอง จึง
พิจารณาไว้ที่โคกกรวดอีก ๑ แหล่ง  อยู่ระหว่างการหารือว่าจะสามารถดําเนินการ
ได้หรือไม่  และตามที่ท่านสุขสนาน ได้เสนอความคิดเห็นมานั้นเห็นด้วยและมีแนว
โน้นว่าจะต้องดําเนินการทุกหมู่บ้าน  ซึ่งจะต้องหารือแนวทางการดําเนินการ การ
พิจารณางบประมาณและการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : ขอมติทีประชุมในการให้ความเห็นชอบในการยืนยันบันทึกความตกลก (MOU) การ

จัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลสูงเนิน   
มติที่ประชุม : ทีประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๒๖ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

     ด้วยกองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุด
ลอกสระผลิตประปา (สระข้างวัด) บ้านปลายรางหมู่ ๘  จํานวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท 
เพ่ือขุดลอกสระผลิตประปาบ้านปลายราง หมู่ ๘ กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว ๗๕  เมตร 
ลึกเฉลี่ยจากเดิม  ๒ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๓๓๒  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  ๑ ป้าย  โดยโอนลดจาก   
     ๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จํานวน  ๔๖,๐๐๐ บาท   
     ๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ขอเชิญผู้บริหารช้ีแจง 

นายก อบต. : สําหรับโครงการที่ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่น้ี 
สืบเน่ืองจาก บ้านปลายรางได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนนํ้าอย่างหนัก



 
 

๘ 

ระบบประปาได้ปิดการผลิต ประชาชนไม่มีนํ้าใช้ ซึ่งท่าน ส.อบต.คล้อย ได้เสนอ
ปัญหาความเดือดร้อนขอให้เร่งดําเนินการแก้ไขโดยด่วนในการขุดลอกสระนํ้า และ
ขอสูบส่งนํ้าระยะไกลเพ่ือนํานํ้าเข้าสู่สระนํ้าที่ทําการขุดลอกและผลิตนํ้าประปา
ต่อไป ซึ่งเห็นว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการจึงย่ืนญัตติเสนอต่อที่
ประชุมได้พิจารณา  ใช้งบประมาณ  จํานวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก   
     ๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จํานวน  ๔๖,๐๐๐ บาท   
     ๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
หากสภาได้พิจารณาอนุมัติจะได้เร่งดําเนินการในการขุดลอกและประสานไปยังศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสูบส่งนํ้าระยะไกลนํานํ้าเข้าสระเพ่ือผลิต
ประปา ต่อไป 

นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ตามท่ีได้เสนอเรื่องความเดือดร้อนจากการขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค บริโภค 
เน่ืองจากสระนํ้าภายในหมู่บ้านแห้งขอดไม่สามารถผลิตนํ้าประปาได้ ถือได้ว่าเป็น
ปัญหาการขาดน้ําที่รุนแรงที่สุดที่ หมู่ ๘ ได้ประสบมา ซึ่งเบ้ืองต้นได้มีการแก้ไข
ปัญหาโดยขุดนําโคลนออก แต่นํ้าที่ได้ก็มีกลิ่นเหม็น ไม่สามารถนํานํ้ามาใช้ได้ ซึ่ง
ขณะนี้ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการลากนํ้าจากแหล่งนํ้าข้างเคียง และ
ได้รับนํ้าจากที่ อบต. นํานํ้ามาส่งให้กับหมู่บ้าน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้นํ้า  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ดําเนินการขุดลอกสระน้ําเพ่ือรองรับนํ้าในช่วงฤดู
ฝนให้นํ้ามีปริมาณได้ใช้เพียงพอ  

นายก อบต. : เบ้ืองต้นได้ให้กองช่างทําการประมาณราคาและทําแบบไว้รอ หากท่ีประชุมสภาฯ 
ได้พิจารณาอนุมัติ สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที และผู้รับเหมาสามารถ
เข้าดําเนินการได้ภายในสัปดาห์ต่อไป 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระผลิต
ประปา (สระข้างวัด) บ้านปลายรางหมู่ ๘  จํานวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๖ เสียง 
ประธานสภา อบต.  ๓.๓ พิจารณาร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  
สําหรับในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนแนวนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รวมถึงสถานการณ์คลังให้ที่ประชุมรับทราบ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ 
ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ (รายละเอียดตามท่ีได้แนบพร้อมหนังสือเรียกประชุมฯ   

นายก อบต.  ก่อนที่ เข้าสู่วาระการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง ดังน้ี 
 



 
 

๙ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า ๙๕ 
เดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ซอยบ้านนางเรียม (บ้านตาดํา) 
จํานวน ๑๙๒,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ซอยบ้านนางเรียม (บ้านตาดํา) 
จํานวน ๒๒๔,๐๐๐ บาท  
 
หน้า ๙๖ 
เดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ ซอยฝายประชาอาสา  
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
แก้ไขเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ ซอยฝายประชาอาสา  
จํานวน ๒๙๙,๐๐๐ บาท   
 
หน้า ๙๗ 
เดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ สายดอนอ้อ  
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐ ซอยมะเฟืองหวาน  
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านตาเร่ิม  
จํานวน ๖๖,๐๐๐ บาท   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านตาหมวย  
จํานวน ๙๖,๒๐๐ บาท   
แก้ไขเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ สายดอนอ้อ  
จํานวน ๒๙๙,๐๐๐ บาท   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐ ซอยมะเฟืองหวาน  
จํานวน ๑๕๗,๐๐๐ บาท   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านตาเร่ิม  
จํานวน ๗๖,๐๐๐ บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านตาหมวย  
จํานวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท   
เพิ่มโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐ ซอยเสรีภาพ  
จํานวน ๑๔๓,๐๐๐ บาท   
 



 
 

๑๐ 

หน้า ๙๘   
เดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านนางบุหลง  
จํานวน ๒๐๔,๐๐๐ บาท  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านนางสําราญ คตสูงเนิน
จํานวน ๙๔,๐๐๐ บาท  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ คุ้ม ๘  
จํานวน ๒๒๓,๐๐๐ บาท   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ คุ้มน้อย  
จํานวน ๕๐,๖๐๐ บาท  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๑๙๑,๐๐๐ บาท   
แก้ไขเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านนางบุหลง  
จํานวน ๑๐๖,๐๐๐ บาท  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านนางสําราญ คตสูงเนิน
จํานวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ คุ้ม ๘  
จํานวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ คุ้มน้อย  
จํานวน ๕๘,๐๐๐ บาท  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๒๒๒,๐๐๐ บาท  
 

หน้า ๙๙   
เดิม 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต หมู่ ๒ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต หมู่ ๔ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเป็น 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต หมู่ ๒ จํานวน ๓๒๗,๐๐๐ บาท 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต หมู่ ๔ จํานวน ๓๙๗,๐๐๐ บาท 
ยกเลิกโครงการ 
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีต หมู่ ๑ จํานวน ๑๕๖,๕๐๐ บาท   
เพิ่มโครงการ 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม. ๒ จํานวน ๖๙,๐๐๐ บาท 
 

หน้า ๑๐๐   
เดิม 
โครงการขุดลอกขยายอ่างเก้ิง หมู่ ๑๑ จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการวางท่อระบายนํ้า หมู่ ๑ เส้นหน้าวัด จํานวน ๕๕,๕๐๐ บาท 
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ ๑๔ จํานวน ๓๒๓,๐๐๐ บาท 



 
 

๑๑ 

แก้ไขเป็น 
โครงการขุดลอกขยายอ่างเก้ิง หมู่ ๑๑ จํานวน ๓๖๒,๐๐๐ บาท 
โครงการวางท่อระบายนํ้า หมู่ ๑ เส้นหน้าวัด จํานวน ๒๑๕,๐๐๐ บาท 
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ ๑๔ จํานวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท 
เพิ่มโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนดินถมบดอัดแน่น หมู่ ๑๑ จํานวน ๘๘,๐๐๐ บาท 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม. ๑๒-๑๓ จํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
โครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม หมู่ ๑๔ จํานวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน ๘๔,๘๐๐ บาท 

นายก อบต. : ซึ่งรายการท่ีข้อแก้ไขน้ันไม่กระทบกับยอดงบประมาณการท่ีต้ังไว้  
 : หลักการและเหตุผล  

โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
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 สําหรับการจัดทําร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๓  เพ่ือให้ส่วนต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้มีงบประมาณประจําปี ซึ่งกองงานทุกกองได้ทํา
การสรุปค่าใช้จ่ายต่างเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทําโครงการ  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สําหรับใช้ในการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยต้ัง
งบประมาณไว้ที่ ๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๔,๖๑๐,๖๒๐ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๙๑๕,๐๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา ๑๔,๓๕๔,๐๘๐ 
 แผนงานสาธารณสุข ๓,๔๔๓,๐๐๐ 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒,๖๓๐,๗๐๐ 
 แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๗๓๐,๐๐๐ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑,๑๒๐,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗,๙๙๒,๘๐๐ 
 แผนงานการเกษตร ๒,๔๗๘,๕๐๐ 
 แผนงานการพาณิชย์ ๗๐,๐๐๐ 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง ๒๖,๐๕๕,๓๐๐ 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ ๗๙,๐๐๐,๐๐๐  



 
 

๑๒ 

  สําหรับการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ต้ัง
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการเพ่ิมขึ้นของ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  จํานวนรวม ๒ ล้านบาทเศษ นอกจากน้ียัง
เพ่ิมในงบประมาณของการจัดการขยะ เน่ืองจากมีการจ้างพนักงานเก็บขยะเพิ่ม ๑ 
คน และต้องเพ่ิมเที่ยวในการจัดเก็บขยะทําให้ ต้องเพ่ิมค่านํ้ามัน   การต้ัง
งบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานปีน้ีได้เพ่ิมขึ้นจากปี  ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๑๑,๖๐๐ 
บาท   ต้ังงบกลางเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงิน  ๑,๒๗๘,๙๗๐ บาท  
และสําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ลดงบประมาณในการจัดทําโครงการน้อยลง 
เพราะระเบียบตราไว้ว่าการจัดทําโครงการต้องไม่เกินร้อย ๕ ของงบประมาณที่ต้ัง
ไว้นอกจากน้ีจะนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่วนประมาณการรายรับ ปี 
๒๕๖๓ ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน จากปี ๒๕๖๒ เพ่ิมอีกร้อยละ ๒๕.๗๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ.  จัดสรรรายได้ ประมาณการเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๒.๓๖ ภาษีสรรพาสามิต
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๓.๖๔ เพ่ือให้มีประมาณการรายรับสอดคล้องกับประมาณการ
รายจ่าย  ขอให้ท่านได้ตรวจสอบหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม  

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

: สําหรับข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี ๒๕๖๓ ได้นําโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
บรรจุไว้แล้ว ตามประชาคมหมู่บ้านที่ได้เสนอน้ัน  ในการจัดทําข้อบัญญัติในปีถัดไป
ควรจะเพ่ิมงบประมาณในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านจะได้หรือไม่
เพราะงบที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

นายก อบต. : เน่ืองจากงบประมาณที่ต้ังไว้จะมีรายจ่าย งานเบ้ียยังชีพ  ค่าอาหารกลางวัน นม
โรงเรียน  ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการอุดหนุนต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และที่เป็น
รายจ่ายประจํา เช่น เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  นอกจากน้ี
ในแต่ละกองงานต้องใช้งบประมาณในเพ่ือดําเนินการ ทําให้งบประมาณในการ
ดําเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานมีจํากัด ทําให้ต้องจัดสรรตามงบประมาณตามสัดส่วน
ขนาดของหมู่บ้าน   

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ๑ )  สําหรับข้อบัญญั ติงบประมาณประจํา ปี  ๒๕๖๓  เมื่ อ เปรียบเทียบกับ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะพบว่าในปี ๒๕๖๓ ในด้านบริหารท่ัวไป แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน มีงบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวคือ จาก ๔๖๐,๐๐๐ บาท 
เป็น ๙๑๕,๐๐๐ บาท  แต่ในด้านบริการชุมชนและสังคม  ในแผนงานการศึกษา  
แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานเคหะและชุมชน  และแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณ
ลดลง ซึ่งแผนงานเหล่าน้ีเป็นงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่มี
งบประมาณลดลง ในด้านเศรษฐกิจ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธามียอด
งบประมาณเพ่ิมขึ้นประมาณ ๕ แสนเศษ ซึ่งแสดงว่าหมู่บ้านต่างๆ จะได้รับ
งบประมาณในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น รวมถึงในแผนงานการเกษตรและแผนงาน
การพาณิชย์เพ่ิมขึ้น  ด้านการดําเนินงานอ่ืน แผนงบกลาง งบประมาณเพิ่มขึ้น 
ประมาณ ๒.๖ ล้านบาท ซึ่งอาจจัดสรรเพื่อใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เร่งด่วน
และฉุกเฉิน และเบ้ียยังชีพ แต่จะเห็นได้ว่าไม่มีการต้ังงบสํารองจ่ายในส่วนน้ี  ๒) 
การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ และ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  หาก



 
 

๑๓ 

จะเพ่ิมเป็นหมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  จะได้หรือไม่  
๓) จากที่ท่านนายกได้ช้ีแจงว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ต้ังไว้สําหรับแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งเพ่ิมขึ้นน้ัน จึงขอเสนอว่าควรตัดงบประมาณในบางโครงการเพ่ือนํามา
เพ่ิมเติมให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ โครงการ อบต. พบประชาชน  โครงการ
อบรมสัมมนาและทัศนศึกษางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส.อบต พนักงาน อบต  
โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตําบลมะเกลือเก่า  โครงการแข่งขัน
กีฬาตําบลประจําปี มะเกลือเก่าเกมส์  ซึ่งรวมเป็นงบประมาณ ๑.๒ ล้านบาทเศษ  
ซึ่งคิดว่างบประมาณจากโครงการเหล่าจะสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งได้หลายหมู่บ้าน รวมถึงเพ่ิมเติมในงบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจากที่ เข้าประชุมทุกครั้งจะมีสมาชิกเกือบทุกบ้านแจ้งให้
ดําเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า แต่บางคร้ังต้องล่าช้าเพราะอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ จึงเห็นควรว่า อบต. ควรตรวจสอบและสั่งซื้อมาเพ่ิมเติมให้พร้อมใช้ในการ
ซ่อมแซมเสมอ นอกจากน้ีเพ่ือที่จะได้ไม่ต้องไปขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม หรือ ทุน
สํารองเงินสะสม  
๔) นับต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ ที่ได้รับเลือกต้ัง จะเห็นได้ว่า อบต. ได้จัดสรรงบประมาณใน
การก่อสร้างหรือต่อเติมสถานที่ต่างๆ เพ่ือเป็นศูนย์ฯ ในการทํางาน ซึ่งถือเป็น
งบประมาณจํานวนมาก และที่สําคัญน้ันไม่ใช่เป็นสถานที่ของ อบต. แต่เป็นของ
หน่วยงานและได้มีการขออนุญาตใช้ เช่น ศูนย์ฯ หมู่ ๙  ศูนย์ หมู่ ๕  ซึ่งหมู่บ้านก็
ยินดีให้ใช้ นอกจากน้ียังมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ ๑๕ ที่ได้จัดสรรงบประมาณ
ไปก่อสร้างศาลาในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา ซึ่งถือ
เป็นงบประมาณที่มากพอสมควร แต่ขอเสนอว่าการดําเนินการต่างๆ ควรที่จะให้
ประชาชนในหมู่บ้านน้ันๆ ได้มีส่วนรวมในการดําเนินการด้วย ไม่ใช้ให้ อบต. 
ดําเนินการเท่าน้ัน และหากต่อไปภายหน้าหากผู้บริหารชุดเดิมหมดสมัยไม่ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้นํา  หรือกรรมการต่างๆ และมีนโยบายไม่
ดําเนินการต่อ และขอสถานที่คืน จะทําให้สูญเสียงบประมาณไปทั้งหมด  เหตุน้ีเรา
จึงควรที่จะมีที่ทําการ อบต. มีหอประชุมที่ใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ 
เพราะปัจจุบันที่ทําการ อบต. ต้องเช่าที่วัดมะเกลือเก่า ซึ่งชําระค่าเช่าเป็นรายปี ใน
ส่วนน้ีผู้บริหารได้มีการวางแผนไว้หรือไม่   

นายก อบต. : ประเด็น งบประมาณในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  ที่มีงบประมาณ
เพ่ิมขึ้น จาก ๔๖๐,๐๐๐ บาท  เน่ืองจากต้ังไว้เพ่ือเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
เ พ่ือซ่อมแซมรถบรรทุกนํ้า และต้ังไว้เ พ่ือซ่อมแซมรถดับเพลิงที่ ไ ด้รับจาก
กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียังมีค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นที่ต้องต้ังเพ่ิม เพ่ือเป็น
ค่านํ้ามันให้กับรถบรรทุกนํ้าที่ส่งนํ้าแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพราะต้องเพ่ิมปริมาณ
จํานวนเที่ยวในการจัดส่งนํ้าให้กับหมู่บ้าน ร่มถึงต้ังต้องไว้สําหรับรถดับเพลิงคันใหม่
ด้วย ส่วนในแผนงานการศึกษาฯ ขอให้ท่านได้พิจารณาในหน้า ๓๑ จะเห็นว่าใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณการต้ังไว้ ๑๓,๙๘๕,๙๔๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ต้ังไว้๑๔,๓๕๔,๐๘๐ บาท  ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๖๒   
ประเด็น การต้ังงบประมาณให้การก่อสร้างศูนย์ต่างๆ น้ัน  อบต.มะเกลือเก่าได้ทํา
การขออนุญาตผู้นําหมู่บ้าน ประชาชน และผู้อํานวยการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งทุกท่านได้อนุญาตเพราะเห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์ จึงให้ใช้ศูนย์ฯ เพ่ือเป็น



 
 

๑๔ 

สถานที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานผู้สูงอายุ  งานสตรี  อส
ม. เยาวชน  และด้านส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะในศูนย์ฯ หมู่ ๙ และ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นความต้องการของกรรมการป่าชุมชนสมัยของท่าน
กํานันพิชัย เพ่ือป้องกันผู้ที่มาจะมาบุกรุกป่า และใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเกษตร ซึ่ง
ปัจจุบันมีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจํานวนมาก ทําให้ต้องมีการปรับปรุงใน
ด้านสถานที่เพ่ือรองรับ  ในส่วนของศูนย์ฯ หมู่ ๙ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุง
อาคารโรงเรียนวังรางน้อยเพ่ือเป็นศูนย์ฯ จํานวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนของศูนย์ฯ 
หมู่ ๕ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการทํากิจกรรมนของกลุ่มเยาวชนตําบล
มะเกลือเก่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุนและได้ใช้ประโยชน์จาก
ศูนย์ฯ เหล่าน้ีในส่วนที่หมู่บ้านหรือโรงเรียนจะเรียกคืนน้ันคงเป็นไปไม่ได้  
ประเด็น เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าขาด อาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการแจ้งของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้า จึงทําให้การสั่งวัสดุอุปกรณ์มีความล่าช้า ซึ่ง
งบประมาณมีเพียงพอสําหรับ  
ประเด็น งบสํารองจ่ายขอให้ท่านพิจารณาในหน้า ๑๐๗ งบสํารองจ่ายต้ังไว้ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ประเด็น การตัดงบประมาณโครงการต่างๆ น้ัน ทุกโครงการล้วนแต่เกิดจากความ
ต้องการของประชาชน บางโครงการเป็นตัวช้ีวัดและประกอบเป็นผลงานเพ่ือการ
ตรวจประเมินต่างๆ บางโครงการเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการทํางาน เพ่ือมา
พัฒนาในพ้ืนที่ตําบล 
ประเด็น การสร้างที่ทําการ อบต. ตามท่ีแจ้งให้ท่านปลัด และ ผอ.กองทุกกองได้
ดําเนินการส่งแบบประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือเข้าคัดเลือกให้รับรางวัล
เพ่ือนําเงินรางวัลมาสร้างที่ทําการ อบต. รวมกับงบประมาณที่จะต้ังไว้ แต่สํานักงาน
ยังไม่ได้ดําเนินการ ประกอบสมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้านต่างก็เห็นว่าควรนํา
งบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้านก่อน  

  ประเด็น  สําหรับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมมีการเปลี่ยนแปลง ทําให้ต้องมีการ
กันเงินเพ่ิมขึ้น ขอให้พิจารณาในหน้าที่ ๑ สถานการณ์คลัง ได้แจ้งเงินสะสม 
คงเหลือจํานวน ๙ ,๖๗๐ ,๓๑๖ ,๙๙ บาท เ งินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 
๑๒,๔๐๑,๗๗๘.๓๑ บาท  ซึ่งเพียงพอสําหรับเบิกจ่ายในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ความ
เดือนร้อน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๗,๙๙๒,๘๐๐ บาท ที่ท่านผู้บริหารช้ีแจงว่าหมู่บ้านเล็ก ได้รับการจัดสรร 
หมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หมู่บ้านใหญ่ ได้รับการจัดสรร หมู่บ้านละ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท จากเอกสาร หมู่ ๕ ได้รับการจัดสรรในส่วนน้ีไปแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่มี
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นหนองม่วง-ห้วยไผ่ อีก จํานวน 
๔๙๐,๐๐๐ บาท  หมายความว่าหมู่บ้านหนองม่วง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
มากกว่าหมู่บ้านอ่ืนใช่หรือไม่ 

นายก อบต.  สําหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นหนองม่วง-ห้วยไผ่ งบประมาณ 
๔๙๐,๐๐๐ บาท  เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง   เส้นหนองม่วง-



 
 

๑๕ 

ห้วยไผ่ ที่ประชาชนใช้สัญจรกันหลายหมู่บ้าน ทั้งหมู่ ๕ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ ,๑๒ , ๑๔,  
๑๗  ถ้าหากใช้งบประมาณของบ้านหนองม่วงที่ได้รับการจัดสรร จะไม่สามารถทํา
ถนนภายในหมู่บ้านหนองม่วงได้และประชาชนไม่ได้ต้องการท่ีจะดําเนินการเป็น
อันดับแรก แต่เห็นว่าถนนเส้นดังกล่าวชํารุดหลายจุด ต้ังแต่หนองม่วง-ห้วยไผ่ 
จําเป็นต้องซ่อมแซมเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรจึงได้บรรจุ
โครงการไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับงบประมาณของหมู่บ้านแต่อย่างใด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายวัลลภ ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: จากข้อมูลรายงานประมาณการ ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓  รวมทุกแผนงานในปี 
๒๕๕๙ ใช้งบประมาณไป ๓๘,๘๒๘,๒๕๒.๙๖ บาท ยังสามารถบริหารงานได้ ไม่
ต้องต้ังงบประมาณถึง ๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และในแผนงานสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ 
ใช้งบประมาณ ๑,๙๑๔,๗๒๙.๗๓ บาท แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต้ังไว้ถึง 
๓ ,๔๔๓ ,๐๐๐ และจากที่ตรวจสอบกว่าเกือบทุกแผนงานมีการเพ่ิมขึ้นของ
งบประมาณทุกปี แต่ในส่วนของงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านยังเท่าเดิม คือ 
หมู่บ้านเล็ก ๓๐๐,๐๐๐ บาท หมู่บ้านใหญ่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  หากจะเพ่ิมเป็น
หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ จะได้หรือไม่  

นายก อบต. : ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การต้ังงบประมาณยังไม่ได้รวมเบ้ียยังชีพ เงินเดือนครู
ผู้ดูแลเด็ก นอกจากน้ียังมีภารกิจงานที่เพ่ิมมากขึ้นทําให้ต้องต้ังงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนในแผนงานสาธารณสุขได้มีภารกิจในการจัดเก็บขยะ 
มีการจ้างคนงานเพ่ิมขึ้น รวมถึงค่านํ้ามันเช้ือเพลิง เพราะเพ่ิมหมู่บ้านที่จัดเก็บขยะ 
ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  ในเรื่องงบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น ๑ ล้านบาท 
แต่ไม่ได้เพ่ิมให้กับหมู่บ้านและเพ่ิมในงบกลาง จํานวน ๑ ล้านบาทเศษ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: จากประเด็นในเร่ืองการใช้สถานที่ของโรงเรียนเพ่ือปรับปรุงทําเป็นศูนย์ผู้สูงอายุฯ 
หมู่ ๙ ได้ผ่านมติประชาคมจากหมู่บ้านถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีปัญหาว่า
จะมีการเรียกคืนสถานที่ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอแสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างที่ทําการ อบต. เน่ืองจากสภาพปัจจุบันที่ทํา
การคับแคบไม่สะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ ซึ่งในเรื่องน้ีได้มีการเสนอเข้ามาหลาย
ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการหรือมีความคืบหน้าแต่อย่างใด ซึ่งทุกท่านจะเห็น
ว่าตําบลมะเกลือเก่า เป็นตําบลใหญ่ แต่ยังขาดที่ทําการ อบต. ดังน้ันก่อนที่จะหมด
สมัยการทํางานอยากให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ผลักดันในเรื่องน้ี เพราะหาก
ว่าวัดเรียกคืนที่ดินขึ้นมา อาจจะไม่มีสถานที่ที่ใช้ทํางานจึงต้องมีการเตรียมการไว้  

นายก อบต. : ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นในเรื่องน้ี  ตามที่ได้นําเรียนในเบ้ืองต้นถึงวิธีการหา
งบประมาณในการก่อสร้าง อบต. ขึ้นอยู่ว่าจะดําเนินการหรือไม่ แต่จากท่ีได้มีการ
ประชาคมหมู่บ้านจะเห็นได้ว่าหากทุกท่านเห็นว่าการสร้าง อบต. เป็นเรื่องสําคัญ 
แต่ไม่มีหมู่บ้านใดที่เสนอให้มีการสร้างที่ทําการ อบต.ใหม่ มีแต่เสนอปัญหาความ
เดือดร้อนเข้ามา  ดังน้ันในเร่ืองน้ีทุกท่านรวมถึงฝ่ายสํานักงานจะต้องให้ความ
ร่วมมือไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว  

ที่ประชุม : รับทราบ 



 
 

๑๖ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
  เมื่อไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติมในวาระสําคัญเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว  ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภาในการรับหลักการ 
ขอให้เลขานุการสภาได้ช้ีแจงระเบียบ   

เลขานุการสภาฯ 
 

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
     ข้อ  ๔๕ วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งข้อบัญญัติ
งบประมาณน้ัน    
     ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี คือ การออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ 
     ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฎิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ปฏิบัติ 
คือ ๑) การยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ๒) ยืนขึ้น ๓) การเรียกช่ือตามลําดับตัวอักษรให้ออก
เสียงลงคะแนนเป็นรายช่ือบุคคล  

ประธานสภา  : ตามเลขานุการสภาได้ช้ีแจง มีท่านใดสงสัยหรือไม่  
ที่ประชุมสภา : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมในการลงคะแนนเปิดเผยหรือลงคะแนนการ

ออกเสียงลงคะแนนแบบลับ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแบบเสียงแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออก

เสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนระหว่าง ๑) การยกมือขึ้นพ้น

ศีรษะ ๒) ยืนขึ้น ๓) การเรียกช่ือตามลําดับตัวอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็น
รายช่ือบุคคล 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแบบเสียงโดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ 
เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง 
๑ เสียง 

ประธานสภา อบต. : สําหรับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจะดําเนินการหลังการรับประทาน
อาหารกลางวัน ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ขอให้ทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 

  - พักรับประทานอาหาร- 
ประธานสภา อบต. : เวลา ๑๓.๐๐ น. เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอดําเนินการประชุมสภาฯ ในการ

คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และก่อนที่จะทําการคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติในการทําหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ  จะเสนอก่ีท่านและจะ
เสนอใครบ้าง น้ัน    ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ขอเชิญครับ 



 
 

๑๗ 

เลขานุการสภาฯ 
 

: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๓   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
มี  ๒  ประเภท คือ  (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่ เ กินเจ็ดคน  (๒ ) คณะกรรมการวิสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   

   
ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมสภาได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใน

การทําหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งน้ีก่ีท่าน จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่
ไม่เกินเจ็ดคน  และผู้รับรอง ๒ ท่าน  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  ๓ ท่าน 

นางบุปผา  กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ขอรับรอง  

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ขอรับรอง 

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

๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ตามท่ีมีมติให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  ๓  คน  ขอให้ที่

ประชุมเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติทีละ ๑ คน  การเสนอชื่อไม่จํากัดจํานวน  
พร้อมผู้รับรอง  ๒ ท่าน  โดยผู้รับรองจะรับรองได้เพียงคร้ังเดียวในแต่ละคน  ใน
กรณีที่ผู้น้ันยังไม่มีการรับการคัดเลือก  และสําหรับผู้ที่ถูกเสนอช่ือไปแล้ว แต่ไม่ได้
รับเลือกสามารถถูกเสนอช่ือมาได้อีก 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: เสนอ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
ผู้รับรอง นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 
 นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสุขสนาน  รอบคอบ  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายสุขสนาน  รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: เสนอ นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
ผู้รับรอง นายสรสิช จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
 นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔  



 
 

๑๘ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
ที่ประชุม : -ไม่ม-ี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  
   
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: เสนอ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
ผู้รับรอง นายบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
 นางบํารุง จันทร์โสภณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม : -ไม่ม-ี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางสุนารี  สวัสดี  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นางสนุารี  สวัสดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ๑๘  เปน็

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓   
ประธานสภา อบต. : ที่ประชุมสภาได้มีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๓  ท่าน ประกอบด้วย 

๑) นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
๒) นายสมเกียรติ ชัชวาลย ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
๓) นางสุนาร ี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘  

เลขานุการสภา อบต.  
 

: ตามท่ีได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว   ขอเชิญคณะกรรมการแปร
ญัตติทั้งสามท่านประชุมพิจารณาการแต่งต้ังประธานกรรมการ เลขานุการ เพ่ือ
กําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ   

ประธานสภา อบต. : เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มมีติแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ ดังน้ี 

๑) นายสุขสนาน รอบคอบ ประธานกรรมการแปรญัตติ 
๒) นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ กรรมการแปรญัตติ 
๓) นางสุนาร ี สวัสดี เลขานุการและกรรมการแปรญัตติ 

ตามที่ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแล้ว และได้มีการแต่ต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ลําดับต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาได้กําหนดระยะเวลา
การเสนอคําแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๔๕  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
๒๔ ช่ัวโมง นับต้ังแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
น้ัน  โดยห้วงระยะเวลาแต่ละขั้นตอนจะห่างกันย่ีสิบสี่ ช่ัวโมง และเพ่ือให้การ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาที่ถูกต้องควร
มีระยะเวลาอย่างน้อย ๕ -  ๗ วัน โดยให้นับวันน้ีเป็นวันแรกในการยื่นเสนอคําขอ
แปรญัตติ  เมื่อครบกําหนดย่ีสิบสี่ช่ัวโมงแล้วคณะกรรมการแปรญัตติจะกําหนดวัน
ประชุมโดยมีหนังสือถึงผู้ที่ย่ืนเสนอคําขอแปรญัตติและผู้บริหารเพ่ือช้ีแจง โดยมี
ระยะเวลาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุม และตามข้อ ๕๐   เมื่อคณะกรรมการแปร



 
 

๑๙ 

ญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ  ตามร่างเดิม และตามที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม   พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานน้ันอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตติ
น้ันเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
คําแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา   
ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาและกําหนดระยะเวลา  

ประธานสภา อบต. : จากท่ีได้หารือกําหนดวันรับคําแปลญัตติ ขอเชิญรองประธานสภา ได้ช้ีแจงต่อที่
ประชุมสภา 

รองประธานสภา อบต. : ๑) กําหนดการรับคําเสนอแปรญัตติ  
-วันที่ ๑๙ – ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
-วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒          ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
๒) กําหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๓) กําหนดการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ 
ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สอบถามที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบตามท่ีกําหนดระยะเวลาที่เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญคณะกรรมการแปลญัตติได้กล่าวต่อทีประชุมสภา 
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

: ในนามผู้แทนคณะกรรมการแปรญัตติต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ไว้วางใจให้ทํา
หน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ และเห็นด้วยกับที่ท่านรองประธานสภาได้เสนอ
กําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติจะทําหน้าที่รอรับคํา
เสนอแปรญัตติ ณ ที่ทําการ อบต.มะเกลือเก่า ตามวัน เวลา ที่กําหนด และในวันที่ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้กําหนดเป็นวันประชุม ขอเชิญท่านนายกได้มาประชุมช้ีแจง
พร้อมกับผู้ที่ย่ืนคําเสนอขอแปรญัตติ  เพ่ือที่จะได้จัดส่งหนังสือให้ประธานสภา และ
ส่งหนังสือนัดประชุมสภาต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ตามมติที่ประชุมผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.ท่านใดต้องการจะย่ืนเสนอคําขอ

แปรญัตติสามารถย่ืนเสนอคําแปรญัตติได้ตามกําหนดเวลา และขอให้ทุกฝ่ายได้
ดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับของสภาฯ เพ่ือความถูกต้องและไม่ผิดพลาด ขอให้
มีความพร้อมเพรียงกัน ทุกฝ่าย เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้นําข้อบัญญัติงบประมาณฯ 
ฉบับน้ีไปพัฒนาตําบลของเรา   ท้ายน้ีขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
จัดทําหนังสือพร้อมบันทึกการประชุมโดยย่อแจ้งให้ประธานสภาได้รับทราบ 
เพ่ือที่จะได้ทําการประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นตรา
เป็นข้อบัญญัติ    

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต.  และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป  จะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอเปิดการ

ประชุมสมัยวิสามัญที่ ๔ เน่ืองจากท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้
กําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ 



 
 

๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๒  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๓  
น้ัน แต่วันน้ีเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุม จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติต่อ
นายอําเภอสูงเนิน ขอเปิดการประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๔ เพ่ือพิจารณาในวาระ ๒ 
และ วาระ ๓  ต้ังแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือการการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติต่อนายอําเภอสูงเนินเพ่ือเปิดการประชุมสภาสมัย
วิสามัญที่  ๔ ประจําปี  ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๕๕  แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖  
ออกไปอีก ๑๕ วัน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
ระเบยีบวาระที่ ๔  : เรื่อง กระทู้ถามและญัตติ 
  - ไม่มี - 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕  : เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ท่านใดมีเรื่องความเดือดร้อนจําเป็นเร่งด่วนขอเชิญแจ้งต่อที่

ประชุมสภา  
นายก อบต. : ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เน่ืองด้วยกองสวัสดิการสังคมได้แจ้งว่าได้รับ

การจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยผ่านมายังสํานักงานพัฒนาสังคม จังหวัดนครราชสีมา  
เพ่ือดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการ เช่น ห้องนํ้า ทางลาดขึ้น-ลงอาคาร ที่จอดรถสําหรับผู้พิการ และ
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับผู้พิการโดยเบ้ืองต้นได้มอบหมายให้กองช่างดําเนินการ
ออกแบบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : สําหรับหมู่บ้านมีประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง  ขาดแคลนน้ําใน

การอุปโภค บริโภค และต้องการให้ อบต. ได้ดําเนินการช่วยเหลือ เช่น การขุดลอก
คลองหรือแหล่งนํ้า การเจาะบ่อบาดาล การเป่าล้างบ่อบาดาล  สามารถแจ้งได้ใน
วาระน้ี หรือแจ้งให้วาระประชุมคราวต่อไป เพ่ือจะได้แจ้งกองช่างดําเนินการ
ตรวจสอบได้ทันที 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านนายกได้นําเรียนหากหมู่บ้านใดมีความต้องการให้ดําเนินการช่วยเหลือ

ขอให้แจ้งได้ในวาระน้ี  
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

: หมู่ ๙ ขอความมอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล จํานวน ๒ จุด คือ  ๑.บริเวณโรงเรียน
วังรางน้อย ๒. บริเวณวัดวังรางน้อย  

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๐ 

: ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล  คุ้มศาลเจ้าพ่อเสือ และคุ้มหนองไผ่น้อย 

นายสุพนทร์  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

: ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล จํานวน ๒ จุด  ๑. บริเวณวัดหนองซาด ๒. 
บริเวณศาลาประชาคม ที่ต้ังระบบประปาแชมเปญ 

นางบุปผา กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

: หมู่ ๕ ขอความอนุเคราะห์สูบส่งนํ้าระยะไกล เพ่ือนํานํ้าเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน 



 
 

๒๑ 

นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

: สําหรับหมู่ ๑๖ ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกอ่างเก็บนํ้า และสูบส่งนํ้าระยะไกล 

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

: ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล จํานวน ๑ จุด บริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗ 

: ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล จํานวน ๑ จุด บริเวณหนองบัวแดง และเป่า
ล้างบ่อบาดาล ๒ จุด คุ้มป่าง้ิว และขอถังนํ้าจํานวน ๒ จุด เพ่ือให้ประชาชนได้มา
รับนํ้าที่จัดส่ง 

นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

: ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกสระเดิมในป่าไม้ และขอเจาะบ่อบาดาล จํานวน ๒ จุด 
คือ คุ้มหนองหลักพัน และคุ้มสโมสร 

นายนึก สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคลองบริเวณฝาย 

นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกสระ ข้างศาลาประชาคม และ คลองตะวันตก ขอเจาะ
บ่อบาดาล จํานวน ๒ บ่อ คือ บริเวณศาลาประชาคม และบริเวณกลางหมู่บ้าน  

นางบํารุง จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

: ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล จํานวน ๑ จุด ในคุ้มตะวันออก 

เลขานุการนายก : ขอเสนอแทนโรงเรียน เน่ืองจากขอขุดลอกสระน้ําโรงเรียนบ้านบุตาสง 
นายนวม  เมินขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

: ด้วย ส.อบต. หมู่ ๑๑ ติดภารกิจ ฝากให้เสนอขุดลอกสระในคุ้มคลองแคน หน้าบ้าน
ยายง่า และเจาะบ่อบาดาล ๒ จุด คุ้มคลองแคน และ คุ้มลุงประทีป 

นางสุนารี สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ 

: ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกกําจัดวัชพืช บริเวณสระนํ้าสาธารณะโสกตาเข่ง และขุด
ลอกให้ลึกกว่าเดิม 

นายคล้อย ช่ืนสระน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

: ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างหอถังสูง เพ่ือใช้ในระบบประปา บรรจุไว้ในแผน 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

: ในกรณีที่ต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ในที่ดินของตนเองเพ่ือใช้สําหรับการเกษตร 
จะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด หรือมีหน่วยงานใดรับเจาะ เพ่ือที่จะรวบรวมรายช่ือผู้ที่
ต้องการเสนอ 

นายธนกร พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

: สําหรับโครงการของหมู่ ๙ โครงการก่อสร้างหอถังสูง คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
๓๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านวังรางน้อย หมู่  ได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใด 

นายก อบต. : สําหรับแบบและการประมาณราคามอบหมายให้กองช่างได้ดําเนินการแล้ว และ
มอบหมายให้ท่านปลัดจัดทําหนังสือส่งจังหวัด  จะเร่งรัดให้จัดส่งไปจังหวัดโดยเร็ว 

ประธานสภา อบต. : มีเชิญท่านผู้ใหญ่ก้องบุญ บินสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ มีเรื่องเสนอต่อที่ประชุม 
นายก้องบุญ บินสันเทียะ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ 

: หมู่ ๑๒ มีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งนํ้าที่ได้รับอนุญาตจากสวนป่า
สูงเนิน และกองช่างได้ทําการตรวจสอบ ได้ความยาว ๖๐ เมตร ความกว้าง ๕๐ 
เมตร และความลึก ๑๐ เมตร ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการขุดลอก  และ
ขอเพ่ิมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ่อประปาอีก ๑ จุด  และขอถังนํ้าเพ่ิม จํานวน ๒ ถัง 

นายออย  งามช่ืน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒๐ 

: หมู่ ๒๐ ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกแหล่งนํ้า ในจุดที่เปิดฝายเพ่ือรองรับนํ้าฝน 
เน่ืองจากขณะน้ีหมู่ ๒๐ ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าอย่างหนัก  

นายก อบต. : ขอให้ กองช่างตรวจสอบว่าที่ได้ส่งโครงการขุดลอกไปยังจังหวัดมีโครงการหรือไม่  
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายสรสิช จรจันทร ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ 

: ขอเพ่ิมจุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณถังประปา 



 
 

๒๒ 

นายสุขสนาน รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙ 

: เน่ืองด้วยหมู่ ๑๙ ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีผู้นําเข้าประชุม ทํา
ให้สภาและ อบต.ไม่ได้รับทราบเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ในส่วนน้ีมีการ
ช่วยเหลืออย่างไร  

ประธานสภา อบต : สําหรับในเรื่องน้ีท่านผู้ใหญ่บุญเส็ง จะฝากเรื่องความเดือดร้อนเสนอต่อที่ประชุม
ผ่านยังประธานสภา ในส่วนเรื่องข้อบัญญัติขอให้ตรวจสอบว่ามีโครงการหมู่บ้านได้
บรรจุตามท่ีประชาคมหรือไม่ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณกองทุนวันละบาท  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายบุญส่ง  เปียจันทึก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 

: ตามท่ีท่านนายกได้แจ้งว่าได้ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้าแล้ว หากจะขอให้
มาซ่อมแซมในจุดท่าหินลาดก่อนจะได้หรือไม่ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุด
เสี่ยงจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ 

นายก อบต. : ในส่วนน้ีมอบหมายกองช่างให้ดําเนินการวางแผน ว่าจุดใดที่สําคัญที่ต้องดําเนินการ
ซ่อมแซมก่อน และขอเพ่ิมเติมเพ่ือความรวมเร็วในการซ่อมแซมขอให้ท่านได้แจ้งใน
กลุ่มไลน์ของสมาชิกไว้อีกทางหน่ึง 

ผอ.กองช่าง : สําหรับในเรื่องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าได้รับทราบในทุกหมู่ แต่วัสดุ อุปกรณ์ในรอบน้ี
อาจไม่ครบทุกจุด แต่จะซ่อมแซมในจุดเสี่ยงที่สําคัญกระจายตามหมู่บ้านก่อน 
จากน้ันจะจัดซื้อเพ่ิมเติมและเร่งดําเนินการให้ครบทุกจุด ต้องขออภัยในความล่าช้า  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายวัลลภ ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๐ 

: ขอขอบคุณสําหรับท่อนํ้าที่ได้อนุเคราะห์ให้กับหมู่ ๒๐  

นายก้องบุญ  บินสันเทียะ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ 

: สําหรับในเรื่องท่อนํ้า หมู่ ๑๒ ได้ขอความอนุเคราะห์ไปเช่นกันและได้ส่งหนังสือเข้า
มา อบต. แล้ว ขอให้ อบต.ติดตามดําเนินการให้ด้วย และขอแจ้งไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านดับ ๓ จุด 

ประธานสภา อบต. : หมู่ ๑๓ ขอแจ้งไฟฟ้าดับ จํานวน ๒ จุด 
นายสุพนทร์ แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

: หมู่ ๑๔ ไฟฟ้าชํารุด และหลอดไฟโคมหาย 

นางบํารุง จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

 ขอไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิม ๒ หลอด บริเวณลานรับนํ้า และ บ่อนํ้าวัด 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมในวาระนี้อีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้า

ประชุมสภาในครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อสักถามต่างๆ และที่ได้
อํานวยความสะดวกในการจัดสถานท่ีและเรื่องอาหาร ทําให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย การประชุมในครั้งน้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้ง
กาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิด
ประชุมครับ  

ปิดการประชุม : เวลา ๑๕.๐๐ น. 
  

                                                                         ว่าที่ร้อยตรี     ชวลิต ปรดีาสา 
                 (ชวลติ ปรีดาสา)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า   
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ลงช่ือ      ปราโมทย์  มิดขุนทด 
        (  นายปราโมทย์ มิดขุนทด )  
ลงช่ือ       อาภรณ์  ศิริจําปา 
         ( นางอาภรณ์   ศิริจําปา ) 
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            ( นายสวง    งามมะเริง  )  ผู้รับรองรายงานประชุม 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
 


