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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยวิสามัญท่ี  ๓  ประจาํปี  ๒๕๖๒ 

วันจันทร์ท่ี  ๑๕  กรกฎาคม 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 ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๖ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
๗ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๘ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๙ นายสนอง  ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๐ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ อมร  ศรฐีาน 
๑๑ นางบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
๑๒ นายคล้อย ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ คล้อย  ช่ืนสระน้อย 
๑๓ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๔ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๕ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ   ชัชวาลย์ 
๑๖ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๗ นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๑๘ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์  บัลลังค์ 
๑๙ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
๒๐ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๑ นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๒๒ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๓ นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๔ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๑ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
๒ นางภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
๓ นายสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖  

 



 
 

๒ 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  
๔ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒  
๕ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖  
๖ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘  
๗ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘  
๘ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐  
๙ นายวัลลภ ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นางสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ รองนายก อบต. 
๔ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๕ นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผู้อํานวยการกองช่าง 
๖ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๗ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๘ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๙ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๐ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๑๑ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๒ นายทรงเกียรติ สมเพาะ นิติกร 
๑๓ นายสมาน  เสลานอก พนักงานขับรถ 
๑๔ นายวิชัย   ขุมกระโทก พนักงานจ้างเหมา 
๑๕ นางราตรี เถยสูงเนิน พนักงานจ้างเหมา 
๑๖ นางภัสสร  มาสูงเนิน นักการ 
๑๗ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน พนักงานจ้างเหมา 
๑๘ นางบุญส่ง บุญสูงเนิน รองประธานสตรี หมู่ ๒ 
๑๙ นางตุ่น ยอดแก้ว กรรมการสตรี หมู่ ๘ 
๒๐ นางสาวพิสมัย ธรรมวิชัย สตรีแม่บ้าน หมู่ ๕ 
๒๑ นางพัชรนันท์ มาสูงเนิน อสม. หมู ่๑ 

 
                                                      
เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ : เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์

พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    
ประธานสภา อบต. 
 

: สําหรับการประชุมในครั้งน้ีเป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๓ ประจําปี 
๒๕๖๒ ซึ่งการประชุมในวันน้ีได้มีวาระสําคัญที่ ต้องพิจารณา คือ การพิจารณา
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) และการพิจารณาการโอน
งบประมาณ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล



 
 

๓ 

มะเกลือเก่าขอลาประชุม คือ 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 

๑ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ 
๒ นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ 
๓ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ 
๔ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ 
๕ นางสุนารี กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ 
๖ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ 
๗ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ 

ในระเบียบวาระที่ ๑  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๑ : เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภา :  ๑.๑  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขอ

อนุญาตลาของผู้บรหิารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บรหิารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ และการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังน้ี 
     ๑. งานขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประธานสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อน
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
     ๒. การขออนุญาตเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประธานสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อน
เดินทางไปราชการ 
     ๓. การขออนุญาตลาไปต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 
ก่อนถึงกําหนดวันลา 
     ๔. การส่งหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาที่ไม่เป็นไป
ตามข้อ ๑-๓ ให้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นแห่งความล่าช้าดังกล่าวด้วย หากไม่ช้ีแจง
หรือช้ีแจงเหตุผลไม่สมควรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะไม่รับไว้พิจารณา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าโครงการเจริญพระพุทธมนต์เสริมสร้างความเมตตา 

ปรารถนาดีไมตรีจิต อําเภอสูงเนิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ประจําปี ๒๕๖๒ 
ตามท่ี อําเภอสูงเนินได้จัดทําโครงการเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน 
น้ัน สําหรับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้กําหนดจัดขึ้น ณ วัดหนองม่วง หมู่ ๕ ตําบล
มะเกลือเก่า  ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 
การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
   



 
 

๔ 

เลขานุการสภา : ๑.๓ เรื่อง อําเภอสูงเนินแจ้งการอนุมัติขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ย่ืนความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลา
การจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ออกไปอีก ๓๐ วัน 
นับจากวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๘ วรรคสาม นายอําเภอสูงเนินได้อนุมัติ
ให้ อบต.มะเกลือเก่า ขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามท่ีเสนอ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา :  ๑.๔ ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
เน่ืองด้วยอําเภอสูงเนินได้กําหนดจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
โดยได้จัดกิจกรรมดังน้ี 

๑. ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ จํานวน ๖๘ รูป  
เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอสูงเนิน 

๒. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ หอประชุมอําเภอ
สูงเนิน 

๓. ร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 
๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอสูงเนิน  

การแต่งกาย  
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 
- จิตอาสาพระราชทาน ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
- ประชาชน สุภาพบุรุษ ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพโทนสีเหลือง สุภาพสตรี ชุดไทย ชุด 
  ผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพโทนสีเหลือง 
- นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชุดเคร่ืองแบบตามสังกัด  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้ 
     ๑. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้า
อาคารหน่วยงาน ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตรา
สัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
     ๒. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน่วยงานที่เหมาะสม 
     ๓ . เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานและที่พักอาศัย พร้อม
ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร  และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
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     ๔. เชิญชวนข้าราชการ ประชาชนในพ้ืนที่แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๖ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โค กระบือ แพะ แกะ  ครั้งที่ 

๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
     ๑. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทราบโดยทั่วกัน และเตรียมฉีดวัคซีน แก่
โค กระบือ แพะ แกะ 
     ๒. ประสานให้อาสาปศุสัตว์ สํารวจรายช่ือผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ ทุกหลังคา
เรือน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๗  เรื่อง  การแจ้งเตือนการระบาดไรแดงมันสาํปะหลัง 

     ด้วยสํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนินได้รับแจ้งว่าพบการระบาดของไรแดงในแปลง
มันสําปะหลังหลายท้องที่ ทําให้พ้ืนที่เสียหายจากการเข้าทําลายของไรแดง มากกว่า 
๑,๐๐๐ ไร่ ขอให้เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังตรวจสอบแปลงปลูก  สําหรับไรแดง 
เป็นศัตรูพืชที่มักระบาดในฤดูแล้ง หรือ  ฝนทิ้งช่วง  โดยไรแดงจะดูดกินนํ้าเลี้ยงจากใบ
นํ้าเลี้ยงจากใบทําให้สูญเสียคลอโรฟิลล์ (ส่วนที่เป็นสีเขียวที่ใบ) หากเกษตรกรพ่นสาร
ป้องกันกําจัดไรได้ทัน ก็จะสามารถยับย้ังการระบาด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๘ เรื่อง การเฝา้ระวังการระบาดของโรคไวรัสใบด่างสําปะหลัง 

     ด้วยเกษตรจังหวัดนครราชสีมา แจ้งเตือนเกษตรที่ปลูกมันสําปะหลังเฝ้าระวังโรค
ไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง ซึ่งการระบาดของโรคจะติดไปกับท่อนพันธ์ุและแมลงหว่ีขาย
ยาสูบ เป็นพาหนะนําโรค พืชอาศัยของแมลงหว่ีขาว ได้แก่ มันสําปะหลัง มันฝรั่ง 
กะเพรา โหระพา พริก  อาการของโรค พืชแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง 
และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่แสดอาการด่างเหลือง ลําต้นแคระแกรน แนวทางใน
การควบคุมและป้องกันการระบาด 

๑. งดการนําเข้าท่อนพันธ์ุหรือส่วนขยายจากประเทศเวียดนาม กัมพูชาและ
ประเทศที่มีรายงานการกระบาด 

๒. กําจัดแมลงพาหะ เช่น แมลงหว่ีขาวยาสูบ 
๓. กําจัดหรือหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของโรคใบด่างมันสําปะหลัง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๙ เรื่อง รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรค  

      จํานวนผู้ป่วยในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่าต้องเฝ้าระวัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก จํานวน  
๑๓๕ ราย จํานวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จํานวน  ๕๗ ราย ถือเป็นยอดที่สูงมาก เบ้ืองต้น
กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้เฝ้าระวังและควบคุมโรค
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะเกลือเก่า  โดยการพ่นหมอกควันใน
หมู่บ้าน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และต้องเฝ้าระวังติดตามโรคอย่างใกล้ชิด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : ขอเพ่ิมในวาระที่ ๑  
   
   



 
 

๖ 

นายก อบต. : ๑.๑๐ เรื่อง สถานการณ์ภัยแล้งของตําบลมะเกลือเก่า 
     สําหรับสถานการณ์ภัยแล้ง จากการคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าอาจจะ
เกิดฝนทิ้งช่วงและในระยะน้ีจะยังไม่มีฝนตกในปริมาณมากพอที่จะกักเก็บได้ ทําให้
ตําบลมะเกลือเก่าต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ต่อเน่ืองและอาจจะรุนแรงขึ้น รวมถึง
ในภาคเกษตรกรรม  และหมู่บ้านที่คาดว่าจะประสบปัญหาในขั้นวิกฤต  บ้านวังราง
น้อย หมู ๙ บ้านหนองเบน หมู่ ๘ บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ บ้านวัง
รางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐  ทั้งน้ี อบต. ได้ให้การช่วยเหลือในเบ้ืองต้น ได้แก่ การสูบนํ้า 
การซื้อถังนํ้า การส่งนํ้า การปรับปรุงระบบประปา  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้พิจารณา
ในงบประมาณในการดําเนินการ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : ๑.๑๑ เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

     สําหรับการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การจัดเรียงตามลําดับที่หมู่บ้านได้ส่งหนังสือ
แจ้งเข้ามา แต่อาจจะล่าช้าเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันทําให้ต้องหยุดการ
ซ่อมแซมเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ รวมถึงมีวัสดุอุปกรณ์บางรายการหมด อยู่
ระหว่างการจัดซื้อ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าจํานวน  
๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  ๓  ประจําปี  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  
โดยรายงานการประชุมฯ  ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพ่ือให้ท่าน
ได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ  เพ่ือการรับรองรายงานการประชุมฯ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขในสาระสําคัญหรือไม่ 

ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญที่  ๓  ประจําปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน  ๒๕๖๒   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ประจําปี 
๒๕๖๒  เม่ือวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง 

   

ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
ใหม่  เ ป็นแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น  ๕  ปี  (พ .ศ .  ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ )  และระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗(๔) วรรค ๒ เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมั ติและ
ประกาศใช้ต่อไป ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจงรายละเอียด 
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นายก อบต. : จากระเบียบที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   แต่เน่ืองจากระยะเวลาในการ
จัดทําแผนฯ ๕ ปี ตามท่ีมีหนังสือสั่งการน้ัน อบต.ไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  จึงได้มีหนังสือขอขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับจากวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ต่อนายอําเภอสูงเนิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๘ วรรค สาม ซึ่งนายอําเภอได้อนุมัติให้ขยายเวลา ตาม
หนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ดังน้ันเพ่ือดําเนินการตามระเบียบ สํานักงานปลัด เป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดแผน จึงได้กําหนดออกประชุมประชาคมเพ่ือสอบถาม
ความต้องการ ความจําเป็นในโครงการต่างๆ  และทบทวนแผน ในทุกหมู่บ้าน   ซึ่งได้
ดําเนินการประชุมประชาคมเรียบร้อยแล้ว และสําหรับการจัดทําแผนในปี ๒๕๖๑ ได้
ดําเนินการไปแล้ว  ในปี ๒๕๖๒ ได้ดําเนินการไปบ้างแล้ว ดังน้ัน จะเหลือในปี ๒๕๖๓-
๒๕๖๕  ที่จะต้องพิจารณาโครงการว่าหมู่บ้านต้องการโครงการเดิม หรือ เสนอ
โครงการใหม่ เจ้าหน้าที่ได้ทําการรวบรวมข้อมูลเป็นร่างแผนพัฒนา  เพ่ือนําเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ซึ่งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภา 
ตามเอกสารที่ได้มอบให้กับทุกท่านได้พิจารณาน้ัน ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบว่าถูกต้อง 
โดยแบ่งเป็นตามยุทธศาสตร์ต่างๆ   

ประธานสภา อบต. : ตามท่ีนายก อบต. ช้ีแจงและทุกท่านได้ตรวจสอบโครงการ มีหมู่บ้านใดที่ไม่มีโครงการ
บรรจุอยู่ในแผน หรือมีข้อสงสัยต้องการจะสอบถามหรือไม่   และขอแก้ไขใน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข้อ ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ในรายการที่ ๔๙ และ ๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ๑๒ (เส้นหน้าวัด) งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐ บาท  ดําเนินการในปี ๒๕๖๒ ซ้ํากัน
หรือไม่ หากซ้ํากันให้ตัดออก ๑ โครงการ   

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: จากการตรวจสอบเล่มแผนฯ พบว่าโครงการของบ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ตกไป ๑ 
โครงการ  คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : ต้องขออภัยท่านสมาชิกสภา อบต. เน่ืองจากพิมพ์เอกสารผิดจาก หมู่ ๔ เป็น หมู่ ๕ 
ซึ่งโครงการได้บรรจุไว้ในแผนฯ ในหน้า ๖-๒๗ ลําดับที่ ๒๓๘  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ ๔ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
ที่ประชุม : ไมมี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้วยคะแนน

เสียง ๒๓ เสียง 
   
   
   



 
 

๘ 

ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
เน่ืองด้วยจากที่ประชาคม บ้านบุตาสง หมู่ ๗ มีความประสงค์จะแก้ไขโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยต้องการเปลี่ยน
จากการซ่อมแซมฝายนํ้าล้น เป็น การก่อสร้างฝายนํ้าล้น โดยใช้งบประมาณการ
ก่อสร้าง จํานวนเท่าเดิม ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างฝายนํ้าล้น  หมู่ ๗ จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายนํ้าล้น หมู่ ๗ 
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต.ช้ีแจง 

นายก อบต. : ตามมติที่ประชุมในการจัดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๒ 
ในโครงการซ่อมแซมฝายนํ้าล้น บ้านบุตาสง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน กอง
ช่างได้ทําการสํารวจพ้ืนที่พร้อมกับผู้นําหมู่บ้าน พบว่าหากดําเนินการในบริเวณท่ี
กําหนดไว้แต่เดิมน้ันประชาชนจะได้รับประโยชน์น้อย เห็นควรที่จะขยับจุดลงมา
บริเวณบล๊อคคอนเวิร์สตรงใกล้กับประปาหมู่บ้าน ในจุดน้ีประชาชนจะใช้ประโยชน์ได้
มากกว่า แต่ในจุดน้ีไม่มีฝายนํ้าล้นเดิมที่ได้ก่อสร้าง ทําให้ต้องดําเนินการก่อสร้างขึ้นมา
ใหม่ ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถใช้
ประโยชน์จากการก่อสร้างฝายได้กักเก็บนํ้าในช่วงฤดูฝนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาได้
พิจารณา และขออนุญาตให้ ผอ.ช่าง และ ท่านสมาชิก หมู่ ๗ บ้านบุตาสงได้ช้ีแจง
เหตุผลและความจําเป็นต่อที่ประชุมได้รับทราบ  

ผอ.กองช่าง : สําหรับโครงการที่ได้เสนอมาให้ดําเนินการซ่อมแซมฝายในช่วงโค้งนํ้า น้ัน จะมีพ้ืนที่
คาบเก่ียวกับพ้ืนที่ของบริษัทเอกชน ซึ่งหากได้ดําเนินการจะทําให้ประชาชนในหมู่ ๗ 
จะได้รับประโยชน์น้อย  จึงเห็นว่าควรจะดําเนินการก่อสร้างฝายในจุดใหม่ โดยหา
บริเวณที่เหมาะสม ประกอบกับตามหลักวิศวกรรมแล้วไม่ควรที่จะสร้างฝายนํ้าล้น
ในช่วงโค้งนํ้า เพราะจะทําให้นํ้าล้นไหลเซาะเข้าหาตลิ่งทําให้ตลิ่งพัง จึงเห็นว่าควรจะ
ถอยลงมาในช่วงบริเวณบล็อกคอนเวิร์สตรงใกล้กับประปาหมู่บ้านเพ่ือที่จะสามารถใช้
ประโยชน์จากฝายนํ้าล้นได้อย่างเต็มที่  แต่เน่ืองจากในข้อบัญญัติได้ระบุเป็นโครงการ
ซ่อมแซมฝายนํ้าล้น จึงต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการต้ังจ่ายงบประมาณและชื่อ
โครงการให้ถูกต้อง เป็น โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง
และความสูงจากระดับท้องคลองโดยประมาณ  ๑.๖ เมตร และ ๑๖ เมตร  ส่วนกันนํ้า
ล้นตลิ่ง สูงประมาณ ๒ เมตร   งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งฝายดังกล่าวน้ีจะใช้
ในยามฉุกเฉินหากนํ้าประปาที่อ่างเก้ิงลดน้ําลง   

นายอมร  ศรฐีาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: ตามที่ท่านนายก และ ผอ.กองช่างได้ช้ีแจงในเบ้ืองต้น สําหรับการก่อสร้างฝายนํ้าล้น
แห่งน้ี จะใช้เป็นแหล่งนํ้าในการอุปโภคบริโภคภายหมู่บ้านได้ ในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจาก
หมู่ ๗ มีแหล่งนํ้าที่สําหรับกักเก็บนํ้าเพียงไม่ก่ีแห่ง  หากได้ดําเนินการก่อสร้างฝายน้ีก็
จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้  ดังน้ันจึงขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาให้
ดําเนินการโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบประมาณเท่าเดิม 
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นายก อบต. : ตามท่ี ผอ.กองช่างได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมในการเปลี่ยนช่ือโครงการเป็นโครงการก่อสร้างฝาย
นํ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม คือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่เพ่ือ
ความถูกต้องตามระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงต้องขอโอนงบประมาณต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ ๗ จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายนํ้าล้น หมู่ ๗ 
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง 
ประธานสภา  : เน่ืองจากในข้อ ๓.๓ – ๓.๕ เป็นการขอโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอยช่างอาร์ม ซึ่งเป็นงบประมาณที่เดียวกัน 
ขอให้นายก อบต. ได้ช้ีแจงก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

นายก อบต. : ตามที่ได้บรรจุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอยช่างอาร์ม ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ น้ัน ซึ่งเดิมที่กองช่างได้ทํา
การสํารวจเจ้าของที่ดินได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ระยะทาง ๖๐ เมตร  แต่เมื่อจะดําเนินการเจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ทําให้
ระยะทางที่จะดําเนินการเหลือเพียง ๒๘ เมตร  ทําให้งบประมาณเหลือจึงได้จัดสรร
งบประมาณมาดําเนินการซอยบ้านนายยงยุทธ และ ซอยบ้านนายประสิทธ์ิ  
งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ บาทและในส่วนที่เหลือได้นํามาบรรจุไว้ในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง ประเภทสํารองจ่าย จํานวน ๑๘,๘๐๐ บาท  

นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  

: เดิมน้ันถนนที่จะดําเนินการสร้างน้ี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร แต่เมื่อดําเนินการ
ก่อสร้าง พบว่าเป็นที่สาธารณะยาว ๒๘ เมตร ส่วนที่เหลือ จํานวน ๓๒ เมตร เป็นที่
ส่วนบุคคล ซึ่งเดิมน้ันเจ้าของที่ดินยกให้เพ่ือก่อสร้าง แต่ตอนหลังไม่ยกให้  ทําให้ไม่
สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ จึงขอนํางบประมาณในส่วนที่เหลือมาดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ิมอีก ๒ ซอย คือ  ซอยบ้านนายยงยุทธ และ ซอย
บ้านนายประสิทธ์ิ จึงได้หารือยังกองช่างเพ่ือดําเนินการสํารวจและเสนอต่อนายก 
อบต.เพ่ือที่ประชุมได้พิจารณาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและใช้งบประมาณให้มี
ความคุ้มค่า  

ประธานสภา  : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายก อบต. : เพ่ือความถูกต้องตามระเบียบและวิธีการลงข้อมูลในระบบ ขอให้ที่ประชุมได้มีมติ

พิจารณาตามลําดับ 
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ประธานสภา  : ๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอยบ้านนายยงยุทธ  จํานวน ๓๑,๒๐๐ บาทเพ่ือก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายยงยุทธ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเช่ือมถนน คสล. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ 
ตารางเมตร โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอยช่างอาร์ม 
จํานวน ๓๑,๒๐๐ บาท   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง 
ประธานสภา  : ๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอยบ้านนายประสิทธ์ิ  จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประสิทธ์ิ  กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว 
๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเช่ือมถนน คสล. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอยช่าง
อาร์ม จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง 
ประธานสภา  : ๓.๕ เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเพิ่ม 

ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเพ่ิม  ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท
สํารองจ่าย จํานวน ๑๘,๘๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอย
ช่างอาร์ม จํานวน ๑๘,๘๐๐ บาท  เหตุผล เน่ืองจากตามที่ได้บรรจุโครงการไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอยช่างอาร์ม ระยะทางยาว ๖๐ เมตร ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ระยะทางท่ีสามารถดําเนินการได้จริง มีจํานวน ๒๘ เมตร ทําให้
งบประมาณที่ต้ังไว้เหลือจ่าย จึงโอนงบประมาณออก  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง 
ประธานสภา  : ๓.๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ขออนุมัติแก้ไขคําช้ีแจง ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอยช่างอาร์ม จํานวน ๘๙,๐๐๐ 
บาท  
จากรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเดิม 
     -เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านช่างอาร์ม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเช่ือมถนน คสล. มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ 
ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ



 
 

๑๑ 

จํานวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ากําหนด) 
     -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๓ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล มาตรา ๖๗(๑) 
สําหรับในเรื่องน้ีขอให้นายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : สําหรับในเร่ืองน้ีสืบเน่ืองมาจากข้อ ๓.๓ – ๓.๕ จากท่ีได้โอนงบประมาณในการ
ดําเนินการทั้ง ๓ ข้อแล้วจะทําให้งบประมาณและขนาดของการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยช่างอาร์มที่ดําเนินการลดเหลือจํานวน ๒๘ เมตร จึงต้องทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบและการลงระบบ  ดังรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงข้างต้น 

ประธานสภา  : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา  : หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติแก้ไขคําช้ีแจง ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอย
ช่างอาร์ม จํานวน ๘๙,๐๐๐ บาท เป็น เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
ช่างอาร์ม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเช่ือม
ถนน คสล. มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔ .๐๐ ตารางเมตร หรือมี พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ากําหนด) 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง 
ประธานสภา  : ๓.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับมอบชุดดับเพลิงจากกรุงเทพมหานครเป็นพัสดุ

ครุภัณฑ์ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ขอรับการสนับสนุนชุดดับเพลิงจาก
กรุงเทพมหานคร   เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดย
กรุงเทพมหานครได้ให้การอนุเคราะห์ชุดดับเพลิงจํานวน ๘ ชุดพร้อมอุปกรณ์ และ
ผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมพิธีรับมอบเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ในการรับมอบชุดดับเพลิง
ให้เป็นพัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลและเพ่ือต้ังงบประมาณในการดูแล
รักษา  จึงขออ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ 
๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ให้สิทธิอัน
เก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมี
ภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ันๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน  ดังน้ัน 
จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบในการรับชุดดับเพลิงเข้าเป็นครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ขอเชิญนายก ช้ีแจง 

   



 
 

๑๒ 

นายก อบต. : ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้รับการสนับสนุนชุดดับเพลิงจาก
กรุงเทพมหานคร  จํานวน ๘ ชุดพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในงานดับเพลิง และชุดดังกล่าว
น้ีเป็นชุดที่สามารถผจญเพลิง คือ สามารถใส่เข้าไปดับเพลิงในกลุ่มเพลิงไฟได้  โดย
กรุงเทพมหานครได้ทําการตัดจําหน่ายตามระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งหากหน่วยงานใด
ต้องการท่ีจะมาใช้งานให้ทําหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าไป  สําหรับครั้งน้ีมีหลาย
หน่ายงานรวมถึง อปท. ได้แจ้งความประสงค์ขอรับหลายแห่ง โดยแต่ละแห่งจะได้รับ
ชุดจํานวน ๘ ชุด  ในส่วนน้ีเพ่ือให้การต้ังงบประมาณการรักษาดูแลชุดดับเพลิงและนํา
ลงทะเบียนเป็นพัสดุครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงต้องขอมติให้ที่ประชุมสภาได้
พิจารณา 

ปลัด อบต. : ขอเพ่ิมเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ในเรื่องของ  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หาก
ดําเนินการใดๆ จะต้องผ่านอํานาจสภาได้พิจารณา จากระเบียบที่อ้างข้างต้นได้มีการ
ยกเลิกไปแล้ว ให้ใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ซึ่งเป็น พรบ.ที่ทุกหน่วยงานท่ีต้องใช้ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ๒๕๖๐ การจัดซื้อหรือการได้มาซึ่ง
ครุภัณฑ์ ที่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และมีอายุการใช้งานเกิน ๑ ปี ขึ้นไป สําหรับชุดดับเพลิง
ที่ได้รับโอนมาจากกรุงเทพมหานครน้ี จึงถือเป็นครุภัณฑ์ เป็นทรัพย์สินของ อบต. จึง
จะต้องแจ้งและขออนุญาตต่อสภาเพ่ือนําเป็นครุภัณฑ์ของ อบต. เพ่ือที่จะได้ต้ัง
งบประมาณในการดูแลรักษา 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการรับมอบชุดดับเพลิงจากกรุงเทพมหานครเป็นพัสดุ

ครุภัณฑ์ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง 
   
ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่อง  กระทู้ถาม /ญัตติ 
  -ไม่มี- 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่อง  อ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : ในวาระน้ีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องความเดือดร้อน ความจําเป็นเร่งด่วน

ต้องการการแก้ไข ขอให้แจ้งในวาระนี้ 
นายคล้อย ช่ืนสระน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ด้วยหมู่ ๘ ได้ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า นํ้าในแหล่งนํ้าในหมู่บ้านลดลงไม่สามารถ
นํามาใช้ได้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ อบต.สนับสนุนงบประมาณในการขุดลอก โดย
ขุดลึกลงไปอีกประมาณ ๒ เมตรจากหน้าดินเดิม คาดว่าจะได้นํ้าใช้ตลอดปี ขอหารือ
หากจะนํางบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในการขุดลอกบ่อนํ้าบ่อนํ้าสาธารณะ 
(ข้าง รพ.สต. ปลายราง) มาดําเนินการได้หรือไม่ ขอความกรุณามายังผู้บริหาร เพราะ
หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีมีหลายหมู่บ้านที่แจ้งความประสงค์ที่ต้องการจะขุดลอก แต่เน่ืองจาก
งบประมาณที่มีอยู่จํากัด ประกอบการได้มีการใช้งบกลางในการช่วยเหลือภัยแล้งใน
หลายโครงการ ดังน้ันการช่วยเหลือที่สามารถทําได้คือการจัดส่งนํ้า การจัดซื้อถัง การ
สูบส่งนํ้าระยะไกล ให้ผ่านในช่วงวิกฤตในช่วงน้ีไปได้ก่อน  เบ้ืองต้นขอให้หมู่บ้านได้ทํา



 
 

๑๓ 

การประชุมประชาคม หารือแนวทางที่ต้องการความช่วยเหลือ ส่วนเรื่องงบประมาณ
น้ัน อบต. จะได้พิจารณาในส่วนที่สามารถทําได้ หากเกินศักยภาพก็ส่งโครงการไปยัง
อําเภอและจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  และมอบหมายให้ปลัด อบต.และ
หัวหน้าสํานักปลัดได้ทําหนังสือขอประกาศภัยแล้งเพ่ิมเติมจากที่จังหวัดได้ประกาศ
สิ้นสุดภัยแล้งไป เน่ืองจากหลายหมู่บ้านได้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพราะนํามา
ประกอบการให้ความช่วยเหลือ ส่วนจะใช้งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่
สามารถดําเนินการได้  

นางบุปผา  กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ขอความอนุเคราะห์ยางมะตอยเพ่ือซ่อมแซมถนนจากสาย ๒๔ เข้ามาในหมู่บ้าน 
เน่ืองจากมีสภาพชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทําให้การสัญจร ไป -  มา ลําบาก โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง  

นายก อบต. : สําหรับถนนเส้นน้ีหากจะซ่อมทั้งเส้นต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก  แต่ อบต ได้ทํา
การซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ตามงบประมาณ ที่ได้รับในแต่ละปี  ขอให้หมู่บ้านได้ทําหนังสอื
แจ้งเข้ามา ในส่วนหมู่บ้านอ่ืนที่ต้องการให้ทําหนังสือแจ้งเข้ามาเช่นกัน เพ่ือดําเนินการ
จัดซื้อในคราวเดียว  

นายสุพนทร์ แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ด้วยมอเตอร์ที่ อบต.ได้ติดต้ังให้ยังประปา หมู่ ๑๔  ตอนน้ีได้ไหม้ชํารุดทําให้ไม่สามารถ
ป๊ัมนํ้าขึ้นมาใช้ได้ ทําให้ต้องใช้นํ้าบาดาลแทน ขอให้ กองช่างได้ดําเนินการแก้ไขให้ใช้
งานได้ตามปกติ 

ผอ.กองช่าง  : ด้วยได้รับแจ้งจากผู้นําหมู่บ้านว่าตู้คอนโทรลและป๊ัมระบบชํารุด  จากการตรวจสอบ
พบว่าสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าตกบ่อย ทําให้กระทบถึงระบบไฟฟ้าของระบบประปา
ภายในสัปดาห์น้ีจะให้กองช่องตรวจสอบอีกคร้ัง  

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องมอเตอร์น้ัน หากเป็นไปได้ขอให้กองช่างได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อ
สํารองไว้ ๒ ตัว เพ่ือสํารองให้กับที่ต้องทําการซ่อมแซมมอเตอร์และนํามาติดต้ังใช้ก่อน
หากซ่อมเสร็จก็นํามาคืน  เพ่ือให้การจ่ายนํ้าไม่ขาดตอน ในส่วนของหมู่ ๑๔ มี
โครงการก่อสร้างถังนํ้าแชมเปญ ให้เร่งดําเนินการ 

ผอ.กองช่าง : รับทราบ ขอนําเข้าพิจารณาในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  ส่วนโครงการต่างๆ จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ  

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

: เรื่องแรก การจัดทําแนวเขตในการระบายนํ้าเสียของฟาร์มวัวไม่ให้ไหลส่งสูงแหล่งนํ้าที่
ใช้ผลิตนํ้าประปา ได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุขเข้าตรวจสอบหรือไม่ เรื่องที่สอง การดําเนินการสูบนํ้าเสียออกจากแหล่ง
นํ้าผลิตประปา ขอให้ อบต.ได้หารือกับผู้นําบ้านบุตาสง และบ้านคําไฮ ถึงการสูบนํ้า
ออกจะกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน เพราะนํ้าที่มีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะใช้
ผลิตประปาได้ ต้องสูบออกอย่างเดียว 

นายก อบต. : ในเรื่องการสูบนํ้าเสียออกน้ัน คิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ทางหมู่บ้านควร
หาแนวทางในการบําบัดตามท่ีสิ่งแวดล้อมได้เคยแนะนําในการเพ่ิมออกซิเจนในนํ้าโดย
ใช้อีเอ็มบอลมาปรับสภาพน้ํา ประกอบหากมีฝนตกลงมาอาจทําให้นํ้าเสียเจือจางลงไป 
ส่วนในเรื่องขอการก้ันแนวเขตระบายนํ้าเสียน้ัน อาจจะทําได้ยากเพราะเจ้าของฟาร์ม
อาจจะไม่เห็นด้วย หากจะดําเนินการจะต้องทําทางระบายนํ้าจากบนเข้าไหลลงสู่แหล่ง
นํ้า เพ่ือป้องกันไม่ให้นํ้าจากฟาร์มไหลมารวม แต่ก็ต้องดูในเรื่องกฎหมายว่าจะสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่  



 
 

๑๔ 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: เน่ืองจากว่าทางหมู่บ้านได้ปิดแหล่งนํ้าได้ประมาณ ๑ ปี ซึ่งหมู่บ้านก็ไม่ทราบว่าจะได้
ใช้นํ้าเมื่อใด ประกอบนํ้าที่ใช้จากอ่างเก้ิงก็ไม่ทราบว่าสามารถใช้ได้ถึงเมื่อใด ประชาชน
ไม่มีนํ้าใช้ 

นายอมร  ศรฐีาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: สําหรับระบบประปาคําไฮ บุตาสง ยังไม่ได้ดําเนินการ ทําให้ประชาชนไม่ได้รับ
ประโยชน์เท่าที่ควร จึงขอให้ อบต.ดําเนินการแก้ไขโดยด่วน 

นายก อบต. : สําหรับระบบประปาของบ้านคําไฮ สามารถใช้งานได้ เพียงแต่ยังไม่มีนํ้าที่มาผลิต
นํ้าประปา ต้องทําการปรับปรุงนํ้าให้สะอาดก่อน อาจจะต้องเพ่ิมทรายกรอง สารส้ม 
ในส่วนน้ีของให้กองช่างได้ตรวจสอบ  และในส่วนของคุณภาพนํ้ามอบหมายให้กอง
สาธารณสุขดําเนินการ 

รองนายก อบต.  : ปัญหาน้ําของหมู่ ๑๕ จากที่ทําสํารวจและประชุม ขอเสนอแนวทางการแก้ไข คือ ให้
ใช้นํ้าในสระบัวด้านหลังมาผลิตนํ้าประปา โดยต่อท่อมายังระบบประปาประมาณ 
๓๐๐ เมตร คาดว่าจะมีนํ้าใช้ในหมู่บ้านได้ ประมาณ ๓ เดือน ขอให้กองช่างได้
ตรวจสอบและพิจารณาดําเนินการต่อไป  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: หมู่ ๙ มีเรื่องที่จะขอความอนุเคราะห์และหารือที่ประชุม 
๑) ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างขาด ในคุ้ม ๙ เน่ืองจากเป็นจุดเสี่ยงเป็นแหล่งมั่วสุม 
๒) การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกจากการเพ่ิมเฟสไฟฟ้าจากสองเฟส เป็น สามเฟส ซึ่ง
ชาวบ้านได้รวบรวมรายช่ือแจ้งไปยังการไฟฟ้าอําเภอสูงเนิน แต่ทางการไฟฟ้าได้แจ้งว่า
ต้องแจ้งมายัง อบต.  ซึ่งการเพ่ิมไฟฟ้าจากสองเฟส เป็นสามเฟสน้ีเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใด และจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง   
๓) การจ่ายภาษีของอู่ซ่อมรถในหมู่ ๙ ซึ่งทางเจ้าของแจ้งว่าไม่ได้ใบที่เสียภาษีกลับคืน
เพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่ารอผู้บริหารลงนาม 
๔) ขอไฟสปอร์ทไลท์เพ่ือติดต้ังที่โรงเรียนบ้านวังรางน้อย เพราะมีเด็กนักเรียนเล่นกีฬา
ในตอนเย็นเป็นจํานวนมาก ส่วนค่าไฟน้ันทางกลุ่มเยาวชนจะรับผิดชอบ 

นายก อบต. : ๑) สําหรับในเร่ืองการเพ่ิมเฟสไฟฟ้าน้ัน เป็นอํานาจหน้าที่ของการไฟฟ้า แต่ อบต. ได้
ให้การอุดหนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า ในเร่ืองน้ีจะต้องมีการหารือร่วมกับ
การไฟฟ้า ขอมอบหมายให้รองวินัยได้ตรวจสอบ 
๒) สําหรับในเรื่องการชําระภาษีน้ันเป็นหน้าที่ของปลัด อบต.และกองคลัง ในการลง
นาม ซึ่งไม่น่าจะนานตามท่ีท่านสมาชิกได้แจ้ง อาจจะเป็นในเรื่องการประเมินภาษีที่
ต้องให้มีความชัดเจนก่อนซึ่งกองคลังอาจจะต้องไปวัดขนาดพ้ืนที่ ขนาดป้าย ก่อนที่
จะแจ้งยอดที่จะต้องชําระภาษี  ส่วนในเร่ืองการต่อใบอนุญาตกิจการอันเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ได้แก่ ป๊ัมนํ้ามัน ร้านตัดผม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ น้ันเป็นหน้าที่ของกอง
สาธารณสุขในการออกสํารวจพ้ืนที่ เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะเสนอ
ให้ลงนาม ในกรณีของอู่ซ่อมรถขอให้ติดต่อยังเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมแสงสว่างที่ดับทั้งหมู่บ้าน 

นายนวม  เมินขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ขอเสนอในเร่ืองการแจ้งเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าของแต่ละหมู่บ้าน  หากมีหมู่บ้านใดที่แจ้ง
ในที่ประชุมแล้ว ไม่ต้องทําเป็นหนังสือคําร้องอีกคร้ัง และใช้รายงานการประชุมแนบได้
หรือไม่   



 
 

๑๕ 

นายก อบต. : สําหรับในกรณีน้ีได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้จัดทําสรุปและแจ้งกองที่เก่ียวข้องดําเนินการใน
เรื่องที่ได้แจ้งเข้ามา ส่วนในเรื่องการซ่อมไฟฟ้าน้ันต้องทําเป็นหนังสือเพราะจะได้ใช้
เป็นหลักฐานเนื่องจากปัจจุบันการตรวจประเมินต่างๆ ในเรื่องร้องเรียนจะต้องมี
เอกสารแสดงประกอบ อีกทั้งหากใช้เฉพาะที่แจ้งในที่ประชุมสภาและได้มีการ
ดําเนินการซ่อมแซมไปแล้วแต่เกิดการชํารุดอีก หากมาแจ้งในการประชุมคราวต่อไป
อาจจะไม่ทันต่อความช่วยเหลือ จึงมีความจําเป็นต้องทําหนังสือเข้ามา เบ้ืองต้น
มอบหมายให้ท่านปลัด และ ผอ.กองช่างได้ติดตามในเรื่องน้ี 

นายนวม  เมินขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ทั้งน้ีกองช่างได้แจ้งว่าหากไม่มีหนังสือก็จะไม่สามารถเบิกอุปกรณ์มาดําเนินการ
ซ่อมแซมได้ ในส่วนน้ีเข้าใจในการทํางาน แต่คิดว่ามีความล่าช้า 

นายก อบต. : ในเร่ืองการซ่อมไฟฟ้าน้ันให้ใช้ทั้ง ๒ แบบ คือใช้รายงานการประชุม และหนังสือคํา
ร้อง แจ้งมายัง อบต.  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ขอความอนุเคราะห์ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณรั้ววัดหนองไม้ตายเน่ืองจากท่อระบาย
นํ้าหลุดออกไปนอกแนวระบายน้ํา และท่อระบายนํ้าย่ืนออกไปบริเวณถนนอีก ๑ ท่อ 
หากปล่อยไว้เกรงว่าหากเกิดฝนตกหนักจะทําให้นํ้าวนกัดเซาะท่อนํ้าและถนนพัง
เสียหายได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสมเกียรติ ชัชวาล 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นทางเข้าหมู่บ้าน  

นายก อบต. : เน่ืองจากถนนเส้นน้ีมีระยะทางท่ียาวหากจะดําเนินการทั้งเส้นต้องใช้งบประมาณ
ภายนอก ต้องเสนอโครงการเข้าไป แต่ส่วนในงบประมาณของ อบต. ได้บรรจุไว้ใน
แผนแล้ว ต้องรอดูงบประมาณอีกครั้ง อาจจะซ่อมแซมในส่วนที่ชํารุดเสียหายจุดใหญ่
ก่อน 

นายสนอง ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมบล๊อคคอนเวิร์สช่วงคอสะพานทรุด ทําให้สัญจรไป-มาได้
เพียงคร่ึงถนนเท่าน้ัน จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร   ซึ่งถือเป็นความเดือดร้อน
จําเป็นเร่งด่วน 

นายก อบต. : มอบหมายให้กองช่างได้สํารวจ  
ประธานสภา อบต. : หมู่ ๑๓ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าจํานวน  ๒ จุด  และด้วยได้มีปลาในสระนํ้า

ที่ผลิตประปาตายจํานวนหลายตัวและเป็นมาหลายวันแล้ว เกรงว่าจะเป็นกรณี
เช่นเดียวกับบ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ 

นายก อบต. : จากที่ได้สังเกตบ่อนํ้าหลายๆ แห่ง  เดิมน้ันนํ้าจะใสแต่ปัจจุบันมีสีเขียวและขุ่น จึงเกรง
ว่าจะเกิดจากสารเคมี ย่าฆ่าแมลง ที่โดนนํ้าฝนชะล้างไหลลงมา ขอให้ทุกท่านได้
ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านในเรื่องการใช้สารเคมี ว่าจะมีผลกระทบหรือไม่ เพราะหาก
เป็นเช่นน้ันจะไม่มีแหล่งนํ้าไว้ใช้ในหมู่บ้าน  

ประธานสภา อบต. : ตามที่ในการประชุมคราวที่ผ่านมา ท่านสรสิช จรจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐ ได้
เสนอให้มีการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือ
เป็นที่ระลึกในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะหมดวาระ น้ัน  เน่ืองจากในวันน้ีมีสมาชิกสภา 
อบต. มาไม่ครบทุกหมู่บ้านขออนุญาตให้ไปถ่ายภาพในการประชุมคราวต่อไป  และ
ขอให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ 

ที่ประชุม : รับทราบ 



 
 

๑๖ 

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่ม ี
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวันน้ีต้องขอบคุณสมาชิกสภาอบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภา

ในครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  ที่ได้มาตอบข้อซักถามต่างๆ และที่ได้อํานวยความ
สะดวกในการจัดสถานที่และเรื่องอาหาร  ทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
การประชุมในคร้ังน้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็
ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย  และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ  ผมขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
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