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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยวิสามัญท่ี  ๔  ประจาํปี  ๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี  ๒๗  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 ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม 
๖ นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ภัทราภรณ์   เปินสูงเนิน 
๗ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๘ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
๙ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๑๐ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๑๑ นายสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๑๒ นายสนอง  ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๓ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ อมร  ศรฐีาน 
๑๔ นางบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
๑๕ นายคล้อย ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ คล้อย  ช่ืนสระน้อย 
๑๖ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๗ นายสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ  ชินนอก 
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 นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๓ นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๒๔ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๕ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๖ นายปราโมทย์ มิดขุนทุด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๗ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๘ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี  สวัสดี 
๒๙ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๑ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙  
๒ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔  
๓ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘  
๔ 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 นางสมทรง ภู่ภูเขียว เลขานุการนายก อบต. 
๕ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๖ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๗ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๘ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๙ นางกฤชกร  สิงขรอาจ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๐ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๑ นายสมาน  เสลานอก พนักงานขับรถยนต์ 
๑๒ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน พนักงานจ้างเหมา 
๑๓ นางราตรี เถยสูงเนิน พนักงานจ้างเหมา 
๑๔ นายวิชัย  ขุมกระโทก พนักงานจา้งเหมา 

                                              
เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภา 
 

: เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    

ประธานสภา อบต. 
 

: ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร ท่านผู้ใหญ่บ้านทกุท่าน สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่าทุก
ท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมฟังการประชุมในวันน้ี สําหรับการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการ
ประชุมสภาฯ ประชุมในสมัยวิสามัญที ่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ มีวาระสําคัญที่จะต้อง
พิจารณา คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญตัติ และ วาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติลําดับ  ก่อน
เข้าสู่วาระที่ ๑  สมาชิกสภา อบต. แจ้งลา จํานวน  ๓ ท่าน  คือ นายธนกร  พลศรี 
ส.อบต.หมู่ ๙ นายสุพนทร์ แรมกลาง ส.อบต. หมู่ ๑๔ และ นางประทินทิพย์  
วิริยะปัญญาชัย  ลําดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระ 

ระเบยีบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  : ๑.๑ เรื่อง  แจ้งอนุมัติประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒           

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น้ัน  บัดน้ีอําเภอสูงเนิน



 
 

๓ 

ได้มีหนังสือที่  นม ๐๐๒๓.๓๔/๓๑๔๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ นายอําเภอ
สูงเนินได้แจ้งอนุมัติให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๔  ประจําปี ๒๕๖๒ มีกําหนด 
๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒  

ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสร้างความเมตตา ปรารถนาดี 

ไมตรีจิตฯ 
ด้วยอําเภอสูงเนินได้ดําเนินโครงการเจริญพระพุทธมนต์เสริมสร้างความเมตตา 
ปรารถนาดี ไมตรีจิต    เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ในทุกวันที่ ๒๘  
ของทุกเดือน  สําหรับในเดือนสิงหาคม กําหนดจัดขึ้นในวันที ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  วัดเขาชาด บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ตําบลมะเกลือเก่า 
อําเภอสูงเนิน  โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลสูงเนิน สวนป่าสูงเนิน  
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า และ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านตําบลมะเกลือเก่า  
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต.  ๑.๓ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

สืบเน่ืองจากการประชุมสภาในคราวที่ผ่านมา ได้ให้ทุกหมู่บ้านแจ้งความต้องการใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทุกหมู่บ้านได้เสนอความต้องการเข้ามา ได้แก่ การขุด
ลอกแหล่งนํ้า  ขุดเจาะบ่อบาดาล  การเป่าล้างเป่าบาดาล  การปรับปรุงระบบ
ประปา  จากน้ันได้ทําการรวบรวมข้อมูลและแจ้งกองช่างในการประมาณราคาและ
จัดทําแบบเพ่ือเสนอของบประมาณไปยังอําเภอสูงเนินและจังหวัดต่อไป สําหรับ
งบประมาณที่ ต้องดําเนินการจากโครงการทั้งหมด ๓๐ โครงการ รวมเป็น
งบประมาณ  ๕๐ ล้านบาท ในส่วนงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละอําเภอน้ัน
ประมาณ ๕ ล้านบาท ซึ่งอําเภอต้องจัดสรรให้กับทุกตําบล งบประมาณจะอยู่ที่ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท  แต่โครงการที่ตําบลส่งมาน้ันจะประมาณ ๑๐ ล้านบาท ซึ่งจะ
เห็นได้ว่างบประมาณของอําเภอไม่เพียงพอ จึงต้องเสนอโครงการไปยังจังหวัดซึ่ง
จังหวัดจะมีงบประมาณจํานวน ๒๐๐ ล้านบาท แต่ต้องจัดสรรให้กับทุกอําเภอที่
ได้รับการประกาศภัยแล้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕  จํานวนอําเภอที่ประสบปัญหาภัย
แล้งอย่างหนัก สําหรับในเรื่องน้ีจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด    คือ   ท่านปิยฉัตร 
อินสว่าง เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องภัยแล้ง นอกจากน้ีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
๕ นครราชสีมา ในการสนับสนุนช่วยเหลือเคร่ืองมือและอุปกรณ์  เช่น  เครื่องสูบ
ส่งนํ้าระยะไกล โดยเบ้ืองต้นได้ประสานและหารือไปยังผู้ใหญ่หลายท่านในการขอ
สนับสนุนงบประมาณ  สําหรับการช่วยเหลือภัยแล้งในตําบลมะเกลือเก่า ในส่วน
แรกในยอดงบประมาณ ๕ ล้านบาท  ได้รับการช่วยเหลือแน่นอน ในส่วนที่ ๒ ขอ
พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ คือ ๑. ความรุนแรงของภัย ๒.ต้นทุนหรือสภาพ
พ้ืนที่ของหมู่บ้าน เช่น แหล่งนํ้าก่ีแห่ง  ปริมาณนํ้าที่มีอยู่  จํานวนบ่อบาดาล  เป็น
อันดับแรกก่อนจนครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งในส่วนน้ีได้ขอสนับสนุนไปยังหน่วยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง   ประกอบกับได้มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในเรื่อง
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒  การ



 
 

๔ 

พิจารณาต้ังงบประมาณรายจ่าย ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น หากไม่เพียงอาจจะโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หากเงินงบประมาณใน
การช่วยเหลือไม่เพียงพอ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไป
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามความจําเป็น โดยคํานึงถึง
ฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  ซึ่งเป็นอีกนโยบาย
หน่ึงที่กระทรวงมหาดไทยให้องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นได้นํางบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสมออกมาใช้เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ได้นําเงิน
สะสมออกมาใช้ ทําให้มีเงินสะสมคงค้างอยู่ประมาณ ๕ แสนล้านบาท  ดังน้ันเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและนํางบประมาณออกมาใช้ในเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
การช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กระทรวงมหาดไทย
จึงได้ผลักดันให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําเงินสะสมออกมาใช้   ดังน้ัน ใน
การน้ีจึงพิจารณาว่าหากโครงการใดท่ีได้เสนอต่อหน่วยงานอ่ืน หากไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจะขอใช้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่เงินทุนสํารองเงินสะสม ที่มีอยู่
ประมาณ ๒๐ ล้านบาท เพ่ือดําเนินการ ซึ่งเงินทุนสํารองเงินสะสมการที่จะนํามาใช้
น้ันจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา และเสนอไปยังจังหวัดพิจารณา อย่างเช่น 
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๙  โดยท่านปลัดได้ทําหนังสือขอพิจารณาไปยัง
จังหวัดอนุมัติดําเนินการ ในส่วนน้ีอาจจะต้องขอเปิดวิสามัญที่ ๕ เพ่ือพิจารณาการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและปัญหาภัยแล้ง  สําหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ อบต. ได้ดําเนินการ
ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว คือ การสูบส่งนํ้าระยะไกลใน ๓ หมู่บ้าน บ้านโนน
สมบูรณ์  บ้านปลายราง บ้านหนองม่วง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

: 
: 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  ๔ ประจําปี  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม 
๒๕๖๒  ซึ่งรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว 
เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติม
หรือแก้ไขในสาระสําคัญหรือไม่  

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: ขอแก้ไขหน้า  ๒๐ หมู ่๑๗ จากขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล เป็น ขุดลอกบ่อ 

นายก อบต. : สําหรับรายงานการประชุมมีข้อความตกไปหลายจุด ขอให้เพ่ิมเติมดังน้ี 
-ในหน้า ๑๑ การลดงบประมาณในการจัดทําโครงการของแต่ละกองงานลงลด
ประมาณ ๑ ล้านบาท เพ่ือเน้นไปทําโครงสร้างพ้ืนฐาน   
-ในหน้า ๑๒ เพ่ิมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 



 
 

๕ 

โดยเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา ทั้งน้ีไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ไม่เกินร้อยละห้า 
ในหน้า ๑๓  ในประเด็นการต้ังศูนย์ หมู่ ๙ หรือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เกิดจากชมรมผู้สูงอายุได้ขออนุญาตโรงเรียนเพ่ือขอใช้
อาคารในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุ และ ประเด็น งบประมาณใน
การก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์หมู่ ๕ หรือ ห้องสมุดมีชีวิตได้รับงบประมาณมาจาก 
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพ่ือสันติภาพโลกเพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ของกลุ่มเยาวชน  ประเด็น การต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ ๑๕ น้ัน เป็น
การดําเนินการกันของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่า
ไม้ สวนป่าสูงเนิน  ทหาร  ในการผลักดันผู้บุกรุกป่าให้ออกไปจากพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
การร้องขอจากคณะกรรมการป่าชุมชนต้ังแต่เริ่มแรกให้ทุก อบต.ได้เข้ามา
ดําเนินการจัดต้ังศูนย์  โดยศูนย์ฯแห่งน้ีได้มีการดําเนินการจัดทํากิจกรรมในเร่ือง
การปลูกป่า การอนุรักษ์ป่าร่วมกันจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว   
ขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบและแก้ไข  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี  
ประธานสภา อบต. : เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. ข้อ ๓๓ วรรค ๒ การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดย
มติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ขอมติที่ประชุมในการแก้ไขรายงานการประชุม สมัย
สามัญที่ ๔ ประจําปี  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๒   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๒๘ เสียง  
ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ

ที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒  

เม่ือวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ด้วยคะแนน  ๒๘  เสียง  
   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑   เรื่อง   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ   
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวาระที่ ๑ ขั้น
รับหลักการ  เมื่อคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม 
๒๕๖๒ น้ัน  ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและกําหนดระยะเวลา
การย่ืนเสนอคําแปรญัตติในระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  และได้
การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  พร้อมได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้รับทราบ
แล้วน้ัน    จึงเชิญประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายแถลงต่อที่
ประชุมสภา 



 
 

๖ 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

: ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติซึงประกอบด้วยผมนายสุขสนาน รอบคอบ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ   นายสมเกียรติ  ชัขวาลย์  กรรมการแปรญัตติ   และนาง
สุนารี  สวัสดี  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ทําหน้าที่ในการรับเสนอคํา
แปรญัตติเสร็จสิ้นตามกําหนดระยะเวลาและได้ดําเนินการประชุมเรียบร้อยแล้วน้ัน  
ขอแถลงผลการประชุมต่อที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาและขออนุญาตให้
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้ทําหน้าที่แถลงต่อที่ประชุม     

นางสุนารี  สวัสดี 
เลขานุการคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

: ตามที่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ได้มีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔  ประจําปี ๒๕๖๒  ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม โดยได้มีมติที่
ประชุมกําหนดระยะเวลาการรับคําแปรญัตติ ในระหว่าง วันที่ ๑๙- ๒๑  สิงหาคม 
๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  และ วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมกตัญญู  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่รอรับเสนอคําแปรญัตติ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับเสนอคําขอแปรญัตติแล้วน้ัน ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต. 
หรือ ผู้บริหาร  มาย่ืนคําเสนอขอแปรญัตติ   คณะกรรมการแปรญัตติได้ทําหนังสือ
เชิญคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการ
แปรญัตติในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ห้องประชุมกตัญญู 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า โดยอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐  ข้อ  ๕๙ ข้อ ๖๐  ข้อ ๖๑ และ ข้อ ๑๑๐  ในการนี้ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ส่งรายงานการประชุมให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือแจ้งให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ทราบต่อไป ซึ่งเอกสาร
ได้ส่งมอบให้กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา  

ประธานสภา อบต. : ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงผลการประชุมและมติที่ประชุมที่
ให้คงร่างเดิมน้ัน มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่  

ที่ประชุมสภา : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติตาม

ข้อ ๗๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   ซึ่งมี ๒ วิธี คือ การออก
เสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ   

ประธานสภา อบต. : อันดับแรก ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๒๘ เสียง  
ประธานสภา อบต. : อันดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ 
มติที่ประชุม : ไม่มีผู้ออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภา อบต. : สรุปได้ว่าที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย 
ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามมติของคณะกรรมการ

แปรญัตติหรือไม่  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม  ด้วยคะแนน  ๒๘  เสียง งดออกเสียง ๑ 

เสียง 
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ประธานสภา อบต. : วาระที่ ๓  ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 
  เมื่อได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และวาระที่ ๒   ขั้นแปรญัตติ 

เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย ดังน้ัน ลําดับต่อไปขอมติที่ประชุม
เห็นชอบในวาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  ด้วยคะแนน  ๒๘ เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภา อบต. : สําหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
๒๕๖๓ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นทุกวาระแล้ว  ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดําเนินการ
เสนอต่อนายอําเภอสูงเนินเพ่ืออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับมอบรถดับเพลิงเป็นพัสดุครุภัณฑ์ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ขอรับโอนรถดับเพลิงและกู้ภัย เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยกรุงเทพมหานครได้โอน
รถดับเพลิงและกู้ภัย ชนิดมีหัวฉีดนํ้าในตัว ขนาด ๑,๔๐๐ ลิตร ทะเบียน ๙๘-
๙๔๐๖  เพ่ือเป็นไปตามระเบียบฯ ในการรับมอบรถดับเพลิงและกู้ภัยให้เป็นพัสดุ
ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลและเพ่ือต้ังงบประมาณในการดูแลรักษา  จึง
ขออ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 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 จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบในการรับมอบรถดับเพลิงและกู้ภัย เข้าเป็น
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ขอเชิญผู้บริหาร
ช้ีแจง 

นายก อบต. : จากที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบในเรื่องการขอรับสนับสนุนรถดับเพลิงไปยัง
กรุงเทพมหานครในการประชุมสภาทุกคร้ัง  เพ่ือเสริมในงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ซึ่งปัจจุบันมีรถบรรทุกนํ้า
เอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ามีอยู่น้ัน ได้ใช้ในภารกิจ
จัดส่งนํ้าภัยแล้ง ภารกิจดับเพลิง และงานอ่ืนๆ เช่น รดนํ้าต้นไม้  ในส่วนภารกิจ
ดับเพลิงน้ันเน่ืองจากรถบรรทุกนํ้าที่มีอยู่มีขนาดใหญ่ ทําให้ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือ
ได้หรือการช่วยเหลือเป็นได้ด้วยความล่าช้า เน่ืองจากในซอยแคบ  โดยเฉพาะในหมู่ 
๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ ที่ชุมชนหนาแน่นและบ้านเรือนติดกัน ซึ่งรถดับเพลิงที่ขอไปยัง
กรุงเทพมหานครน้ัน  ได้เสนอขอไปต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดย และได้
ติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอด  เพราะมี อปท. หลายแห่งได้ทําหนังสือขอเช่นกัน 
ซึ่งการทําหนังสือขอรถดับเพลิงน้ีได้ทําไปพร้อมกับการขอชุดดับเพลิงที่มารับมา
ก่อนหน้าน้ี สําหรับรถดับเพลิงคันดังกล่าว เป็นรถที่ได้จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
บางขุนนนท์ เป็นรถดับเพลิงชนิดที่มีหัวฉีดนํ้าในตัว ขนาด ๑,๔๐๐ ลิตร ซึ่งสามารถ
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ฉีดนํ้าได้สูงกว่ารถบรรทุกนํ้าที่  อบต. มีอยู่ถึง ๒ เท่า  เป็นย่ีห้อเบนซ์ ขนาด ๔ ล้อ 
มีป้ัมนํ้าในตัว สูบนํ้าได้  และสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้หลายคน ซึ่งได้เดินทางไป
ดูสภาพรถแล้วถือว่ายังดีอยู่แต่จะมีซ่อมแซมป้ัมลม ระบบเบรค และการเปลี่ยนถ่าย
นํ้ามันเคร่ือง    ดังน้ันจึงใช้รถดับเพลิงคันน้ีจึงสามารถใช้รถเคลื่อนที่เร็วในการ
ช่วยเหลือก่อนที่รถบรรทุกนํ้าคันใหญ่จะไปถึง รถจะจอดประจําอยู่ที่ อบต. เพ่ือ
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือในโซนล่าง  และในตอนน้ีสํานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งการรับโอนรถดับเพลิงมาแล้วเมื่อ
วันที่ ๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา ดังน้ันเพ่ือความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเก่ียวกับ
ขั้นตอนการรับรถเข้าเป็นครุภัณฑ์ของ อบต.ที่ได้มาจากการบริจาค  เพ่ือสามารถที่
จะเบิกจ่ายค่าซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษารถดับเพลิงคันน้ีได้ จึงได้นําเสนอต่อที่ประชุม
ได้เห็นชอบ ก่อนจะเดินทางไปรับรถ จากน้ันจะเป็นขั้นตอนการโอนรถให้เป็น
ครุภัณฑ์ของ อบต. ต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่  
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  

: สอบถามในเร่ืองความจุของน้ํา ๑,๔๐๐ ลิตร มีความจุน้อยไปหรือไม่ และดูจากใน
วาระที่ ๓.๓  การขอโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซม 
จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท จะเพียงพอหรือไม่ เน่ืองจากเป็นย่ีห้อเบนซ์ อะไหล่
ช้ินส่วนต่างๆ มีราคาแพง  อีกทั้งอาจจะซื้อได้ยาก ดังน้ัน เห็นควรว่าก่อนจะนํา
รถดับเพลิงคันดังกล่าวใช้งาน ทําการตรวจสภาพและซ่อมแซมที่ในส่วนที่ชํารุดก่อน
เน่ืองจากค่าอะไหล่ในกรุงเทพฯ อาจจะถูกกว่าต่างจังหวัด และสามารถใช้งานได้
ทันทีเมื่อมีภัยเกิดขึ้น 

นายก อบต. : สําหรับรถดับเพลิงคันน้ีที่ได้ขอรับการสนับสนุนมาเพ่ือมาใช้ในเม่ือเกิดอัคคีภัยใน
พ้ืนที่ที่เป็นเขตชุมชนหนาแน่นในหมู่ที่ ๑ หมู่ ๒ และ หมู่ ๓ ที่ต้องใช้รถขนาดเล็ก 
เคลื่อนที่ได้เร็ว สามารถสกัดเพลิงไว้ รอรถนํ้าคันใหญ่มาสมทบ  และใช้ในดับเพลิง
จากท่ีสูงจะมีประสิทธิภาพมากเพราะมีแรงดันสูง ดังน้ันจะเห็นได้ถึงความคุ้มค่า
เพราะหากต้ังงบประมาณจัดซื้อคันใหม่ต้องใช้งบประมาณจํานวนหลายล้าน  
นอกจากน้ี   เมื่อได้รถดับเพลิงมาแล้วจะได้ดําเนินการเปิดกรอบอัตรากําลังสําหรับ
ผู้ที่จะมาทําหน้าที่ขับรถ 

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุมสภา : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ ประ ชุมใ ห้ความเห็นชอบการ รับมอบรถดับเพ ลิงและ กู้ ภัยจาก

กรุงเทพมหานครเป็นพัสดุครุภัณฑ์ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๘ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้รับโอนรถดับเพลิงและกู้ภัย จาก
กรุงเทพฯ  เพ่ือให้รถที่รับโอนสามารถใช้งานได้จําเป็นต้องซ่อมแซม ซึ่งการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะผุทําสีใหม่ ไม่ถือเป็นการซ่อมแซม
ปกติ ให้ต้ังจ่ายไว้ใน หมวด ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แต่เน่ืองจากไม่ได้
ต้ังจ่ายไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท  โดยโอน
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ลดจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 
๑๓๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหารช้ีแจง  

นายก อบต. : ตามที่ท่านสุขสนาน ได้สอบถามในข้อ ๓.๒ ในการโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ว่าจะเพียงพอในการซ่อมแซมหรือไม่น้ัน ใน
ข้อน้ีต้องขออภัยในการคํานวณงบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผิดพลาดไป  ซึ่งจากที่ได้
ประสานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในการตรวจสอบโดยช่างที่ชํานาญว่าหากต้อง
ดําเนินการซ่อมแซมจะมีค่าใช้จ่ายจํานวนเท่าใด ซึ่งช่างได้แจ้งค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนป้ัมลม ประมาณ ๑ แสนบาทเศษ นอกจากน้ียังมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ้า
เบรก อยู่งบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ ๒ แสนเศษ  ทําให้งบประมาณที่ได้ขอสภา
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๓๐ ,๐๐๐ บาท ไม่ เพียงพอ  จึงได้แจ้ง
นักวิเคราะห์ฯ ตรวจสอบงบประมาณมียอดคงเหลือจากกองงานใดบ้าง เพ่ือโอนมา
สําหรับใช้ในการซ่อมแซม ซึ่งได้ยอดงบประมาณจึงขอแก้ไขยอดโอนงบประมาณต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ิมเป็นจํานวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
และ แผนงบกลาง งานงบกลาง ประเภท เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ 
บาท   

ประธานสภา อบต. : สําหรับงบประมาณท่ีโอนมานั้นจะส่งผลกระทบกับการดําเนินการในช่วงที่เหลือ
ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณหรือไม่ เพราะเดิมน้ันได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาที่ 
๑๓๐,๐๐๐ บาท  

นายก อบต. : สําหรับงบประมาณที่ขอโอนเท่ากับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท มาจาก ๒ แผนงาน แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
และ แผนงบกลาง งานงบกลาง ประเภท เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ 
บาท   ในส่วนของแผนงานการศึกษานั้น ได้ตรวจสอบแล้วว่าได้ดําเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมมาให้ ในการจัดซื้อชุด
นักเรียน ในแผนงานงบกลาง เป็นเงินเหลือจ่ายจากเบ้ียผู้พิการ ซึ่งกองสวัสดิการ
สังคมได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วหลังจากที่จ่ายเบ้ียยังชีพของเดือน
กันยายน 

นายสุขสนาน รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  

: สรุปได้ว่าการขอโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือซ่อมแซมรถดับเพลิง
และกู้ภัยในครั้งน้ี เป็นงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ถูกต้องหรือไม่  และจะมี
เอกสารละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ หรือให้ลงเพ่ิมเติมในรายการการประชุม 

นายก อบต. : สําหรับงบประมาณที่ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในรายการน้ีเป็นจํานวน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการและในฐานะผู้บริหารขออนุญาต
เพ่ิมเติมงบประมาณในการขอโอนจากยอดเดิมที่ของโอน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้น
อีก ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้เพียงพอต่อการซ่อมแซม    



 
 

๑๐ 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ตามที่ได้มีอนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือจ่ายเงินเบ้ียยังชีพความพิการ 
จํานวน ๘๔ ราย ในปีที่ค้างจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) เมื่อคราว
ประชุมในสมัยวิสามัญที่  ๒ ที่ผ่านมา เพ่ือนําเงินจ่ายให้กับผู้พิการน้ัน ในกรณีหาก
นําเงินงบประมาณของผู้พิการที่เหลือโอนมา จะมีผลกระทบหรือไม่ เพราะเกรงว่า
อาจจะเป็นยอดที่ผู้พิการยังไม่ได้มารับเบ้ีย หรือเป็นยอดที่ตกค้าง  

นายก อบต. : เน่ืองจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองสวัสดิการสังคมได้ต้ังประมาณไว้เกิน จาก
การประมาณการจํานวนผู้พิการในแต่ละปีงบประมาณ ทําให้งบประมาณเหลือที่
สามารถโอนออกได้ และไม่เก่ียวข้องกับการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม
เมื่อคราวที่ผ่านมา เพราะในกรณีน้ันเป็นการคืนให้กับผู้พิการที่ไม่ได้มารายงานตัว
ว่ามีชีวิตอยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐบาลได้ออกระเบียบให้จ่ายเงินย้อนหลัง
ให้กับผู้พิการเหล่าน้ัน เพราะเดิมน้ันหากไม่มารายงานตัวจะได้ไม่รับเงิน 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ขออนุญาตให้ ผอ.กองสวัสดิการสังคมได้ช้ีแจงความถูกต้อง  

ผอ.กองสวัสดิการสังคม : สําหรับในเรื่องน้ีผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการหากมีบัตรผู้พิการแล้วมาลงทะเบียนในเดือน
นี้ จะได้รับเบ้ียในเดือนถัดไป ทําให้ต้องมีการต้ังงบประมาณในส่วนน้ีจะต้องเพ่ิมใน
อัตราร้อยละ ๑๐  ส่วนผู้สูงอายุในปีน้ีได้รับลงทะเบียนผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ไม่
เกินวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๓ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
เท่าน้ัน ส่วนผู้สูงอายุที่เกิดต้ังแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๓ จะต้องมาลงทะเบียนใน
เดือนพฤศจิกายน และจะได้รับเบ้ียในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในส่วนที่ท่านสุขสนาน
ได้มีข้อสงสัยน้ัน จะเป็นในส่วนที่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ไม่ได้มารายงานตัวตลอด
ปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) แต่เมื่อสิ้นปีงบประมาณปรากฎ
ว่าได้มารายงานตัว ซึ่งเงินเบ้ียดังกล่าวน้ันได้ตกเป็นเงินสะสม ทําให้เมื่อมีความ
จําเป็นต้องนําออกมาใช้น้ัน จะต้องขอยกเว้นระเบียบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือนํา
เงินออกมาจากให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุเหล่าน้ัน ซึ่งเงินในส่วนน้ีไม่สามารถนํา
ออกมาใช้อย่างอ่ืนได้  แต่เงินที่ขอโอนงบประมาณนั้นเป็นเงินที่ประมาณเกินยอดที่
จ่ายจริง ซึ่งได้คํานวณยอดที่ต้องจ่ายเบ้ียยังชีพในเดือนกันยายนแล้ว ทําให้มี
งบประมาณคงเหลือ ที่สามารถนํามาโอนได้  

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระน้ีกรณีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดยอดงบประมาณเพ่ิมเติม 

จาก ๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเพิ่มเติมจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ 
จากแผนงบกลาง งานงบกลาง ประเภท เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ 
บาท  หากเป็นสมาชิกสภา อบต. เสนอต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน หากเป็นผู้บริหาร
เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต.  ลําดับต่อไปขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน  หมวดค่าครุ ภัณฑ์  ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุงครุ ภัณฑ์ จํานวน  
๒๕๐,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการ



 
 

๑๑ 

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  และแผนงบกลาง งานงบกลาง ประเภท เบ้ียยังชีพคนพิการ 
จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท     

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๘ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๔  สถานการณ์ภัยแล้งตําบลมะเกลือเก่า 

ขอเชิญผู้บริหารได้ช้ีแจง 
นายก อบต. : ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งประกาศกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  เขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย  ในพ้ืนที่อําเภอ
สูงเนิน เพ่ือให้แต่ละท้องถิ่นได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ในส่วนภาคการเกษตร
อยู่ระหว่างการรอนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ  และสําหรับตําบลมะเกลือเก่า
ได้รับการประกาศภัยในทุกหมู่บ้าน  สําหรับการรายงานสถานการณ์ภัยแล้งและ
การช่วยเหลือน้ันขอมอบหมายให้หัวหน้าสํานักปลัดซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในเร่ืองน้ีได้
ช้ีแจง 

หัวหน้าสํานักปลัด : สําหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้วได้เริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นก็มี
การแก้ไขปัญหามาเป็นระยะในหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นการสูบ
ส่งนํ้า การเป่าล้างบ่อบาดาล การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการดําเนินการ
แก้ไขแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งระยะสั้นจะเป็น
การส่งนํ้าให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีนํ้าในการอุปโภค บริโภค ได้แก่ หมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๘ 
หมู่ ๑๐ หมู่ ๒๐ และหมู่ ๑๘   และได้มีการประชุมหารือแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาระหว่างผู้นําหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.และคณะผู้บริหาร ในหมู่บ้านที่
ประสบปัญหาภัยในขั้นวิกฤต ซึ่งบางหมู่บ้านได้ปิดระบบประปา เน่ืองจากไม่มีนํ้า
ดิบที่จะมาผลิต  ซึ่งประกอบด้วย หมู่ ๒๐ หมู่ ๖ หมู่ ๑๑ และ หมู่  ๑๐  นอกจากน้ี
ได้มีการจัดซื้อถังนํ้าให้กับหมู่บ้านที่ได้ขอมาเพื่อเป็นจุดแจกจ่ายนํ้าส่วนกลางของ
หมู่บ้าน โดยรถบรรทุกนํ้า อบต.จะได้นํานํ้าไปส่งไว้ที่ถังนํ้าและให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มารับนํ้า นอกจากน้ีได้ส่งนํ้าให้กับวัด โรงเรียน ส่วนราชการ เช่น รพ.สต 
รวมถึงหมู่บ้านที่ได้ขอความอนุเคราะห์มา แต่เน่ืองจากหมู่บ้านที่ได้รับความ
เดือดร้อนไม่มีนํ้าใช้หลายหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้ขอความ
อนุเคราะห์รถบรรทุกนํ้าจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๒ ประจํา
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือช่วยเหลือในการส่งนํ้า ในระยะกลาง ได้
ดําเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล การสูบส่งนํ้า การปรับปรุงระบบประปา โดยการเป่า
ล้างบ่อบาดาลแล้วจํานวน ๒๓ บ่อ จาก ๑๑ หมู่บ้าน  การสูบส่งนํ้า จํานวน ๓ 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ ๘ หมู่ ๑๖ และ หมู่ ๕  การปรับปรุงระบบประปากอง
ช่างได้สนับสนุนวัสดุประปา เพ่ือใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 
๙ หมู่ ๑๐  หมู่ ๑๕ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ได้ให้ปรับปรุงระบบประปาอ่างเก้ิง  ใน
ระยะยาว เป็นการขุดลอก การขุดเจาะบ่อบาดาล การก่อสร้างถังประปา การขยาย
เขตประปาภูมิภาค  โดยได้ดําเนินการขุดลอกอ่างหนองปลาซิวในหมู่ที่ ๕  และขุด
ทางน้ําเข้าแหล่งนํ้าในหมู่ ๒๐  นอกจากน้ันที่ทุกหมู่บ้านได้เสนอต่อที่ประชุมสภา 
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ได้จัดทําบันทึกและเสนอต่อกองช่างเพ่ือทําโครงการที่เสนอ
ของบประมาณต่ออําเภอและจังหวัด  

   



 
 

๑๒ 

นายก อบต. : ตามท่ีหัวหน้าสํานักปลัดได้ช้ีแจง หากบ้านใดมีความเดือดร้อนเร่งด่วนที่เก่ียวกับ
ปัญหาภัยแล้ง ขอให้แจ้งในวาระได้   และสําหรับในเรื่องน้ีต้องขอขอบคุณสมาชิก
สภา อบต. หมู่ ๑๑ หมู่ ๑๕ หมู่ ๗ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบ
ประปาบ้านคําไฮร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต ทําให้ ระบบประปาใช้การได้ นํ้ามีกลิ่น
เหม็นน้อยลง โดยได้ทดสอบปล่อยนํ้าประปาในหมู่ ๑๕ ใช้ในเบ้ืองต้น แต่คุ้มวัดยัง
ไม่สามารถใช้นํ้าได้เพราะเป็นพ้ืนที่สูง และทดลองส่งไปยังหมู่ ๗ บ้านคําไฮ  

นายอมร  ศรฐีาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: สําหรับนํ้าประปาที่ส่งจากระบบประปาหมู่ ๑๕ ไปยังหมู่ ๗ บ้านบุตาสงนํ้า นํ้าไหล
สะดวก คุณภาพนํ้าถือว่าสะอาดคิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๕ ช่วยแก้ไขปัญหาในความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ 

นายก อบต. : ในส่วนของหมู่ ๑๗  บ้านโสกจาน จากสถานการณ์นํ้าล้นจากอ่างเก้ิง และไม่ไหลลง
สระของหมู่ ๑๗  สมาชิกสภา อบต. มีความคิดเห็นจะดําเนินการอย่างไรบ้าง และ
ประปาเดิมจะดําเนินการอย่างไร  

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗  

: สําหรับในเรื่องน้ีบ้านโสกจานได้ให้ความช่วยเหลือทําท่อส่งนํ้าจากหมู่บ้าน  ไปยัง
อ่างเก้ิง ในส่วนประปาหมู่บ้านเหลือดําเนินการในการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าก็สามารถ
ใช้นํ้าได้ ส่วนคุ้มป่าง้ิวขณะน้ีได้ใช้นํ้าบาดาล ซึ่งสถานการณ์นํ้าของบ้านโสกจานก็
พอที่จะมีนํ้าใช้ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้      แต่เบ้ืองต้นขอความอนุเคราะห์ถัง
นํ้า จํานวน ๒ ถัง ในคุ้มป่าง้ิว และ  คุ้มโสกจาน เพ่ือสูบนํ้ามาไว้สําหรับแจกจ่าย
ให้กับประชาชน  ต่อจากน้ีหากประปาอ่างเก้ิงไม่สามารถส่งนํ้าให้กับหมู่ ๑๗ ได้ 
จะต้องมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยได้มีงบประมาณเป็นทุนต้ังต้นประมาณ  
๑๗,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ติดมิเตอร์  

นายก อบต. : หากจะติดมิเตอร์ของให้หมู่บ้านได้ทําหนังสือมายัง อบต. เพ่ือประสานยังการไฟฟ้า
และขอให้หมู่บ้านได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือบริหาร การจัดเก็บค่านํ้า อัตรา
ค่านํ้า  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  

: ด้วยขณะนี้แหล่งนํ้าของบ้านหนองหลักพันได้แห้งขอด ไม่สามารถนํานํ้ามาใช้ผลิต
ประปา และน้ําไม่ไหลแล้ว ๓ วัน 

นายก อบต. : มีถังรับนํ้าหรือไม่  หากมีจะนํานํ้าใส่เพ่ือสูบนํ้าเข้าสู่ระบบประปาจะได้หรือไม่ และ
คุ้มอ่ืนมีความเดือดร้อนหรือไม่และมีถังนํ้าหรือไม่ 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  

: มีถังนํ้าเดิม  หากจะสูบนํ้าต้องใช้ระบบเปิด...ที่ต้ังอยู่บ้านผู้ช่วยนาค ส่วนในคุ้มอ่ืนๆ 
ยังไม่มีถังนํ้า 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องถังรับนํ้าหากหมู่บ้านต้องการให้ทําหนังสือและประสานยังหัวหน้า
สํานักปลัด เพ่ือจะได้นําส่งนํ้าให้กับชาวบ้าน และจะได้ประสานของบเจาะบ่อ
บาดาลในบริเวณประปา และงบประมาณในการขุดลอก  

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: สําหรับหมู่ ๑๖ ประชาชนในคุ้มวัดได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากนํ้าประปาไหลไป
ไม่ถึง อาจเกิดจากการต้ังถังประปาตํ่าไปหรือไม่  

นายก อบต. : สําหรับระบบประปาที่ติดต้ังใหม่ และประปาตัวเก่า นํ้าจะไหลไปไม่ถึงคุ้มวัด
เน่ืองจากเป็นที่สูง แรงน้ําดันไม่ถึง  ทําให้คณะกรรมการได้ติดต้ังมอเตอร์และสูบนํ้า
ดันขึ้นไป จึงได้แก้ไขปัญหาในการย้ายถังและติดต้ังระบบสูบไว้แต่นํ้าที่สูบมานั้นต้อง
มายังบ่อพักเพ่ือจะส่งนํ้าแต่นํ้าก็ยังแรงดันไม่ถึง  

นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอเพ่ิมเติม ตามที่กองช่างได้สํารวจ ได้แจ้งว่าให้เพ่ิมถังตัวรองรับนํ้าเพราะเดิมน้ันมี
เพียง ๑ ถัง ให้เพ่ิมเป็น ๓ ถัง เพ่ือเพ่ิมแรงดันนํ้า และต้องสูบจากบ่อไปเก็บไว้ก่อน 



 
 

๑๓ 

เพราะนํ้าจากระบบประปาอาจจะไม่เพียงพอ และเพ่ิมสายดับ สวิสไฟ ลูกลอย และ
ท่อนํ้าไปยังวัด คุ้มบ้านลงวุฒิ คุ้มบ้านลุงธรรมรงค์  

นายก อบต. : สําหรับถังควรจะเป็นขนาด ๔,๕๐๐ ลิตร ในส่วนเรื่องสวิสควบคุม ลูกลอย ระบบไฟ
และการต่อท่อส่งนํ้า มอบหมายให้ท่านปลัด กองช่าง ได้สํารวจและดําเนินการ 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอเพ่ิมเติมการวางท่อเมนใหญ่มายังคุ้มปากทาง เน่ืองจากท่อลอยขึ้นมาเหนือพ้ืน
เกรงว่ารถจะเหยียบแตกขอให้ได้ขุดฝังลงดิน  

นายก อบต. : หากมีระยะทางไม่ไกลมาก ขอกําลังชาวบ้านช่วยกันขุด แต่หากมีระยะทางไกล
อาจจะต้องใช้รถแม็คโครขุด มอบหมายให้กองช่างตรวจสอบ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: หากหมู่บ้านใดที่ขาดแคลนนํ้า หมู่ที่ ๔  ยินดีให้ความช่วยเหลือ นํารถมาสูบนํ้าได้ใน
สระสาธารณะของหมู่บ้าน  

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ด้วยในคุ้มเรียบคลองนํ้า ซึ่งบ้านของชาวบ้านจะมีสระน้ําของละบ้าน ตอนน้ีปริมาณ
นํ้าลดลง หากเป็นไปได้ขอต่อนํ้าประปาส่วนภูมิภาคต้ังแต่จากถนนมิตรภาพ มายัง
ศาลาประชาคม จะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ จะถือเป็นความเดือดร้อนจากภัย
แล้งด้วยหรือไม่  ซึ่งได้เคยทําหนังสือแจ้งมายัง อบต. แล้ว 

นายก อบต. : สําหรับในคุ้มน้ี อบต. ได้จัดส่งนํ้าช่วยเหลือ ถือได้ว่าประสบปัญหาภัยแล้ง  ขอให้ทํา
หนังสือแจ้งรายละเอียดความต้องการ ความจําเป็น แจ้งมาอีกคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการ
ระยะทางการต่อท่อเมน ขนาดของท่อเมน จํานวนครัวเรือนที่เดือดร้อน  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ขอสารส้ม และคลอรีนเพ่ือใช้ในระบบประปาบ้านคําไฮ เน่ืองจากนํ้ายังไม่สะอาด
พอ ต้องใช้ปริมาณสารส้มและคลอรีนจํานวนมาก  ในส่วนที่ขอมาจากประปาอ่าง
เกิ้งไปอาจไม่พอ 

นายก อบต. : จะตรวจสอบงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน สําหรับประปา
บ้านคําไฮ  ในส่วนของหมู่ ๘ ที่มีปัญหาในเร่ืองการเก็บค่านํ้าประปา ทําให้ระบบ
ประปายังไม่เปิดใช้ เน่ืองจากได้ทราบตอนนี้ระบบประปา หมู่ ๘ ประสบปัญหา
ขาดทุนเน่ืองจากค่าไฟฟ้ามียอดสูง เงินที่เก็บได้ไม่เพียงพอ ขอให้หมู่บ้านได้จัด
ประชุมหมู่หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและการบริหารงาน ซึ่งคณะผู้บริหารจะ
เข้าร่วมการประชุมในคร้ังน้ีด้วย  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ท่านผู้บริหารได้ดําเนินการให้
ความช่วยเหลือตามที่หมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระน้ีมีญัตติแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจํานวน ๑ ญัตติ เป็นของหมู่ ๑๓ 

จึงขอแจ้งต่อที่ประชุม คือ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นไปวัดหัว
เขาพัฒนา ระยะทาง ๖๐๐ เมตร มีจุดที่เสียหายหนัก ระยะทาง ๒๐๐ เมตร จาก
ฝนตกหนักทําให้นํ้ากัดเซาะถนนพังเสียหาย รถขนาดใหญ่และเล็กที่จะขึ้นไปทําบุญ
เดินทางลําบากอย่างมาก ขอให้ อบต. ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

นายก อบต. : มอบหมายกองช่างสํารวจ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
   



 
 

๑๔ 

ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับหมู่บ้านใดที่มีเรื่องความเดือดร้อน จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไขขอเชิญแจ้ง

ได้ในวาระน้ี 
นายสนอง  ภูจํานง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: เน่ืองด้วย หมู่ ๖ มีปัญหาความเดือดร้อนจําเป็นเร่งด่วน คือ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ชํารุด ถนนทรุดตัวลง จากที่รถสัญจรไปมาได้ ๑ ช่องทาง ตอนน้ีไม่สามารถใช้ได้
แล้วโดยเฉพาะรถท่ีมีขนาดใหญ่ จึงเกรงว่าหากปล่อยไว้จะเกิดอันตรายได้ 
โดยเฉพาะเวลากลางคืน เน่ืองจากช่วงดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง  และถนนเส้น
ดังกล่าวใช้สัญจร  ๒ หมู่บ้าน  หมู่ ๖ และ หมู่ ๒๐ ขอให้ อบต. ได้ดําเนินการแก้ไข
โดยด่วน และแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างชํารุดในซอยกลางบ้านทั้งซอยและมีหม้อแปลง
ชํารุด  โดยได้ทําหนังสือแจ้งมายัง อบต. แล้ว  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: สอบถามโครงการก่อสร้างรั้วสระนํ้าบริเวณบ่อผลิตประปาของบ้านหนองหลักพัน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒ จะดําเนินการเมื่อใด 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านซึ่งเสียหายหลายจุด 
๒) ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชํารุดเสียหายเส้นทางไปวังเณร โดยเฉพาะบ้าน
นางอํานวย  ทองสูงเนิน  ซึ่งเป็นทางเลี้ยวไปวังเณร ซึ่งมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ มี
นํ้าขัง เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 
๓) ตามที่หมู่ ๒ ได้ทําการขุดลอกร่องระบายนํ้า ซึ่งผู้รับเหมาได้นํารถมาขนย้ายสิ่ง
ปฏิกูลซึ่งรถได้เหยียบขอบถนนเสียหายแตกหัก ซึ่งบางช่วงเป็นของชาวบ้านที่
ดําเนินการเอง ขอให้ อบต. ได้กําชับผู้รับเหมาให้ระมัดระวังและดําเนินการ
ซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย 

นายก อบต. : การรับแจ้งเรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่แจ้งในที่ประชุมสภา ได้มอบหมายให้
เลขานุการสภาฯ ได้สรุปและแจ้งผู้บริหาร  ส่วนหน่ึงเป็นส่วนที่ได้ทําหนังสือเข้า
มายัง อบต. ทําให้มีเรื่องร้องทุกข์เข้ามาจํานวนมาก ในส่วนน้ีต้องขออภัยที่บางคร้ัง
การแก้ไขปัญหาอาจจะล่าช้า ซึ่งการทํางานอาจจะมีกระบวนการขั้นตอนหลาย
อย่าง ในเร่ืองน้ีขอฝากท่านปลัดได้ติดตามและพิจารณาความเร่งด่วนและ
มอบหมายให้กองช่างดําเนินการแก้ไขโดยด่วน  ในส่วนของหมู่ ๑๒ โครงการ
ก่อสร้างร้ัว อยู่ระหว่างการประมาณการ ซึ่งโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณน้ัน ไม่ตกไปแน่นอน ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
จากที่ได้สอบถามกองช่าง เหลืออยู่ระหว่างดําเนินการ ๕ โครงการ หมู่ ๑๔ 
ปรับปรุงระบบประปา ได้ทําสัญญาแล้ว  หมู่ ๓ โครงปรับปรุงระบบประปา ได้เข้า
ตรวจสอบร่วมกับกํานันแล้ว ตอนน้ีอยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือมา
ประกอบกับระบบเก่า  หมู่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนซอยช่างอาร์มที่ เสนอ
เปลี่ยนแปลงเม่ือคราวประชุมที่ผ่านมา ได้ออกแบบและประมาณราคาแล้ว อยู่
ระหว่างให้ผู้รับเหมามาทําสัญญา หมู่ ๑๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อยู่ระหว่าง
หาผู้รับเหมา และโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ ๑๕  ที่เหลือจะเป็นโครงการ
เร่งด่วนที่หมู่บ้านแจ้งเข้ามา   

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ตามท่ีท่านบรรจบได้แจ้งในวาระท่ีผ่านมา ในเรื่องสารส้มและคลอรีนเพ่ือใช้ระบบ
ประปาหมู่ ๑๕ ขอความอนุเคราะห์ อบต. ได้ดําเนินการจัดซื้อ เน่ืองจากได้ขอยืม
จากระบบประปาอ่างเกิ้งมาก่อน  ในส่วนเร่ืองการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ประสานยัง
ผอ.กองช่าง ตอนน้ีกองช่างยังไม่ได้เข้ามาสํารวจ เกรงว่างบประมาณจะตกไป  



 
 

๑๕ 

นายสมเกียริ ชัชวาล 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: สอบถามเรื่องการติดต้ังป้ัมแรงดัน ระบบประปาบาดาล  

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีได้โอนงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดซื้อ ขอให้ท่านปลัดได้แจ้งกอง
ช่างติดตามความคืบหน้า อาจจะใช้งบกลางในการจัดซื้อ 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสุขฤดี โดยการปรับเกรดและนําหิน
คลุกมาเพ่ิม เน่ืองจากเป็นหลุมลึกมากและถนนยุบ เมื่อมฝีนตกถนนจะมีนํ้าขัง  ทํา
ให้ชาวบ้านที่อยู่ในซอยน้ันเดินทางลําบาก 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ๒ จุด เวลาทางโค้งเข้าหมู่บ้าน 
๒) ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าแสงสว่างและสายดับ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ติดต้ัง
บริเวณลานเข้าหมู่บ้าน เน่ืองจากมีวัยรุ่นมาร่วมกลุ่มจํานวนมาก เกรงว่าจะเป็น
แหล่งมั่วสุมและจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาในตอนกลางคืนได้  

นางบุปผา กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ขอความอนุเคราะห์เพ่ิมหลอดไฟ บริเวณถนนหัวมุมวัดหนองม่วง หน้าบ้านครูอ๋ิว 
อาจจะเป็นหลอดที่ซ้อนกันอยู่ได้ หากไม่มีหลอดใหม่  

รองประธานสภา อบต. : เพ่ิมเติมสําหรับหมู่ ๕ มีไฟฟ้าแสงสว่างดับหลายจุด  และหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
หลอดให้ลงมา เกรงว่าจะเกิดอันตราย 

นายก อบต. (2.20) : สําหรับในเรื่องไฟฟ้า เน่ืองจากโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์แล้ว 
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะทําการซ่อมแซมของเก่าที่ชํารุดก่อนภายในเดือน
กันยายน ส่วนเรื่องการติดต้ังโคมใหม่น้ันของพักไว้ก่อนซึ่งจะใช้งบประมาณปี ๖๓  
ซึ่งส่วนหน่ึงอาจจะเกิดจากจํานวนหลอดไฟฟ้าที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นที่มาจากนโยบาย
ของผู้บริหารที่ต้องการเพ่ิมความปลอดภัยในยอมค่ําคืนให้แก่ประชาชน โดยทั้ง
ตําบลมีประมาณ ๗๐๐ – ๘๐๐ หลอด ทําให้ต้องมีการจัดซื้อหลายรอบและไม่
เพียงพอในการซ่อมแซมแต่ละรอบ โดยกองช่างจะทําบันทึกในการขออนุมัติจัดซื้อ 
แต่ปัญหาความล่าช้าอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งต้องทราบเป็นอย่างดีว่า
วัสดุ อุปกรณ์ เหลือเท่าใดจะเพียงพอหรือไม่ หากพิจารณาว่าไม่พอต้องแจ้งต่อ ผอ.
กอง เพ่ือดําเนินการจัดซื้อแต่ปัจจุบันใช้จนหมดจึงได้รายงานให้ทราบ นอกจากน้ียัง
ได้ช้ีแจงต่อสมาชิกและผู้นําหมู่บ้านในเรื่องงบประมาณที่ผิดในกรณีที่แจ้งว่า
งบประมาณหมดทําให้การซ่อมแซมล่าช้า ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขับรถกระเช้าติด
สุรา ทําให้บางครั้งไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ จึงสั่งห้ามไม่ให้นํารถออกไปเกรง
ว่าจะเกิดอันตรายระหว่างการซ่อมแซม และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการได้  ขอฝากเรื่องน้ียังท่านปลัดให้กําชับและตักเตือนสําหรับพนักงานที่มี
พฤตกรรมติดสุรา  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ขอความอนุเคราะห์ติดต้ังโคมไฟฟ้าเพ่ิมซึ่งมีสายดับเดิมอยู่แล้ว บริเวณทางไปวัด
สว่างบูรพาราม เน่ืองจากไฟฟ้าแสงสว่างที่ไปติดต้ังชํารุด และท่านพระครูได้แจ้งขอ
ความอนุเคราะห์มา 

นายก อบต. : ประสานให้เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องติดต้ัง ในอีกสาเหตุที่ของการทํางานล่าช้า 
เน่ืองจากการส่ังวัสดุอุปกรณ์น้ันไม่สัมพันธ์กัน เช่น การสั่งโคมไฟฟ้า แต่สั่งขาน้อย
กว่า ทําให้ต้องรอการจัดซื้อ 

   



 
 

๑๖ 

นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ติดต้ังโคมไฟฟ้าพร้อมขา    ติดต้ังบริเวณลานเกษตรข้างวัดป่า
วังรางใหญ่พัฒนา  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: จากท่ีได้สังเกต เมื่อเจ้าหน้าที่ได้มาซ่อมแซมไฟฟ้าและใช้งานได้ตามปกติ แต่เมื่อ
ผ่านไปไม่นานก็ชํารุดอีก จึงอยากให้ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ 

นายก อบต. : สําหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า จะเป็นย่ีห้อที่ได้มาตรฐาน อาจจะเกิดจากภัย
ธรรมชาติในช่วงน้ีเน่ืองจากมีฝนตกบ่อย แต่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเกิดจาก
สาเหตุใด 

รองประธานสภา อบต. : สําหรับในเรื่องไฟฟ้าชํารุด จะเห็นได้ว่าทุกบ้านมีปัญหาเหมือนกัน และมีจํานวนที่
ชํารุดเยอะพอสมควร อย่างเช่น ในหมู่ ๑ หมู่ ๒ ประมาณ ๓๐ หลอดที่แจ้งเสียหาย 
อาจจะไม่ครบทุกหมู่ ขอเสนอให้เจ้าหน้าที่ได้ทําการซ่อมเรียงลําดับตามหมู่บ้าน  

นายก อบต. : สําหรับวัสดุ อุปกรณ์ที่ จัดซื้อในรอบน้ีก็จะเร่งดําเนินการซ่อมแซมให้หมด และจะ
พิจารณางบประมาณท่ีเหลือจากงบช่วยเหลือภัยแล้งนํามาจ่ายขาดเงินสะสมมา
ดําเนินการ ซึ่งอาจจะขออําเภอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญอีกคร้ัง และขอฝากยัง
ท่านปลัดแจ้งกองช่างตรวจสอบว่าวัสดุ อุปกรณ์ว่าเพียงพอหรือไม่ เพราะหากรอ
เปิดปีงบประมาณหน้าในช่วงต้นปียังไม่สามารถใช้งบประมาณได้  

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอความอนุเคราะห์ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าวัดโนนสมบูรณ์ หากเป็นไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จะดีมาก 

นายก อบต. : บริเวณคุ้มวัดมีหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่ เพราะต้องขยายไฟออกมา หากเป็นไฟฟ้า
แสงอาทิตย์อายุการใช้งานไม่ได้นาน เบ้ืองต้นต้องขอตรวจสอบงบประมาณ 

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอสนับสนุนตามท่านนายกได้ให้จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของแต่ละ
หมู่บ้าน เพราะเดิมน้ันจากที่สังเกตส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําตามน้ัน ทําให้หมู่บ้านที่
เดือดร้อนจริงๆ ไม่ได้รับการแก้ไข ในบางคร้ังสมาชิก อบต. เมื่อมีชาวบ้านสอบถาม
มาก็ตอบไม่ได้ว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาเมื่อใดก็ตอบคําถามไม่ได้ ทําให้ถูกโจมตีทั้ง
จากชาวบ้านและคู่แข่ง  ซึ่งในเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนน้ีกองช่างจะสามารถ
พิจารณาได้เพราะรู้จักสภาพพ้ืนที่และปัญหาความเดือดร้อน  ในส่วนที่จะ
ดําเนินการวันใดนั้นให้แจ้งสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบเพ่ือที่จะได้ตอบคําถาม
ของประชาชน 

รองประธานสภา อบต. : สําหรับในเรื่องน้ี ทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการจดบันทึก เสนอต่อนายก อบต. เพ่ือให้กอง
ช่างได้พิจารณาความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งการทํางานเป็นการทําตามลําดับขั้นตอน   

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
  เมื่อไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้า

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

   
   
   



 
 

๑๗ 

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น. 
  

 
     
                                                                        ว่าที่ร้อยตรี  ชวลิต  ปรีดาสา 
             (ชวลิต   ปรีดาสา)        ผู้บันทกึรายงานการประชุม                 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
    
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงช่ือ          สุนารี   สวัสดี 
            (  นางสุนารี  สวัสดี   ) 
ลงช่ือ      ปราโมทย์  มิดขุนทด 
        (  นายปราโมทย์ มิดขุนทด )  
ลงช่ือ       อาภรณ์  ศิริจําปา 
         ( นางอาภรณ์   ศิริจําปา ) 
 
 

                       (ลงนาม)      สวง   งามมะเริง                                       
            ( นายสวง    งามมะเริง  )  ผู้รับรองรายงานประชุม 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
 


