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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

สมัยวิสามัญท่ี  ๒ ครั้งท่ี ๒  ประจาํป ี ๒๕๖๔ 
วันพุธท่ี  ๑๕  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ ศาลาวัดหนองเบน  หมู่  ๘  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 นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน 
๖ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
๗ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๘ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๙ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๑๐ นายสมเกียรติ  ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๑๑ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๒ นายอมร   ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ อมร  ศรฐีาน 
๑๓ นายบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
๑๔ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๕ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๖ นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
๑๗ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๘ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๙ นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๒๐ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์  บัลลงัค์ 
๒๑ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
๒๒ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๓ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๒๔ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๕ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๖ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๗ นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๘ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี    สวัสดี 
๒๙ นายวัลลภ ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ วัลลภ  ชุ่มช่ืน 

 



 
 

๒ 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๓๐ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 

 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ - ลา - 
๒ นายคล้อย ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ - ลา - 
๓ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ - ลา - 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ รองนายก อบต. 
๓ นางสมทรง   ภู่ภูเขียว เลขานุการนายก อบต. 
๔ นายอดิสร สงสันเทียะ รองปลัด อบต. 
๕ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผอ.การกองการศึกษาฯ 
๖ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
๗ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๘ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๙ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๐ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๑ นายสมาน เสลานอก พนักงานขับรถ 
๑๒ นายธนวัฒน์ นามบุดดี พนักงานจ้างเหมาบริการ 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ
สวดมนต์พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    

ประธานสภา อบต. : ขอสวัสดีสมาชิกสภา อบต. มะเกลือเก่าทุกท่าน และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน 
สําหรับการประชุมในครั้งน้ีเป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๒   ครั้งที่ 
๒ ประจําปี ๒๕๖๔  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓  อบต. แจ้งลาจํานวน  ๓ ท่าน  คือ  ๑) นาง
ธัญสินี  อมรพรหม หมู่ ๒  ๒) นายคล้อย ช่ืนสระน้อย หมู่ ๘  ๓)  นางประทินทิพย์  
วิริยะปัญญาชัย อบต. หมู่  ๑๘  ลําดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  

ระเบยีบวาระที่ ๑ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่อง แจ้งข้าราชการเกษียณอายุราชการ   
     เน่ืองด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้มีข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการ จํานวน ๑ ราย  คือ นางอุบลวรรณ  คุณกันหา ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ชํานาญงาน สังกัด กองคลัง ในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔  ขอ
เชิญนางอุบลวรรณ  คุณกันหา ได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ 

นางอุบลวรรณ  คุณกันหา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ 

: สําหรับการรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มต้ังแต่ปี ๒๕๔๐ ใน
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี หรือ หัวหน้าส่วนการคลัง ณ  ก่ิง
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๓ ปี และได้ย้าย
มาปฏิบัติงานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งได้ปฏิบัติงานร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าในการ
พัฒนาตําบลให้มีความเจริญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ  ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้
ร่วมกับทุกท่านรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิง สุดท้ายน้ีก่อนที่จะสิ้นสุด
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากการปฏิบัติงานหรือสิ่งใดที่ได้มีการล่วงเกินทุกท่าน ไม่
ว่าจะเป็นทางกาย และวาจา ทั้งที่ต้ังใจและไม่ต้ังใจ ซึ่งทั้งน้ีเพ่ือการปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความถูกของระเบียบกฎหมาย ต้องของอภัยทุกท่านมา ณ ที่น้ี  และขอ
อนุญาตกล่าวอําลาต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ณ 
โอกาสน้ี  

ประธานสภา อบต. : ในฐานะตัวแทนของสมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่า สําหรับคุณอุบลวรรณ  ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความทุ่มเทมาโดยตลอดระยะเวลาในการทํางาน ต้ังแต่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือเก่ามีเจ้าหน้าที่เพียงไม่ก่ีคน ซึ่งท่านได้ทํางานร่วมกับสภาฯ ทํา
การการปฏิบัติงานต่างๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณท่านที่ปฏิบัติงานด้วย
ความต้ังใจที่จะพัฒนาตําบลร่วมกับสภาฯ แห่งน้ี หากการกระทําใดๆ ที่เป็นการ
ล่วงเกินขออภัยท่านไว้ ณ ที่น้ี และขอให้ท่านเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
และทําให้สิ่งที่ท่านรัก 

นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ : ในนามของคณะผู้บริหาร  ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณอุบลวรรณ  ต้ังแต่ปี ๒๕๔๓ 
ซึ่งในสมัยน้ันมีเพียง ปลัด  ผอ.คลัง ผอ.ช่าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งคุณอุบลวรรณ
น้ันถือเป็นผู้ร่วมบุกเบิกในการพัฒนาตําบลมะเกลือเก่า ซึ่งนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่
ในสํานักงานและต้องออกพ้ืนที่เพ่ือสํารวจความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน
ต่างๆ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคุณอุบลวรรณได้ทํางานด้วยความเสียสละมาโดยตลอด 



 
 

๔ 

และให้ความช่วยเหลือในกองงานต่างๆ การให้คําปรึกษา การประสานงานยัง
หน่วยงานต่างๆ ให้การปฏิบัติงานมีความราบร่ืน และเป็นที่รักของเจ้าหน้าที่ อบต. 
ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดมา และขอให้ท่านได้มีความสุขหลังการ
เกษียณอายุราชการออกไป ได้ทําในสิ่งที่ท่านรัก ขอให้ท่านได้ประสบแต่ความสุข 
สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ หากการกระทําใดท่ีเป็นการล่วงเกิน ต้องขออภัยมา 
ณ ที่น้ี  และในวันที่ ๒๗ กันยายน องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้จัดทํา
บุญเลี้ยงเพลพระวัดหนองม่วงและถือโอกาสทําบุญในการเกษียณอายุราชการของ
คุณอุบลวรรณ หากท่านใดสะดวกขอเชิญร่วมทําบุญในวันดังกล่าว 

ปลัด อบต. : สําหรับคุณอุบลวรรณ ได้มีความผูกพันตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งได้
ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ทําให้การปฏิบัติสําเร็จราบรื่นด้วยดี นอกจากน้ีท่านได้
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้ชักชวนให้ร่วมปฏิบัติธรรมเรียนหลักสูตรครูสมาธิ
ทําให้ได้ร่วมปฏิบัติธรรมไปด้วยกัน  สําหรับในที่ทํางานท่านได้เป็นพ่ีที่ให้คําปรึกษา
ต่างๆ แม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่สิ่งเหล่าน้ีก็ทําให้การทํางานสําเร็จ
และทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้มีความเจริญก้าวหน้า เป็น
ผู้ปฏิบัติงานยัง อบต. มะเกลือเก่า ที่ยาวนานที่สุด ต้องขอบคุณท่านที่ได้ทุ่มเทใน
การทํางาน มีความเสียสละมาโดยตลอด ซึ่งการเกษียณอายุราชการน้ันเป็นเรื่อง
ปกติที่ข้าราชการทุกคนทํางานครบอายุ ๖๐ ปี  ขอให้ท่านได้เกษียณอายุราชการ
อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และท่านมีความสุขกับการทําบุญ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๑.๒ เรื่อง การกําชับกวดขันการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุตะไล  โคมลอย โคม

ควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด 
     ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าในปัจจุบันการจุดและปล่อยบ้ังไฟ พลุ ตะไล 
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องดําเนินการขออนุญาต
จากนายอําเภอท้องที่  ซึ่งเป็นไปตามประกาศจังหวัดที่ออกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบ้ังไฟ พลุ 
ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน โดยยังพบว่าในระยะ
ที่ผ่านมายังมีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการจุดและปล่อยบ้ังไฟ พลุ ตะไล 
โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน อยู่บ่อยคร้ัง และอาจได้รับ
อันตรายถึงชีวิต ในการนี้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ให้
ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจุดและปล่อยหรือ
กระทําการอย่างใดให้บ้ังไฟ ตะไลหรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้อยคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ และ 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและ
การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุ
อ่ืนใดที่คล้ายกับพลุขึ้นสู่อากาศ และประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน และวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึง
กันขึ้นสู่อากาศ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด 
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ที่ประชุม  : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ท่านมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายก อบต. : ๑.๓ เรื่อง แจ้งสถานการณ์และการช่วยเหลือจากน้ําไหลหลายในพื้นที่ตําบล

มะเกลือเก่า 
    ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านได้เกิดฝนตกหนัก ทําให้ในหลายพ้ืนที่ได้มีนํ้าไหลหลาก
และท่วมขัง ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้มีนํ้าไหลท่วมบริเวณถนนมิตรภาพ
และไหลมายังบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ หมู่ ๒ ทําให้ปริมาณนํ้าในห้วยนํ้ามันเพ่ิมสูง
อย่ารวดเร็ว ซึ่งทางผู้นําหมู่บ้านได้คาดการณ์ว่านํ้าจะไหลล้นเข้าท่วมในหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบพ้ืนที่พบว่าปริมาณนํ้าได้เพ่ิมขึ้นจึงได้สั่งทรายและกระสอบทราย ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากผู้นํา ท่านสมาชิกสภา อบต. ทั้ง ๒ หมู่บ้านและชาวบ้านช่วยกัน
กรอกกระสอบทรายเพ่ือทําเป็นแนวคูก้ันนํ้าบริเวณห้วยนํ้ามันไม่ให้ไหลเข้าไปยัง
หมู่บ้าน ทั้งน้ีได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานทหารจากศูนย์ต่อสู้
ป้องกันภัยทางอากาศฯ  โดยได้จัดส่งทหารให้ความช่วยเหลือจํานวน ๑๗ นาย 
พร้อมรถบรรทุกและอุปกรณ์ชูชีพให้ความช่วยเหลือ ทั้งน้ีในช่วงเมื่อคืนนํ้าได้ไหล
และมีปริมาณสูงขึ้นทําให้ต้องเสริมแนวกันกระสอบทราบเพ่ิมอีก ๑ ช้ันและได้ปิด
ช่องทางการจราจร  นอกจากน้ีนํ้าได้ไหลท่วมข้ามถนนเส้นถนนยุทธศาสตร์ทําถนน
ช่วงที่มีท่อระบายนํ้าได้ทรุดตัว เบ้ืองต้นได้สั่งการให้นําแผงก้ันและกระสอบทราย
เป็นแนวกันนํ้า เพ่ือป้องกันอันตรายและไม่ให้มีการทรุดตัวของถนน และได้แจ้งกอง
ช่างให้ทําหนังสือแจ้งยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ทําการซ่อมแซม
ถนนเน่ืองจากอยู่ในความรับผิดชอบ  แต่หลังจากที่กันนํ้าไม่ให้ไหลเข้าท่วมทาง
ด้านหน้าหมู่บ้านได้แล้ว ปรากฏว่าปริมาณนํ้าที่มีมากได้ไหลเข้าท่วมทางท้าย
หมู่บ้าน จึ่งได้สั่งการให้สั่งกระสอบทรายเพ่ิมเพ่ือก้ันนํ้าทางด้านหลัง แต่เน่ืองจากนํ้า
ได้ไหลเร็วทําให้บ้านเรือนประชาชนบางหลังได้มีนํ้าท่วมแล้ว และจากการสํารวจ
ร่วมกับรองนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. พบว่าหากทําการขุดถนนนํ้า
ช่วงทางไปวังเณรจะนํ้าระบายออกและลดลงได้รวดเร็ว จึงได้แจ้งไปยังชลประทาน
เพ่ือขอขุดถนนช่วงคลองชลประทาน ซึ่งชลประทานได้อนุญาตให้ดําเนินการและได้
ประสานยังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือขอสะพานข้ามถนนจากป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ ให้รถสามารถข้ามไปได้ และได้ประสานไปยังหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาเพ่ือขอสะพานอีก ๑ จุด เพ่ือให้นํ้าระบายเร็วขึ้น  และจาก
การตรวจสอบพบว่าได้มีการก่อสร้างถนนและบล๊อกคอนเวิร์สข้ามคลองสาธารณะ
แต่สูงกว่าถนนทําให้นํ้าไม่สามารถระบายได้ ทําให้นํ้าไหลท่วมนาข้าวและไหลท่วม
ท้ายหมู่บ้าน ในส่วนน้ีอาจจะต้องว่างท่อเพ่ิมและบิงนาของชาวบ้านจะต้องวางท่อ
ระบายนํ้า ในส่วนที่สมาชิกสภา อบต. ในหลายหมู่บ้านความเสียหายจากฝนตก
หนักเข้ามานั้นได้รับทราบเรื่อง  แต่เน่ืองจากงบประมาณที่มีอยู่จํากัดอาจจะ
ช่วยเหลือได้ในเบ้ืองต้นในจุดที่ เสียหายหนักก่อนโดยการสั่งหินคลุกแต่ต้อง
ดําเนินการหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้ว แต่หากถนนขาดให้แจ้งเข้ามาได้เพ่ือสํารวจ
และหาแนวทางช่วยเหลือ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 



 
 

๖ 

นายก อบต. : ๑.๔ การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
     ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบให้มีการ
เลือกต้ัง อบต. และจากแผนการจัดการเลือกต้ัง กกต.ได้ประกาศให้มีการเลือกต้ังใน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทําให้ทุกท่านจะหมดวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่ง 
กกต. ได้กําหนดให้วันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันรับสมัครรับเลือกต้ัง เมื่อมี
การตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศบัญชีช่ือ
ผู้สมัคร ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะประกาศกําหนดหน่วยเลือกต้ังและ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง และเลือกต้ังในวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ดังน้ันขอให้ทุกท่านที่จะลงสมัครรับเลือกต้ังได้ตรวจสอบคุณสมัครให้ครบถ้วน 
โดยเฉพาะในเรื่องการชําระภาษีต้องชําระภาษีให้ครบถ้วน หากมีการทําการเกษตร
ต้องแจ้งรายได้ด้วย โดยเอกสารชําระภาษีตามที่ อบต.ได้ออกให้แต่ในส่วนที่ท่านใด
ยังไม่ได้ชําระอาจจะมีค่าปรับขอให้ท่านชําระให้ครบ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามได้ที่สรรพากรอําเภอสูงเนิน ในส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชําระได้ที่ 
อบต. มะเกลือเก่า  ส่วนข้อกฎหมายต่างๆ ให้ท่านปลัดได้ช้ีแจง เน่ืองจากท่านเป็น
ประธานการเลือกต้ังประจําตําบลมะเกลือเก่า 

ปลัด อบต. : สําหรับการเลือกต้ังขณะน้ียังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ที่ได้รับทราบ
เบ้ืองต้นคือคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกต้ังในวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔  สําหรับเรื่องภาษีที่นายกได้แจ้งน้ันเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับ
ถึงปีที่สมัครรับเลือกต้ังเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทําหนังสือยืนยันการ
ไม่ได้เสียภาษีพร้อมสาเหตุแห่งการไม่เสียภาษี ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สรรพาการ
อําเภอสูงเนิน ในส่วนที่เป็นรายได้จากการเกษตรน้ันต้องดูว่าเกินการเกณฑ์ที่
กําหนดหรือไม่ หากเกินก็ต้องชําระภาษีตามอัตราท่ีกําหนด และการเลือกต้ังครั้งน้ี
จะมีสมาชิกสภา อบต. ได้เพียงหมู่บ้านละ ๑ คน เท่าน้ัน  สําหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิ
สมัครเลือกต้ังของสมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. มีดังน้ี 
-สมาชิกสภา อบต. 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
    ๒. อายุไม่ตํ่าว่า ๒๕ ปี นับถึงวันเลือกต้ัง 
    ๓. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครในวันสมัครรับเลือกต้ังเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
-นายองค์การบริหารส่วนตําบล 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
    ๒. อายุไม่ตํ่าว่า ๓๕ ปี นับถึงวันเลือกต้ัง 
    ๓. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครในวันสมัครรับเลือกต้ังเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
    ๔. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็น 
อัตราค่าธรรมเนียนในการสมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา อบต. ๑,๐๐๐ บาท นายก 
อบต. ๒,๕๐๐ บาท  สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกรัฐสภา  ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ต้องรอประกาศจากจากสํานักงานการ
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เลือกต้ังประจําจังหวัดให้มีความชัดเจน สําหรับข้อมูลต่างๆ ได้ลงไว้ในกลุ่มไลน์ให้
ทุกท่านได้ศึกษาไปพลางก่อนและในวันศุกร์น้ีได้มีการประชุมในการดําเนินการ
เลือกต้ัง กําหนดการและระเบียบต่าง ซึ่งจะได้แจ้งทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง  
นอกจากน้ีได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
บริหารงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรจะบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือภารกิจหรือ
กิจการใดหากสามารถรอการดําเนินการได้ให้รอไว้ก่อน และไม่เกิดความเสียหาแก่
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่าง
ชัดเจน ก็ไม่สมควรจะดําเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานเก่ียวกับนโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานเก่ียวกับการโอนงบประมาณ การเปล่ียนแปลงโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่นมาแล้ว สมควรรอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
ได้รับเลือกต้ังเป็นผู้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ในส่วนแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วงที่มีการเลือกต้ัง คือ  
     ๑) การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องอยู่ในกรอบ
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย และพ่ึงระมัดระวังมิให้
การใช้งบประมาณมีลักษณะเป็นการจูงใจหรือช่วยเหลือสนับสนุนการหาเสียงของ
ผู้สมัครในการหาเสียงเลือกต้ัง 
     ๒) พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้วางตัว
เป็นกลางโดยเคร่งครัด ห้ามอาศัยตําแหน่งหน้าที่ของตนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ
ในการหาเสียงเลือกต้ัง  

ที่ประชุม  : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่  ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘  
กันยายน  ๒๕๖๔  โดยรายงานการประชุมฯ  ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมไปแล้ว เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ  เพ่ือ
การรับรองรายงานการประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีท่านใดจะเพ่ิมเติม
หรือแก้ไขในสาระสําคัญหรือไม่   

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผูใ้ดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่
ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจําปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจําปี  ๒๕๖๔  เม่ือวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง 

   
   
   
   



 
 

๘ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑   เรื่อง   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ   
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระที่ ๑ ขั้น
รับหลักการ  เมื่อคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๘  
กันยายน ๒๕๖๔ น้ัน  ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและกําหนด
ระยะเวลาการย่ืนเสนอคําแปรญัตติในระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๔  
และได้การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๔  พร้อมได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้รับทราบ
แล้วน้ัน    จึงเชิญประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายแถลงต่อที่
ประชุมสภา 

นายธนกร พลศรี 
ประธานคณะแปรญัตติฯ 

: อ้างถึงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าในสมัยวิสามัญที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  ตามที่มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่าได้ให้เกียรติและความไว้วางใจในการเลือกให้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่าน  ประกอบด้วย ๑) นายธนกร  พลศรี ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ๒) นายบรรจบ  ชัยบุรี  คณะกรรมแปรญัตติ ๓) นางสุนารี สวัสดี 
คณะกรรมการ/เลขานุการแปรญัตติ  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่าน ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่รอรับเสนอคําแปรญัตติ ต้ังแต่วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา  
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนย์บริการประชาชน หมู่ ๙ และวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๔  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  และ
กําหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใน ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
กตัญญู องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ส่วนรายละเอียดขอให้เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงต่อที่ประชุมสภา  

นางสุนารี  สวัสดี 
เลขานุการฯ 

: ขอแถลงการณส์รุปผลการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าดังน้ี  
ตามที่ที่ประชุมได้กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑ 
กันยายน ๒๕๖๓ น้ัน  คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอรับคําเสนอ
แปรญัตติในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดเสนอคําแปรญัตติฯ  
คณะกรรมแปรญัตติจึงได้กําหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ในวันที่  ๑๓  
กันยายน ๒๕๖๔  ที่ผ่านมา  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้
เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีประเด็นสงสัยหรือต้องการจะแก้ไข จึงมี มติที่
ประชุมให้คงร่างเดิมทุกข้อทุกประการ เป็นเอกฉันท์ และได้ลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน
ในรายงานการประชุม  
 
 



 
 

๙ 

ลงช่ือ สุนารี  สวัสดี กรรมการ/เลขานุการ 
 ( นางสุนารี  สวัสดี )  
   

ลงช่ือ บรรจบ  ชัยบุร ี กรรมการ 
 (นายบรรจบ  ชัยบุรี )  
   

ลงช่ือ ธนกร  พลศรี ประธานกรรมการ  
 (นายธนกร  พลศรี )   

  ทั้งน้ีได้ส่งรายงานการประชุมให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือแจ้ง
ให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ทราบต่อไป ซึ่งเอกสารได้ส่งมอบให้กับทุกท่าน 
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 ๒๗ เสียง  ไม่

ออกเสียง ๒ เสียง  
ประธานสภา อบต. : อันดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ 
มติที่ประชุม : ไม่มีผู้ออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภา อบต. : สรุปได้ว่าที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย 
ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในวาระที่ ๒ ให้คงร่างเดิมตามมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ให้คงร่างเดิม  ด้วยคะแนน  ๒๗  เสียง ไม่

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

เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร ซึ่งที่ประชุมไมได้มีขออภิปราย ดังน้ัน ลําดับต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
ในวาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ด้วยคะแนน  ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒  เสียง 

ประธานสภา อบต. : สําหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
๒๕๖๕ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นทุกวาระแล้ว  ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดําเนินการ
เสนอต่อนายอําเภอสูงเนินเพ่ืออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  



 
 

๑๐ 

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

     ด้วยสํานักปลัด มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพ่ือจัดซื้อป๊ัมนํ้าไฟฟ้า (Divo) ขนาดท่อ ๒ น้ิว จํานวน ๒ เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขังภายในชุมชน  ใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์
การเกษตร  ป๊ัมนํ้าไฟฟ้า (Divo) ขนาดท่อ ๒ น้ิว   
     โดยโอนลดจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซม  จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายกได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : ด้วยสํานักปลัดซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ขอจัดซื้อเครื่องป๊ัมนํ้าไฟฟ้าหรือไดร์โว่ เพ่ือใช้สูบนํ้าที่ท่วมขังในบ้านเรือนประชาชน
ที่มีพ้ืนที่แคบหรือมีพ้ืนที่จํากัด จํานวน ๒ เครื่อง  ขนาดท่อ ๒ น้ิว ซึ่งจากการสืบ
ราคาพบว่าราคาเคร่ืองละ ๑๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อจํานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจะดําเนินการจัดซื้อทันที่
เน่ืองจากได้มีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ ในขณะน้ี โดยตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร โดยโอน
ลดจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

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

: สอบถามขนาดของไดร์โว่ที่จัดซื้อมีแรงดันก่ีแรง เสนอให้พิจารณาจัดซื้อเป็นเคร่ืองที่
ผลิตจากประเทศอิตาลี แรงดันประมาณ ๓ แรง  

นายก อบต. : ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้คําแนะนํา สําหรับในเรื่องน้ีจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้
ดําเนินการพิจารณาจัดซื้อตามที่ได้เสนอ พิจารณาให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเหมาะสมตามราคาที่ได้เสนออนุมัติ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมสภาในการอนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร  ป๊ัมนํ้าไฟฟ้า (Divo)  จํานวน ๒ 
เครื่อง  โดยโอนลดจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซม  จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 
   
   
   



 
 

๑๑ 

ประธานสภา อบต. : ๓.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษาฯ) 
    ด้วยกองการศึกษาฯ มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด ๘๐๐ VA  
จํานวน ๖ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ ๒,๕๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการสํารองไฟฟ้าระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๖ แห่ง โดยต้ังจ่ายในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ 
VA  จํานวน ๑๕,๐๐๐  บาท 
     โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 
๑๕,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : ตามที่ที่ประชุมได้มีมติโอนงบประมาณในการจัดซื้อและติดต้ังกล้องวงจรปิดให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แต่เน่ืองจาก
ในบ้างพ้ืนที่ได้เกิดไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับบ่อยคร้ัง รวมถึงหากมีการตัดสายไฟฟ้า 
อาจทําให้มีผลต่อการบันทึกภาพของกล้องวงจรปิดได้ ดังน้ัน เพ่ือให้กล้องวงจรปิด
ได้บันทึกภาพได้ตลอดเวลาและเพ่ือยืดอายุการใช้งานของกล้องวงจรปิด กอง
การศึกษาจึงได้เสนอให้จัดซื้อเครื่องสํารองไฟดังกล่าว จํานวน ๖ เครื่อง โดย
งบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณที่เหลือจ่ายในกองการศึกษา คือ ในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษางบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ซึ่งต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ 
VA  จํานวน ๑๕,๐๐๐  บาท ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมสภาในการอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองสํารองไฟฟ้า
ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน ๑๕,๐๐๐  บาท    เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟ้าจํานวน 
๖ เครื่อง  
     โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จํานวน 
๑๕,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

      ด้วยกองช่างมีความประสงค์ ดําเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าและ
ลอกโคลนรางระบายนํ้า บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ําและลอก
โคลนรางระบายน้ํา บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ แก้ไขปัญหานํ้าท่วมขังในชุมชน 
งบประมาณจํานวน   ๙๗,๐๐๐  บาท  โดยต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  



 
 

๑๒ 

      โดยโอนลดจาก   
      ๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 
๖๗,๐๐๐ บาท 
      ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน  
๓๐,๐๐๐ บาท  ขอเชิญนายกได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑  เมื่อฝนตกได้เกิดนํ้าท่วมขังและไหลเข้าไปยังบ้านเรือนประชาชน
สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับได้มีการลงร้องเรียนในโซเชียลถึง
ปัญหาดังกล่าว จึงได้แจ้งกองช่างลงพ้ืนที่สํารวจพร้อมกับท่านรองวินัยและผู้นํา
หมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหา จากการสํารวจพบว่าต้องดําเนินการตัดถนนและวางราง
รายนํ้าเพ่ือช่วยระบายทําที่ท่วมขังให้ระบายนํ้าได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน จึง
ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาได้พิจารณาในการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ในโครงการ
ก่อสร้างรางระบายนํ้าและลอกโคลนรางระบายนํ้า บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชน งบประมาณจํานวน   ๙๗,๐๐๐  บาท  โดยต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
     โดยโอนลดจาก   
      ๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 
๖๗,๐๐๐ บาท 
      ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน  
๓๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ได้ช้ีแจงปัญหาความเดือดร้อน 
นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: สําหรับปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวได้รับแจ้งมาหลายครั้ง เบ้ืองต้นได้ดําเนินการ
ช่วยเหลือเก็บเศษขยะออกจากร่องนํ้าเพ่ือให้นํ้าได้ระบายได้เร็วขึ้น แต่เน่ืองจากฝน
ตกหนักและปริมาณน้ํามีมาก ทําให้นํ้าไหลระบายไม่ทัน ทําให้ผู้ที่เดือดร้อนได้ลง
ร้องเรียนผ่านทางสื่อโซเชียล ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา 

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

: ขอเพ่ิมเติมในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายผัง การกําหนดการขุดดินถมดิน ยกตัวอย่างขอ
ตําบลหนองสาหร่ายได้กําหนดให้ถมที่ดินสูงกว่าถนนเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม ในส่วนน้ี
หาก อบต.ได้นํามาใช้อาจจะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ 

นางสุนารี  สวัสดิ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: สําหรับในเร่ืองน้ีได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน ร่วม
ถึงผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้พิจารณา
งบประมาณดําเนินการ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  : ไม่มี 
   



 
 

๑๓ 

ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมสภาในการอนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้าและลอกโคลนรางระบายนํ้า บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ งบประมาณจํานวน  
๙๗,๐๐๐  บาท   
     โดยโอนลดจาก   
      ๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 
๖๗,๐๐๐ บาท 
      ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน  
๓๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 
   
ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : ญัตติ  
  ด้วย นางอัศนีย์  กล้วยสูงเนิน  สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๖ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

ขยายเขตนํ้าประปาส่วนภูมิภาค จาก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ ๑๘ (เส้นถนน
กําลังเอก) มายังบ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖  ขอเชิญช้ีแจง 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ตามที่ได้เสนอญัตติน้ัน ด้วยความต้องการให้มีนํ้าสะอาดไว้สําหรับอุปโภค บริโภค 
โดยการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้กับหมู่บ้านตามแนวถนนกําลังเอก ซึ่งการ
การดําเนินการดังกล่าวแม้ว่าจะใช้งบประมาณจํานวนมากแต่มีหลายหมู่บ้านที่ได้รับ
ประโยชน์และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนํ้าให้แต่ละหมู่บ้านในช่วงฤดู
แล้ง  สําหรับในหมู่ ๑๖ หากขาดนํ้าในการอุปโภค บริโภคจะต้องสูบนํ้าจากหนอง
หมื่นแตกของบ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔  ซึ่งต้องเสียประมาณจํานวนมาก และต้อง
แก้ไขปัญหานี้ไปทุกปี ดังน้ัน เมื่อพิจารณาแล้วว่าผู้บริหารและอบต.มะเกลือเก่า มี
ศักยภาพมากพอในการท่ีจะดําเนินการการดังกล่าวได้ ขอให้รับเรื่องน้ีได้พิจารณา  
และต้องขอขอบคุณหมู่ ๔ บ้านหนองไม้ตายท่ีให้สูบนํ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 

ประธานสภา อบต. : ขอให้นายกได้ช้ีแจง 
นายก อบต. : สําหรับการขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคหมู่ ๑๘ จากถนนมิตรภาพมายังตอไม้

น้ัน ใช้ระยะเวลา ๓ ปี งบประมาณ ๓ ล้านบาท ประกอบด้วยท่อเมนและป๊ัมนํ้า
แรงดันสูง ที่ต้ังอยู่ถนนกําลังเอกบริเวณสะพานข้ามคลองน้ํา สําหรับงบประมาณใน
การดําเนินการน้ันมีรองรับไว้แล้ว แต่การประปายังไม่อนุมัติเน่ืองจากแรงดันนํ้ายัง
ส่งไปไม่ถึงจึงขอให้ในพ้ืนที่ตอไม้ได้ติดต้ังประปาได้ครบทุกครัวเรือนก่อน และทยอย
ขยายเขตไปก่อนเพ่ือดูว่าแรงดันนํ้าไปถึงหรือไม่  ประกอบกับจากที่ได้หารือร่วมกับ
การประปาและ อบต.มะเกลือใหม่ เห็นควรว่าจะต้องเดินทางมาทางถนนสาย ๒๔ 
แรงดันนํ้าน่าจะมากกว่าจากหมู่ ๑๘ ขึ้นไป แต่จะใช้งบประมาณที่สูงถึง ๔๐ ล้าน
บาท และจากสาย ๒๔ ขึ้นไปบ้านวังรางน้อยประมาณ ๔๐ ล้านบาท รวมค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ แล้วประมาณ ๑๐๐ ล้าน ดังน้ัน พิจารณาว่าควรจะปรับปรุงระบบประปาหมู่



 
 

๑๔ 

ที่มีอยู่ อาจจะขุดลอกอ่างเก็บนํ้าให้สามารถมีนํ้าใช้ตลอดปี แต่ทั้งน้ีหากได้รับการ
เลือกต้ังเข้ามาทําหน้าที่อีกคร้ัง จะผลักดันในมีการดําเนินการดังกล่าวต่อไป 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: สําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๖ อาจเน่ืองมาจากนํ้าไม่เพียงพอ
สาเหตุหน่ึงอาจมาจากพ้ืนที่เป็นหินทําให้ไม่มีนํ้าจากใต้พ้ืนที่ จึงเสนอให้มีการขุด
ลอกหรือขยายอ่างเก็บนํ้าภาพในหมู่บ้าน แต่หากแหล่งเก็บนํ้ามีไม่เพียงพอให้ทํา
การขุดอ่างในหมู่บ้านข้างเคียงที่มีพ้ืนที่สาธารณะ เช่น หมู่ ๑๓  บ้านหัวเขาและส่ง
นํ้ามายังหมู่ ๑๖  

ประธานสภา อบต. : ตามท่ีท่านสุขสนานได้หารือ สําหรับในหมู่ที่ ๑๓ มีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์จํานวน
น้อย โดยฝายประชาอาสามีพ้ืนที่เพียง ๒๕ ไร่ ซึ่งเพียงพอสําหรับการใช้นํ้าของ
ประชาชน ในส่วนสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ ได้เสนอมาน้ัน ถือเป็นแนวความคิดที่
ดี ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้มอบร่างแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้กับทุกท่านทุกหมู่บ้านแล้วน้ันขอให้ท่านได้
พิจารณาร่างแผนฯ ดังกล่าวว่าโครงการถูกต้องหรือไม่ หากต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ขอให้แจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการประชุมคราวต่อไป 

นายก อบต. : ขอให้ทุกท่านได้บรรจุโครงการให้ครบในทุกปีจนถึงปี ๒๕๗๐ หากไม่มีงบประมาณ
ดําเนินการในปีที่ต้องการก็จะสามารถใช้งบประมาณในปีถัดไปได้ หรืออาจจะคาด
การว่าถนนเส้นดังกล่าวอาจจะชํารุดและต้องดําเนินการแก้ไขในอีก ๓ ปีข้างหน้า 
หรือเพ่ือใช้ปรับปรุงระบบประปา เป็นต้น  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ขอให้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความจําเป็นเดือดร้อน ที่ต้องการให้

แก้ไขขอเชิญแจ้งในวาระนี้ 
นายบุญส่ง  เปียจันทึก 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๓ 

: ตามที่ท่านทวีศักด์ิ ได้แจ้งแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณศาลาพระพิฆเนศ เน่ืองจาก
ถนนเดิมตํ่า ประกอบกับเจ้าของที่ได้ถมที่สูงกว่าถนนทําให้นํ้าท่วมขัง ทําให้
ประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 
ซึ่งในเรื่องน้ีได้แจ้งมาหลายครั้งทั้งในที่ประชุมสภาและส่งหนังสือมาแล้วเมื่อ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๓  แต่ยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขขอให้เร่งรัดดําเนินการโดยด่วน 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ถนนเส้นไปยังบ่อขยะ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ปัจจุบันทีสภาพเป็นหลุมลึกหลายหลุม 
การเดินทางลําบากอย่างมาก ไปได้เฉพาะรถไถ รถแท๊กเตอร์เท่าน้ัน หากเป็นไปได้
ขอให้ดําเนินการภายในเดือนกันยายนน้ี 

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านนายวิชัย เดชบุตร คุ้มปากดง ระยะทาง
ประมาณ ๒๐๐ เมตร ซึ่งรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้ ซึ่งมีความลําบากมากเพราะ
ต้องเดินเท้าออกมากว่า ๑ เดือนแล้ว 

รองประธานสภา อบต. : สําหรับการซ่อมแซมถนนคงต้องรอให้ฝนหยุดก่อน เพราะซ่อมตอนน้ีคงจะมีสภาพ
เดิม 

   



 
 

๑๕ 

นางบํารุง จันทรโสภณ 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๘ 

: หมู่ ๘ ขอสารส้มและคลอรีนเพ่ือใช้ผลิตนํ้าประปา เน่ืองจากได้มีฝนตกหนักทําให้
นํ้าขุ่นไม่สามารถใช้ในการอุปโภคได้ 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน ๒ จุด  

นายสมเกียรติ  ชัชวาล 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นหน้าวัดขาดเนื่องจากฝนตกหนัก รถยนต์ไม่
สามารถว่ิงผ่านได้ หากเป็นไปได้ให้ดําเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากช่วง
ดังกล่าวเกษตรกรได้ใช้ถนนเส้นดังกล่าวในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร 
สําหรับความเสียหายได้ที่ได้แจ้งในกลุ่มไลน์แล้ว  

นายวัลลภ ชุ่มช่ืน 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ๑) หากกองช่างจะเอามาดําเนินการเก่ียวกับโครงการหมู่บ้าน ขอให้แจ้งมายัง
สมาชิกสภา อบต. ล่วงหน้า ว่าจะเข้าดําเนินการเมื่อใด 
๒) สําหรับในเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าน้ัน ขอให้กองช่างได้ดําเนินการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมในทุกหมู่บ้าน ก่อนที่สมาชิกสภา อบต.จะหมดวาระพ้นตําแหน่ง เน่ืองจาก
ช่วงน้ีมีฝนตกหนัก ทําให้ไฟฟ้าชํารุดหลายจุด หลายหมู่บ้าน  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านจํานวน ๓ จุด คุ้ม
บ้านยายแจ๋ว คุ้มสโมสร และ หน้าศาลาประชาคม 
๒) จากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้หลายหมู่บ้านถนนชํารุด โดยเฉพาะถนนที่ใช้
เดินทางไปทําการเกษตรและขนย้ายผลผลิต ขอให้ อบต. ได้สํารวจและซ่อมแซม 

นายวิวัฒน์  บัลลังค์  
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: สอบถามความคืบหน้าถนนที่มีท่อขาด ซึ่งกองช่างแจ้งว่าจะมาทําการตรวจสอบแต่
ยังไม่เข้ามาดําเนินการ เกรงว่าช่วงน้ีฝนตกหนักจะทําให้ท่อหลุดออกได้  ทั้งน้ีในช่วง 
๒ เดือนหน้าจะมีเกษตรกรใช้ถนนเส้นที่ขนย้ายผลผลิตจะไม่สามารถใช้สัญจรได้ 
ขอให้เร่งดําเนินการโดยด่วน 

นายอุดม แซ่โซ 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ๑) สําหรับงบประมาณปี ๒๕๖๔ ของบ้านคําไฮ โครงการต่อเติมศาลาประชาชมยัง
ไม่ได้ดําเนิน ทาง อบต. จะดําเนินการได้เมื่อได้เน่ืองจากจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว 
๒) เน่ืองจากได้มีนายทุนรับเหมาซื้อไม้ในพ้ืนที่และได้มีการขนย้ายไม้เข้าออกวันละ
หลายเที่ยว ซึ่งช่วงน้ีได้ฝนได้ตกติดต่อกันทําให้รถว่ิงเป้ือนโคลนเข้าออกถนนเลอะ
สกรกอย่างมาก หากไม่มีฝนตกก็เป็นฝุ่นอย่างมาก ทําให้ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนมาก ขอให้ อบต. ได้หาแนวทางช่วยเหลือ 

ประธานสภา อบต. : สําหรับในเร่ืองโครงการของหมู่ ๑๕ ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ ทางผู้บริหารได้แจ้งว่าได้
ดําเนินการทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอให้ผู้รับเหมาเข้ามาดําเนินการ  มีท่านใดจะ
เพ่ิมเติมหรือไม่  

นายสมเกียรติ ชินนอก 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอความอนุเคราะห์โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งได้ทําหนังสือแจ้งมายัง อบต.แล้วแต่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ ดังน้ันจึงขอให้ อบต. ได้ทําการสํารวจและซ่อมแซมในทุกหมู่บ้าน  

นางบุปผา กองพิธี 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน ๑ หลอด บริเวณตรงข้ามบ้านครูอ๋ิว  

นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ตามที่ได้แจ้งเร่ืองการซ่อมแซมไฟฟ้าเมื่อคราวท่ีแล้วจํานวน ๒ จุด คือ บริเวณทาง
โค้งหน้าบ้านนางฝน  และบริเวณลานตากผลผลิตทางการเกษตร 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ กล่าวขอบคุณคุณอุบลวรรณ ที่ได้ปฏิบัติงานในการ
พัฒนาตําบลร่วมกับสมาชิกสภา อบต. และขอมอบของที่ระลึกเป็นพระที่นับถือ 
ขอให้คุณอุบลวรรณ ได้เกษียณอายุราชการอย่างมคีวามสุข  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 



 
 

๑๖ 

นายวัลลภ ชุ่มช่ืน 
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอสอบถามเน่ืองจากสถานการณ์โควิดทําให้มีมาตรการในการรวมกลุ่ม หากมีการ
จัดงานกฐินจะสามารถจัดได้หรือไม่ 

ประธานสภา อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีต้องรอดูประกาศจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะได้มีการพิจารณา
สถานการณ์การระบาดของโรคเป็นระยะ  แต่สําหรับในระยะนี้ขอให้ทางผู้บริหารได้
แจ้งสถานการณ์ตามประกาศของจังหวัดนครราชสีมา  

นายก อบต. : สําหรับในช่วงน้ีจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาตรการการทํากิจกรรมต่างๆ ห้ามเกิน 
๒๕ คน แต่หากมีการวมกลุ่มกิจกรรมเกิน ๒๕ คน จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาโดยผ่านทาง ศปก.ในพ้ืนที่  จากการ
การคาดการณ์การระบาดของโรคน้ัน มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเพราะจํานวนผู้ติดเช้ือเริ่ม
ลดลง สําหรับการจัดงานกฐินน้ันได้เห็นบางพ้ืนที่ได้มีการประชาสัมพันธ์บางแล้ว  
แต่สําหรับในเรื่องน้ีขอให้ทุกท่านที่จะลงสมัครรับเลือกต้ังได้ระวังด้วย เพราะอาจจะ
เข้าข่ายการซื้อเสียงได้ การทําบุญก็ทําตามสมควรท่ีเคยทํามา สําหรับข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับการเลือกต้ังขอให้ทุกท่านได้ดูจากข้อมูลที่ได้จัดส่งให้การที่จะหมดวาระ 
หรืออาจจะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และขอให้ทุกท่านได้ศึกษาให้ดีเก่ียวกับสิ่งที่
ควรกระทําและไม่ควรกระทํา เพ่ือป้องกันมิให้มีการร้องเรียนได้ 

ประธานสภา อบต. : สําหรับคุณสมบัติและรายละเอียดในการรับสมัครต้องรอประกาศจาก กกต. แต่ให้
ทุกท่านได้ตระหนักถึงข้อห้ามต่างๆ และผู้ที่ลงสมัครแข่งขัน ให้ท่านปฏิบัติตัวด้วย
ความระมัดระวัง ขอให้ท่านปลัดได้นําเรียนเก่ียวกับข้อมูลในการเลือกต้ัง 

ปลัด อบต. : สําหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกต้ังทั้งสมาชิสภา อบต และ นายก อบต. จะต้องได้ไปใช้
สิทธ์ิในการเลือกต้ังครั้งที่ผ่านมา คือ การเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓  หากท่านไม่ได้ไปถือว่าท่าน
ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครการเลือกต้ังในคร้ังน้ี  โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ที่
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/abssearchไ ด้ ก ร อ ก
หมายเลขบัตรประชาชน สําหรับกฎหมายต่างๆ จะได้ทําการรวบรวมและแจ้งให้
ท่านได้ทราบต่อไป 

ประธานสภา อบต. : สําหรับการรับสมัครเลือกต้ังน้ัน ในวันที่เปิดรับสมัครขอให้ทาง อบต. ได้จัดเอกสาร
เก่ียวกับระเบียบและข้อห้ามต่างๆ มอบให้กับผู้สมัครทุกท่านเพ่ือจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต.  สําหรับการประชุมสภาฯ จะกําหนดจัดอีก ๑ ครั้ง ในสมัยวิสามัญที่ ๓ ประจําปี 

๒๕๖๔ เพ่ือพิจาณาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
สําหรับวันประชุมน้ันจะได้มีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง และในวันน้ีต้องขอขอบคุณ
สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภาในคร้ังน้ี ท่านผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อสักถามต่างๆ  และอํานวยความสะดวกในการจัดสถานท่ี
และขอขอบคุณคุณอุบลวรรณ  คุณกันหา ที่ได้จัดอาหารกลางวันมาให้สมาชิกสภา 
อบต. ในวันน้ี   หากการประชุมในคร้ังน้ีผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้ง
กาย และวาจา  ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอ
ปิดประชุมครับ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
   



 
 

๑๗ 

   
   
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
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