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ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

วันที่    13   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์ ประธานสภา อบต.มวกเหล็ก   
2 นางสดใส   สามี รองประธานสภา อบต.มวกเหล็ก   
3 นางภาราดา แดนวงศ์ เลขานุการสภา อบต.มวกเหล็ก   
4 นายสมชาย สุกปลั่ง สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 1   
5 นายควัตตรี ผามล สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 1 

 6 นายประเสริฐ ชัยบุรัมย์ สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 2    
7 นายสุเทพ นิ่มประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 2   
8 นายนุกาน มิลินทจินดา สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 3   
9 นางประณี ไชยชนะ สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 3   
10 นายสัมฤทธิ์ อุบลหอม สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 4   
11 นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 5   
12 นายสะหัสสพงษ์ ป้องจิตตใส สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 6   
13 นายลิขิต บัวบาน สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 7   
14 นายสมศักดิ์ พาที สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 7   
15 นางน้ าอ้อย ตามประหัส สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 8   
16 นายอลงกรณ์ แพทย์เสลา สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 8 

 17 นายชนาภรณ์ อุบลหอม สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 9   
18 นายประดิษฐ์ ลาดบาศรี สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 10   
19 นายสมศักดิ์ แพทย์เสลา สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 10   
20 นายด ารงค์ศักดิ์ คงสุข สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 11   
21 นายชัยราช วงศ์ศักดา สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 12   
22 นายใหม่ สุขสีดา สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 13   

23 นายทวี ตันเรือง สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 13   
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางปฏิมา  สังฆะมณี นายกอง อบต.มวกเหล็ก   
2 นางณราตรี สนิทไชย รองนายก อบต.มวกเหล็ก   
3 นายประสงค์ สามี รองนายก อบต.มวกเหล็ก   
4 นางสาวกรรญกร วาดเขียน เลขานุการนายก อบต.มวกเหล็ก   
5 นายณรงค์ฤทธิ์ อินทพร ที่ปรึกษา นายก อบต.มวกเหล็ก   
6 นายสุรัตน์ เทพจันทึก ที่ปรึกษา นายก อบต.มวกเหล็ก   
7 นางสาวเมตตา         ศิริสุทธิ์  ที่ปรึกษา นายก อบต.มวกเหล็ก   
8 นางสาวนิธิมา ประทับศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
9 นางสาวสุวาร ี ว่องไพกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง    
10  นางจิภาภรณ์ อุ่นอก   หัวหน้าส่วนการศึกษา   
11 นางสาวสุทธินี สิทธิสนธิ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 12 นายประวิทย์ รามศรี เจ้าพนักงานธุรการ 
 13 นางพรรณา รอดนุสนธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 ผู้ขาดการประชุม 

1. นายบุญเสริม พิทักษา สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 5   
2. นายประสาท กวางทอง สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 9   
3. นายประเสริฐ นาคเม้า สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 11 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมปลัด อบต.มวกเหล็ก ได้เรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมและเมื่อ
ตรวจสอบแล้วสมาชิกสภาฯ มาประชุม  22 คน ขาดประชุม  3  คน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและอบต.  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ข้อ 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
สมาชิกสภา ต้องมีสมาชิกสภาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ถึงจะเป็น
องค์ประชุม ดังนั้น  

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีจ านวนสมาชิกสภามากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน  ฉะนั้นการ
ประชุมสภาในวันนี้จึงมีผลเป็นไปตามระเบียบ   จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เข้าห้องประชุม และขอเชิญ
ประธานสภาฯ จุดเทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
สมัยสามัญ    สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 

  “สวัสดีครับ ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการ ท่านที่ปรึกษา ท่านสมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.มวกเหล็กทุกท่าน วันนี้เป็นวันเปิดประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ  2558 ในวันที่  13  สิงหาคม  2558 ซึ่งขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ มาครบ
องคป์ระชุมแล้ว ผมขอด าเนินการประชุมเป็นไปตามวาระ” ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายคงฤทธิ์  รังสะอินทร์ 
ประธานสภาฯ 

เรื่องโครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 
2558 “ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หมู่ที่ 12 บ้านเขา
ไม้เกวียน ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมการดังกล่าว 
 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  2558 
นายคงฤทธิ์  รังสะอินทร์ 
ประธานสภาฯ 

-ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม  2558 

ที่ประชุมฯ -เห็นชอบรายงานการประชุมสภาเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายคงฤทธิ์  รังสะอินทร์ 
ประธานสภาฯ 
 

-เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25578 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้วที่ประชุมได้พิจารณารับหลักการในวาระที่ 1   เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น  วันนี้สมาชิกสภาฯ  ต้องพิจารณาในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
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นางภาราดา  แดนวงศ์ 
เลขานุการสภาฯ 

ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ 45 วรรคท้าย 
เลขานุการสภาฯ  ก าหนดไว้ว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาเป็นสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547               
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
-ข้อ 45 วรรคสาม ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 
ข้อ 47 ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
-ข้อ 48 ก าหนดว่า ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติ
ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล 
ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี ้
ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรค
หนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวรรคที่สามตามล าดับ 
-ข้อ 49 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
และวรรคสามก าหนดว่า การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย 
ระเบียบนี้ 
-ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ  แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
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ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
        ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
-ข้อ 59ก าหนดว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้อง จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
          ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง                
-ข้อ 60 ก าหนดว่าห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
-ข้อ 61 ก าหนดว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

    (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
    (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

        ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่                 ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
-ข้อ 62 ก าหนดว่า เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้
ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 
-ข้อ 105 ก าหนดว่า ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
- ข้อ 106 ก าหนดว่า กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
    (4) เลือกคณะกรรมการท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
-ข้อ 107 ก าหนดว่า ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
     การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 116 ก าหนดว่า หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภา
ท้องถิ่นก าหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยด่วน 
      ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในสมัยประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น เพ่ือลงมติให้ขยายเวลาที่ได้ก าหนดไว้ หรือให้ด าเนินการตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอ านาจประชุมนอกสมัยประชุมได้
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ตามข้อ111วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามท่ี
เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ    ในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป 
-ตามท่ีมีมติประชุมสภาได้ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่  11  สิงหาคม 2558 ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 (ฉบับที่2) พ.ศ.2554  เพ่ือให้การบริหารราชการของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมวกเหล็ก ด าเนินการไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ โดยได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้ 
 1.นายลิขิต    บัวบาน 
           2.นางน้ าอ้อย    ตามประหัส 
           3.นายสมชาย   สุกปลั่ง 

นายลิขิต บัวบาน 
ประธานแปรญัตติ 

-บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 13 สิงหาคม 2558            
ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมิติเห็น
ควรคงร่างเดิมที่ผู้บริหาร เสนอต่อสภา 
เพียงแต่ข้อซักถามเป็นข้อๆ เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กทุกท่านได้
พิจารณา 

นายคงฤทธิ์  รังสะอินทร์ 
ประธานสภาฯ  

-ตามท่ี คณะกรรมการแปรญัตติ ได้กล่าวมานั้น ต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน     วาระท่ี 2 ขั้น
แปรญัตติแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   

นายลิขิต บัวบาน 
ประธานแปรญัตติ 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา 
(ซอยสนามกีฬา) รายละเอียดที่ว่าพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ นั้น ผมขอให้
ปรับเปลี่ยน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง และทางเชื่อมเข้าบ้านแทนครับ 

นายชัยราช  วงศ์ศักดา 
สมาชิกสภา ม.12 

ข้อ 12 โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน  
ผมว่าการท าท่อลอดเหลี่ยมบริเวณดังกล่าว ในช่วงฤดูฝนสภาพพ้ืนที่จริงน้ าป่าไหลแรงมาก ๆ 
ครับ ผมอยากให้ใส่ปีกนก แทนครับ  

นายสมชาติ  อินทรพุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

การใส่ปีกนก ต้องค านวณและต้องใช้งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนครับ 

นางปฏิมา  สังฆะมณี 
นายก อบต.มวกเหล็ก 

ตามโครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน นั้น ดิฉันได้ลงพื้นที่ 
ไปตรวจสอบด้วยตัวเอง ถ้าจะให้เพ่ิมรายละเอียด ดิฉันขอติดโครงการดังกล่าว และ 
งบประมาณ จะตกไปเป็นเงินส ารองจ่าย แผนงานงบกลาง เพ่ือให้เป็นการพัฒนา 
หมู่บ้าน จะขอจ่ายขาดเงินสะสมในรอบต่อไปแทน 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
นายคงฤทธิ์   รังสะอินทร์ 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการซักถามอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาในวารที่ 2 ขั้น
แปรญัตติ 

ที่ประชุมฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
เวลา  12.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
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นายคงฤทธิ์   รังสะอินทร์ 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปเป็นการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ในวาระท่ี 3 (ขั้นลงมต)ิ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบต่อไป 

นางภาราดา  แดนวงศ ์
เลขานุการสภาฯ 

-เรียนประธานสภา นายก สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อก าหนดไว้ว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอัน
สมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายคงฤทธิ์   รังสะอินทร์ 
ประธานสภาฯ 

-ต่อไปนี้ผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายคงฤทธิ์   รังสะอินทร์ 
ประธานสภาฯ 

-ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านวาระท่ี 3 เสร็จ
เรียบร้อยแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก จะได้รายงานนายอ าเภอมวกเหล็กพิจารณา 
อนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายคงฤทธิ์  รังสะอินทร์ 
ประธานสภาฯ 

เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2558   

นางภาราดา  แดนวงศ ์
เลขานุการสภาฯ 

-เรียนประธานสภา รองประธาน นายก คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน
ของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ซึ่งการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านในต าบลมวกเหล็ก  
(1)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3)เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป            หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ดังนั้นจริงขออนุมัติสภา
เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โดยให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 

นายสมชาติ อินทร์พุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็กทุกท่าน งบประมาณที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ 1,705,800.-
บาท  รายละเอียดดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด (กลุ่มบ้านเขาน้อย) โดยเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. จ านวน 1 
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บ่อ พร้อมหอถังแชมเปญขนาด 15 ลบ.ม. ถังกรองสนิมเหล็กกรองน้ าได้ไม่น้อยกว่า 30 กล/
นาที เสาไฟฟ้า 1 ต้น และต่อเข้าระบบประปาหมู่บ้านเดิมและอุปกรณ์อ่ืนๆ ลงซัมเมอส์ขนาด 
1.5 แรงม้า จ านวน 1 ชุด และมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบรูป
ที่ อบต. มวกเหล็ก ก าหนด)งบประมาณท่ีตั้งไว้ 585,000 บาท 
2.โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญขนาด 15 ลบ.ม.พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก เชื่อมเข้ากับบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (กลุ่มบ้านนายจ๊อด) (รายละเอียดตามแบบ อบต.มวกเหล็ก 
ก าหนด) หรือตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.5-07 1/2 
,2/2 ,1/5,2/5,3/5 พร้อมซัมเมอส์ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 1 ชุด งบประมาณที่ตั้งไว้ 
396,800 บาท 
3.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (กลุ่มโค้งเขาบริเวณหอถังกรมทรัพย์) ขนาด ø  
6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อม
ติดตั้งซัมเมอส์ขนาด 1.5 แรงม้า และอุปกรณ์เชื่อมเข้าระบบประปาเดิม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
139,000 บาท 
4.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัยพัฒนา (กลุ่มบ้านผช.สมบัติ) โดย
เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. 
จ านวน 1 บ่อ พร้อมหอถังแชมเปญขนาด 15 ลบ.ม. ถังกรองสนิมเหล็กกรองน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
30 กล./นาที เสาไฟฟ้า 1 ต้น และต่อเข้าระบบประปาหมู่บ้านเดิมและอุปกรณ์อ่ืนๆ ลงซัม
เมอส์ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 1 ชุด  และมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบรูปที่ อบต.มวกเหล็ก ก าหนด)งบประมาณท่ีตั้งไว้ 585,000 บาท 
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 1,705,800.-บาท 

ที่ประชุมฯ เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ 1,705,800.-บาท ด้วยมติเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคงฤทธิ์  รังสะอินทร์ 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  

นายลิขิต  บัวบาน  
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 

กระผมนายลิขิต  บัวบาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลัง
เขา ขอซักถามเก่ียวกับการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล และถนนลาดยางจ าเป็นต้องขออนุญาต
กับเจ้าของหน่วยงานนั้นๆ หรือเปล่าครับ 

นายสมชาติ  อินทร์พุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

จ าเป็นมากครับ และต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เป็นต้นเรื่องและมีเอกสาร
ประกอบด้วยครับ 
เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล  
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอหรือผู้รับมอบอ านาจ 
2. หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง)  
3. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณี
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม)  
4. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ตั้งบ่อน้ าบาดาล  
หมายเหตุ หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอ านาจลงนาม  
2.3 กรณีบ่อน้ าบาดาลที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว (ไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามระยะเวลา
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ที่ก าหนดไว้)  
กรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด เมื่อประสงค์จะใช้น้ าบาดาลจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล 
(ตามแบบ นบ.2) ต่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ โดยมีแบบรายงานการทดสอบปริมาณ
น้ า (แบบ นบ.4/) และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมช าระค่าธรรมเนียมค าขอๆละ 10 บาท 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

(ลงชื่อ)    ภาราดา   แดนวงศ์   ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นางภาราดา   แดนวงศ์) 
   เลขานุการสภา/ปลัด อบต.มวกเหล็ก 
 
 
 
(ลงชื่อ)     คงฤทธิ์  รังสะอินทร์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายคงฤทธิ์  รังสะอินทร์) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก   
 


