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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

สมัยวิสามัญท่ี  ๑  ประจาํปี  ๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๗   พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสบิส่าง หมู่ ๑๕ 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 นางธัญสินี   อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม 
๖ นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน 
๗ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
๘ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๙ นายสมเกียรติ  ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๑๐ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๑ นายอมร   ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ อมร  ศรฐีาน 
๑๒ นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ คล้อย  ช่ืนสระน้อย 
๑๓ นายบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
๑๔ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๕ นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
๑๖ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๗ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๘ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์  บัลลังค์ 
๑๙ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
๒๐ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๑ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๒๒ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๓ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๔ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี    สวัสดี 
๒๕ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ ประทินทิพย์  วิริยะปัญญาชัย 

 
 
 
 
 



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๑ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม.๓  
๒ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม.๕  
๓ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม.๙  
๔ นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒  
๕ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖  
๖ นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.๑๗  
๗ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม.๒๐  
๘ 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 นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผอ.กองช่าง 
๖ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุข 
๗ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๘ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๙ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผอ.การกองการศึกษาฯ 
๑๐ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
๑๑ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๒ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๓ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๕ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๖ นายสมาน เสลานอก พนักงานขับรถ 
๑๗ 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 
สําหรับการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๑  
ประจําปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีวาระที่ต้องพิจารณาคือการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมคร้ังที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๔ และการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการเกินศักยภาพ เพ่ือเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอําเภอ  ซึ่งในวันน้ีมีสมาชิกสภา  อบต. แจ้งลาจํานวน  ๓ ท่าน  คือ  
๑) นางบุปผา  กองพิธี  หมู่ ๕  ๒)  นายธนกร  พลศรี หมู่ ๙  ๓)  นางบุญยืน  
วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๒  ลําดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม  

ระเบยีบวาระที่ ๑ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑. เรื่อง การอนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า สมัย
วิสามัญที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ 
     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ขออนุญาตต่อนายอําเภอสูง
เนินขอเปิดการประชุมสภาฯ ในสมัยวิสามัญที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ ต้ังแต่วันที่  ๒๕ 
- ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เพ่ือพิจารณางบประมาณในการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุสาธารณภัย การพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๔  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๓)  น้ัน  ซึ่งนายอําเภอสูงเนินได้
อนุญาตให้เปิด   ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ตามที่ได้เสนอ ตามประกาศอําเภอ
สูงเนิน ลงวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
     อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒ การ
ประชุม ข้อ ๒๒  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกําหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่
น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกําหนดเปิดสมัยประชุม
ปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลาเปิด
สมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย  

ที่ประชุม  : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๒. เรื่อง ขอเชิญสมัครโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพลด

รายจ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
     ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ 
นครราชสีมา ได้ดําเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพลด
รายจ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย และบรรเทาความ



 
 

๔ 

เดือดร้อนกับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ว่างงาน นักศึกษา ผู้ประกอบกิจการอาชีพอิสระ  บุคคลท่ัวไป  
และได้รับผลกระทบ  อายุระหว่าง  ๑๘ – ๖๕  ปี  ดําเนินการระหว่างเดือน
มิถุนายน  – กันยายน ๒๕๖๔   แบ่งอําเภอละ ๕ รุ่นๆ ละ ๒๐ คน รวม ๑๐๐ คน  
ระหว่างฝึกอบรมมีเบ้ียเลี้ยงวันละ ๑๕๐ บาท อบรมหลักสูตรละ ๕ วัน (๓๐ ช่ัวโมง)  
หลักสูตรในการอบรม จํานวน ๑๕ หลักสูตร ประกอบด้วย 

๑) พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
๒) แม่บ้านมืออาชีพ 
๓) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
๔) การทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
๕) การประกอบอาหารว่างเครื่องด่ืม 
๖) การประกอบอาหารไทย 
๗) การทําขนมไทย 
๘) การจัดดอกไม้และจับจีบผ้าในงานพิธี 
๙) การซ่อมเคร่ืองยนต์เล็กเพ่ือการเกษตร 
๑๐) ช่างซ่อมอเนกประสงค์ 
๑๑) การขายของออนไลน์ 
๑๒) การติดต้ังและบํารุงรักษาโซ่ล่าเซล 
๑๓) การติดต้ังและบํารุงรักษากล้องวงจรปิด 
๑๔) การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ 
๑๕) Smart farmer (IOT เพ่ือการเกษตร) 

สนใจสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา  ภายในวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ท่านมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติม  

๑) เรื่องการดําเนินการป้องกันโรคโควิดในระลอกที่ ๓  จากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิดในครั้งน้ีการระบาดมีความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 
ซึ่งหลายฝ่ายได้เร่งดําเนินการในการป้องกันและลดการระบาดของโรคในส่วนของ
ตําบลมะเกลือเก่าได้ดําเนินการป้องกันและเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่โดยได้รับ
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท้ัง ๒ แห่ง อสม. กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน จํานวน ๗,๕๐๐ บาท ซึ่ง อสม.  ได้นํา
งบประมาณไปจัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภูมิ  เครื่องวัดความดัน  การสนับสนุนเจลล้าง
มือแอลกอฮอล์  ทั้งน้ีรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด โดยกลุ่มแรกที่จะได้รับการ
ฉีดวัคซีนจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่โรคประจําตัวที่ใน ๗ กลุ่มโรคที่มีความเสี่ยง  
ซึ่ง อสม. ได้ทําการสํารวจ พบว่าจํานวนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับวัคซีนมีน้อยว่า
เป้าหมายทั้งไว้ ในส่วนน้ีอาจจะนําในส่วนที่เหลือมาให้ประชาชนได้ลงทะเบียนรับ
วัคซีนต่อไป สําหรับสถานที่ในการรับวัคซีนของตําบลมะเกลือเก่า มีจํานวน  ๓ จุด 
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คือ ๑)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะเกลือเก่า  ๒)  ศูนย์ผู้สูงอายุ  บ้านวัง
รางน้อย หมู่ ๙ ๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปลายราง โดยจะมีเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลสูงเนิน จุดละ ๖ คน  กําหนดการฉีดวันที่ ๑๐ – ๑๗  มิถุนายน  
เบ้ืองต้นอําเภอสูงเนินได้ขอเชิญให้นายกและปลัด อบต.  ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าทีและประชาชน   ดังน้ัน จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน
ได้รับการฉีดวัคซีน  ในส่วนประชาชนท่ีจะเข้าการฉีดตามจุดน้ัน อาจจะจัดรถรับ – 
ส่ง แต่รถที่จะรับส่งต้องมีการฉีดพ่นสเปย์ฆ่าเช้ือทั้งไปและกลับ  การจัดสถานที่จะ
จัดในรูปแบบ  จุดรับส่งทะเบียน  จุดคัดกรอง  จุดรับการฉีด  จุดน่ังพักคอย 
เบ้ืองต้นจะดําเนินการประมาณน้ี  หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือความคืบนํ้าจะแจ้งให้
ทราบอีกคร้ัง   
๒) ด้วยกองการศึกษาฯ  ได้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพ่ือมอบให้กับทุกหมู่บ้าน แต่เน่ือง
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ทําให้ไม่สามารถนัดให้ทุกหมู่บ้านมารับ
พร้อมกันได้ จึงได้เดินทางไปมอบตามหมู่บ้าน  ดังน้ัน การไปมอบตามหมู่บ้านให้
ท่านได้ประสานไปยังเยาวชนเพ่ือร่วมรับมอบอุปกรณ์กีฬาร่วมกับท่านผู้นําชุมชน
และขอให้ประสานผู้ใหญ่บ้านได้ลงนามรับอุปกรณ์กีฬาและได้ทําสมุดคุมการเบิก
วัสดุเพ่ือตรวจสอบเป็นหลักฐานและป้องกันการหายได้  แต่หากชํารุดก็สามารถ
นํามาเปลี่ยนได้   สําหรับในเรื่องการจัดงานกีฬาประจําตําบลน้ัน เน่ืองด้วยได้รับ
การสอบถามจากผู้นําและกลุ่มเยาวชนในหลายหมู่บ้าน จึงเห็นว่าหากสถานการณ์
โควิดได้คลี่คลายลงจะดําเนินการจัดทันที     

ที่ประชุม  : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  ๒ ประจําปี  ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๖๔  
โดยรายงานการประชุมฯ  ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพ่ือให้
ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ  เพ่ือการรับรองรายงานการ
ประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขในสาระสําคัญ
หรือไม่   

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอแก้ไขในหน้า ๙ บรรทัดที ่๖  บรรทัดที ่๘  จากสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ เป็น
หมู่ ๖  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผูใ้ดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่
ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามัญที ่ ๒ ประจําปี  
๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๙  เมษายน ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  ๒  ประจําปี  ๒๕๖๔ 
เม่ือวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

เพิ่มเติม ครั้งที่  ๒ ประจําปี ๒๕๖๔  
         อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๒๒ (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  
         ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์ขอเพิ่มเติม
โครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนซึ่งเป็นความจําเป็นเร่งด่วน และเพ่ือการดําเนินงานของ 
อบต. ตามอํานาจหน้าที่และนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือนําโครงการเกินศักยภาพ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอําเภอ และเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนายก อบต.ช้ีแจง      

นายก อบต. : ด้วยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ได้เกิดพายุ ฝนตกหนัก ทําให้บ้านเรือนประชาชนใน
หลายหมู่บ้านได้เกิดความเสียหายและได้มีนํ้าท่วมพ้ืนที่ในหลายจุด ทําให้ถนนได้รับ
ความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเรื่องการสัญจรไปมา อย่างมาก 
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการซ่อมแซม  แต่เน่ืองจากงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติที่ได้ต้ังไว้น้ัน  ต้ังตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากสถานการณ์ของการระบาด
ของโรคโควิดทําให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอาจจะเข้ามาน้อย  จึงได้ลด
งบประมาณในโครงการต่างๆ ลง แต่ในส่วนของงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยังคงงบประมาณเท่าเดิม  ประกอบกับการจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ยังไม่เข้ามาได้ไม่มาก
เน่ืองจากรัฐบาลได้ออกระเบียบลดอัตราการจัดเก็บภาษีเหลือร้อยละ ๑๐  ดังน้ัน 
เมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นทําให้ต้องพิจารณางบประมาณดําเนินการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหา  แต่การที่จะนําโครงการต่างๆ มาดําเนินการได้น้ันจะต้องนําบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   ซึ่งประกอบด้วย  

  ๑) งบองค์การบริหารส่วนตําบล 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑. โครงการซ่อมแซมถนน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙   คุ้มน้อยและทางขึ้นเขา 
    ปืนแตก งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ ซอยตรง 
    ข้ามประปา  งบประมาณ  ๙๘,๐๐๐ บาท 
๓. โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกจากพัฒนา หมู่ ๑๗  
    – ถนนเทวดา   งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 



 
 

๗ 

๔. โครงการว่างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมท่อระบายนํ้าข้าม 
    ถนน บ้านหนองหลักพันฯ หมู่ ๑๒  งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท  
๕. โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  และขุดร่องนํ้าบ้าน 
    หนองซาด หมู่ ๑๔ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  
๖. โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกนานายพูน  
    บ้านหนองม่วง หมู่ ๕  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
๗. โครงการวางทอ่ข้ามถนนเส้นทางไปวัดบุ่งคล้า หมู่ ๑๙ งบประมาณ  
    ๘๐,๐๐๐ บาท  
๘. โครงการวางท่อบล็อกคอนเวิร์ด ถนนเส้นหนองม่วง-หนองไม้ตาย  
    งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
๒. งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ในส่วนงบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาได้เชิญ นายก อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตําบล เข้าประชุม ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งขี้เหล็ก เพ่ือช้ีแจงนโยบายการพิจารณางบประมาณท่ี
จะจัดสรรให้ในแต่ตําบล โดยงบประมาณจะเป็นงบบริหารปกติที่จะได้รับการ
จัดสรรและงบจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ อปท. ทุกแห่งได้เสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม เพ่ือที่ อบจ.จะได้นําไปจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๖๕ ของ อบจ.นครราชสีมา 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ (คุ้มหนอง 
    โพธ์ิน้อย)-บ้านหนองหินต้ัง ตําบลสูงเนิน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ – บ้าน 
    ทุ่งสะแบง ตําบลมะเกลือใหม่ งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ ๑๘ (เช่ือมบ้านริมคลอง 
    พัฒนา หมู่ ๑๐ ตําบลมะเกลือใหม่)  งบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๙ (จากสะพานเรียบคลอง 
    ชลประทาน – ตําบลสูงเนิน) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ – บ้านโคกเหิบ ตําบล 
    ตะขบ  อําเภอปักธงชัย  งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ปากทางบ้านหนองม่วง- 
   บ้านหนองหินต้ัง ตําบลสูงเนิน  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ  
    หมู่ ๑๕ – ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย งบประมาณ  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้น ๕๐๕ ตําบลมะเกลือเก่า –  
    ตําบลสูงเนิน  งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ (วังเณร) –  
    ตําบลมะเกลือใหม่  
 
 
 



 
 

๘ 

๒. งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
(รอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๑. โครงการขุดคลองบ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ (คลองอีสานเขียว) – บ้าน  
    คลองนํ้าขาว ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ (วังหมาลี่)-ตําบล 
    มะเกลือใหม่  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ – บ้านน้อยเขาเขียว  
    ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ 
    ๑๒  - บ้านโสกจากนารี  ตําบลหนองตะไก้  งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ทั้งน้ี งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่าได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 

๑. โครงการก่อสร้างถนนเส้นวัดบุ่งคล้า 
๒. โครงการก่อสร้างถนนเส้นวัดเขาชาด 
๓. โครงการก่อสร้างถนนเส้นบ้านหัวเขา – บ้านหนองหลักพัน 

และในการประชุมคราวต่อไปขอให้ท่านได้พิจารณาโครงการในหมู่บ้านเพ่ือที่จะ
บรรจุเข้าแผนฯ ที่มีความจําเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นถนนชํารุด ปัญหา
แหล่งนํ้า ไฟฟ้า  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเพ่ือจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยขอให้ท่านได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพราะบางคร้ังโครงการที่บรรจุไว้ในแผนนั้น 
อาจจะมีความเดือดร้อนอ่ืนที่จําเป็นมากกว่า และต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลง
โครงการได้ จากที่ได้ช้ีแจงมีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ขอเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาริมตลิ่งพ้ืนที่ลําตะคองวังเณร  และถนนเรียบในหมู่บ้าน 
เน่ืองจากปัจจุบันนํ้าได้กัดเซาะตลิ่งพังเสียหาย   ประกอบกันวังเณรได้เสนอให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์ค    

นายก อบต. : สําหรับโครงการน้ีให้นําเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เบ้ืองต้น
ได้ประสานไปยังโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลําตะคอง สํานักงานชลประทานที่ ๘ 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบลําตะคอง ได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข  โดยได้ส่งรูปแบบ
วิธีการและรายละเอียดมายัง อบต.ได้พิจารณา   ทั้งน้ี อบต.  ได้เสนอไปยังอําเภอ
สูงเนิน และเสนอยังจังหวัดในการพิจารณาการรูปแบบการดําเนินการ โดย
งบประมาณที่ดําเนินการจะเป็นงบของกรมชลประทาน แต่หากงบประมาณของ
กรมชลประทานไม่เพียงพอ อาจจะเป็นงบประมาณจากจังหวัด  เน่ืองจาก อบต. มี
งบประมาณไม่เพียงพอ การดําเนินการจะเป็นการซ่อมแซมเพ่ือป้องกันตลิ่งพัง  

นายสมเกียรติ  ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอเพ่ิมเติมโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนฯ จํานวน ๒ เส้นทาง ๑) เส้นบ้านนางจิ๋ว – 
บ้านหัวเขา ๒) เส้นหลังโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ – บ้านวังรางน้อย   

นายก  อบต. : ขอตรวจสอบว่ามีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ แล้วหรือไม่ หากไม่มีจะ
ดําเนินการเพ่ิมในแผนพัฒนาต่อไป ในส่วนถนนเส้นบ้านนางโปย ได้บรรจุไว้ในแผน
แล้วหรือไม่ หากไม่มี  อบต.จะดําเนินการบรรจุไว้ในแผนฯ เน่ืองจากได้รับเรื่อง
ร้องเรียนเข้ามาบ่อยคร้ัง  

   



 
 

๙ 

นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ขอเพ่ิมโครงการเทลานคอนกรีตบริเวณห้วยนํ้ามัน 

นายก  อบต. : เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๕ ขอให้หมู่บ้านได้ทําหนังสือเข้ามายัง อบต. หากมี
งบอาจจะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันดําเนินการ  
สอบถามนักวิเคราะห์ โครงการเทลานคอนกรีตหน้าหอประชุม หมู่ ๒ ได้บรรจุไว้ใน
แผนแล้วหรือไม่  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : โครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ แล้ว 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่   
นายสนอง ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคุ้มปากดงต่อจากจุดเดิมประมาณ ๑๐๐ 
เมตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ขอเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เน่ืองจากนกพิราบได้เข้าอยู่อาศัยทําให้เกิดความสกปรกและก่อเช้ือโรค ให้ทําที่กัน
นกพิราบเข้ามา 

นายสุพนทร์  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: เสนอเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณแยกศาลาประชาคมท่ียัง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จระยะความยาว ๑๐๐ เมตร เพ่ือที่จะได้เช่ือมต่อกับ
ถนนลาดยางเส้นบ้านห้วยไผ่ 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: เพ่ิมเติม ๑) เส้นบ้านโสกจาน – บ้านหนองม่วง ,  ๒) เส้นบ้านโสกจาน – บ้าน
หนองไม้ตาย , ๓) เส้นบ้านโสกจาน – บ้านหัวเขา  เข้าในแผนฯ ประจําปี ๒๕๖๕  

นายบุญส่ง  เปียจันทึก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

: สําหรับหมู่ ๓  ต้องดําเนินการตามมติประชาคมหมู่บ้าน  ยกตัวอย่างโครงการสร้าง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งในแบบน้ันไม่มีการวางท่อ แต่ชาวบ้านต้องการให้ทําท่อ
ระบายนํ้าด้วย ทําให้ต้องสั่งยกเลิกการก่อสร้างก่อน เพราะยังหาข้อยุติไม่ได้   

นายก อบต. : ขอให้ตรวจสอบในแผนฯ หากไม่มีให้นําโครงการดังกล่าวเพ่ิมเติม  ดังน้ันขอให้แต่
ละหมู่บ้านได้ตรวจสอบว่าโครงการที่ท่านเสนอมาน้ันได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ 
แล้วหรือยัง และให้พิจารณาจัดลําดับความเดือดร้อน ความจําเป็นเร่งด่วน จะต้อง
ดําเนินการก่อน โดยหารือภายในหมู่บ้านของท่าน  

รองประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านนายกได้นําเรียน ขอให้ทุกหมู่บ้านได้ตรวจสอบโครงการที่อยู่ในแผนว่า
ถูกต้อง หรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และให้พิจารณาโครงการที่ต้องการจะ
บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยผ่านการประชาคมหมู่บ้านและเสนอ
โครงการมายัง อบต. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการนําเข้าแผนและเสนอต่อที่
ประชุมสภาพิจารณาในการประชุมสภาในคราวต่อไป 

ประธานสภา อบต. : ขอให้เจ้าหน้าที่ได้นําโครงการที่สมาชิกสภา อบต. แต่ละหมู่บ้านได้เสนอบรรจุลงใน
แผนพัฒนาฯ ในปี ๒๕๖๕  มีท่านใดท่านจะเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง 

   
ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : กระทู้ถาม  
  ด้วย นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ ได้เสนอกระทู้ถาม จํานวน 

๑  เรื่อง ขอเชิญท่านสมาชิกได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 



 
 

๑๐ 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต หมู่ ๔  

: สอบถามความคืบหน้าการดําเนินโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๔  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เงินทุนสํารองเงินสะสมมาดําเนินการในคร้ังแรก ว่าจะเข้าดําเนินการเมื่อใด 
เน่ืองจากสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักทําให้มี นํ้าท่วมขัง และชาวบ้านได้
สอบถามหลายครั้ง  

ผอ.กองช่าง : สําหรับในเรื่องน้ีจะตรวจสอบติดตามความคืบหน้าและแจ้งให้ทราบต่อไป 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ขอให้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความจําเป็นเดือดร้อน ที่ต้องการให้

แก้ไขขอเชิญแจ้งในวาระนี้ 
นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ 

: ขอให้ความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนขาดชํารุด จํานวน ๒  เส้น  ๑) เส้นทางไปบ้าน 
สจ.โป้ย ๒) เส้นทางลงไปวัดน้ําฝนไหลกัดเซาะถนนชํารุด 

นายก อบต. : แจ้งกองช่างให้ดําเนินตรวจสอบส่วนเรื่องงบประมาณขอพิจารณา  
นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนชํารุด 
๑. เส้นคุ้มหนองเลาใหญ่ – คุ้มลุงประทีป ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุ โดยชาวบ้านจะดําเนินการซ่อมแซมกันเอง  
๒. เส้นหน้าบ้านนายสมชาย เสาร์สูงเนิน เน่ืองจากถนนขาดจึงขอความอนุเคราะห์
ท่อลอดเพ่ือระบายนํ้า 
๓. เส้นคุ้มคลองแคน เน่ืองนํ้าได้ไหลกัดเซาะถนน ขอความอนุเคราะห์ทําทาง
ระบายนํ้า ระยะทาง  ๔๐ เมตร ช่วงบ้านนางอุสา ไปยังสวนของผู้ใหญ่บ้าน 

นายก อบต. : แจ้งกองช่างให้ดําเนินการ 
นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ 

: ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บริเวณพ้ืนที่วังเณร ช่วงที่ดินทรุดตัวลง เน่ืองจากต้นไม้
ได้พาดเกี่ยวกับสายไฟฟ้า ได้ทําหนังสือแจ้งมายัง อบต. แล้ว  

นายก อบต. : มอบหมายให้ปลัด อบต.  ทําหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าสูงเนิน เพ่ือให้การไฟฟ้ามา
ดําเนินการตัดต้นไม้  เน่ืองจากรถกระเช้า อบต. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ 

: สอบถามเรื่องถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน จะดําเนินการเมื่อใด 

ผอ.กองช่าง : ได้แจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานประสานผู้รับจ้างให้เร่งดําเนินการ  
นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๘ 

: ขอติดตามความคืบหน้า ๑)  ตามท่ีได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมช่วงที่
เป็นหลุมลึกบริเวณหน้าร้านพิราบ ขณะน้ียังไม่ได้ดําเนินการ ๒)  ซ่อมแซมท่อ
ระบายนํ้าช่วงหน้าร้านต๊ักเซอร์วิท  เน่ืองจากนํ้าได้ไหลท่วมเข้าพ้ืนที่การเกษตร
เสียหาย ซึ่งรับทราบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
หาก อบต. ได้ทําหนังสือประสานความช่วยเหลือแล้ว จะนําหนังสือไปส่งด้วยตัวเอง 

ผอ.กองช่าง : สําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนน้ีจะเป็นหมวดการทางปักธงชัย แต่สามารถ
ประสานผ่านหมวด เบ้ืองต้นกองช่างจะได้ทําหนังสือประสานให้ 

ประธานสภา อบต. : ขอเพ่ิมเติม จํานวน ๓ เรื่อง 
๑) ขอไฟฟ้าแสงสว่างไฟสปอร์ตไลท์ ติดต้ังบริเวณลานกีฬาประจําหมู่บ้าน  
๒) ด้วยรถกระเช้าไฟฟ้ายังซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จ การซ่อมแซมไฟฟ้าอาจจะล่าช้า 
๓) ขอความอนุเคราะห์นําก้อนหินที่ต้ังอยู่บริเวณทางออกหน้าหมู่บ้าน เน่ืองจากบด
บังการจราจร มองไม่เห็นรถที่ว่ิงมาอาจจะเกิดอันตรายได้  



 
 

๑๑ 

นายก อบต. : ๑. สําหรับเร่ืองไฟฟ้าน้ันเน่ืองด้วยในปีน้ีมีงบประมาณจํากัด อาจจะจัดซื้อให้แต่ให้
ทางหมู่บ้านไปดําเนินการเอง 
๒. เรื่องการนําก้อนหินออกให้ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๖ ประสานกับผู้ที่ทํา
ถนนให้นํารถแบ็คโฮมาดันออก  

นายสุพนทร์  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔ 

: สอบถามเรื่องการจ่ายเบ้ียยังชีพ ด้วยหมู่ ๑๔ เน่ืองจาก อบต.ได้ให้ อสม.เป็นผู้รับ
เบ้ียแทน ทําให้ผู้รับแทนต้องถ่ายเอกสารแนบเพ่ือเป็นหลักฐานทําให้มีค่าใช้จ่ายตรง
น้ี  ดังน้ันจึงขอความชัดเจนในการรับแทนว่าให้ใครดําเนินการ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม : ด้วยสถานการณ์โควิดมีความรุนแรง รัฐบาลจึงมีมาตรการไม่ให้มีการร่วมกลุ่มเกิน 
๒๐ คน จึงได้ประสานไปยังผู้นําหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.  อสม.ได้
หารือในการรับเบ้ียยังชีพจะให้ผู้ใดเป็นตัวแทนที่จะรับเบ้ียชีพแทนผู้รับเบ้ียและ
นําไปมอบให้กับผู้รับเบ้ีย  ซึ่งในเดือนแรกที่ดําเนินการน้ันจะมีการเก็บเอกสาร
ประกอบหลายอย่าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลของผู้รับแทนในเดือนต่อไป ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน
จะมีผู้รับแทนที่แตกต่างกัน โดยหมู่บ้านจะเป็นผู้ส่งรายช่ือผู้รับแทนมายัง อบต. 
เพ่ือเตรียมเอกสาร หากหมู่บ้านใดต้องการจะเปลี่ยนแปลงผู้รับแทนให้แจ้งมายัง 
อบต. สําหรับในคร้ังต่อไปผู้รับแทนไม่ต้องแนบเอกสาร จะลงนามรับแทนเพียง
อย่างเดียว   

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕ 

: ด้วยท่อระบายนํ้าบริเวณถนนคอนกรีตทีดําเนินการแล้วเสร็จ มีความสูงเท่ากับถนน
เมื่อฝนตกนํ้าไม่ไหลลงในท่อ ทําให้มี นํ้าไหลกัดเซาะ ท่วมถนน และไหนเข้า
บ้านเรือนประชาชน ขอให้กองช่างได้สํารวจ 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕ 

: ๑. เมื่อมีฝนตกหนักที่ผ่านมาได้สํารวจถนน พบว่าถนนเส้นดังกล่าวได้มีนํ้าไหลท่วม
บนถนน อีกทั้งนํ้าได้กัดเซาะถนนเกรงว่าดินอาจจะทรุด จึงเห็นว่าควรจะทําร่อง
ระบายนํ้าเพ่ือเปลี่ยนแปลงเส้นทางนํ้า หรือวางท่อระบายนํ้าไม่ให้ไหลมาท่วมถนน 
๒. ถนนเส้นที่ท่านนายกและท่านประธานสภาได้สํารวจ ตอนน้ีนํ้าได้กัดเซาะถนน
จนถึงตลิ่ง จึงเกรงว่าถนนอาจขาดได้  

นายก อบต. : จากปัญหาที่ท่านได้กล่าวมาน้ันจะเห็นได้มีการถมที่ดิน การเปลี่ยนแปลงทางน้ํา ทํา
ให้นํ้าไหลเข้าท่วมถนน ดังน้ันจะลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจว่าปัญหาเกิดจากจุดใด ขอ
มอบหมายให้ท่านรองนายก ท่านปลัด ท่านประธานสภา และผอ.กองช่างได้สํารวจ
หลังจากประชุมสภาได้แล้วเสร็จ 

รองประธานสภา อบต.  : สําหรับถนนเส้นน้ีเป็นถนนตํ่ากว่าถนนสายหลักและอยู่ตํ่ากว่าหมู่บ้าน  ทําให้เมื่อมี
ฝนตกนํ้าจึงไหลไปยังถนนเส้นน้ี เบ้ืองต้นได้ให้คําแนะนําไปว่าควรจะทําเป็นราง
ระบายน้ํา เพราะหากเป็นท่อระบายน้ําเมื่อดินไหลไปทับถมกันท่ออาจจะตันได้  
ดังน้ัน หากหมู่บ้านใดที่จะทําถนนให้เผื่อไว้สําหรับท่อหรือทางระบายนํ้าด้วย หาก
เน้นแต่ความยาวอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ีได้   

ประธานสภา อบต.  : หากเป็นไปได้ให้ตรวจสอบพ้ืนที่ว่าเป็นทางนํ้าหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางน้ํา
หรือจําเป็นที่จะต้องให้นํ้าไหลผ่านพ้ืนที่การเกษตรขอให้ช้ีแจงประชาชนหรือหารือ
ร่วมกันในการเสียสละพ้ืนที่เล็กน้อยให้เป็นเส้นทางนํ้า และต่อจากน้ีการก่อสร้าง
ถนนให้คํานึงถึงในเรื่องน้ีด้วย อย่างน้อยเว้นระยะในการทําร่องระบายนํ้าประมาณ 
๕๐ ซม.  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

   



 
 

๑๒ 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๘ 

: เดิมน้ันบริเวณปากทางเข้าหมู่ ๑๘ หมู่ ๑๙  เมื่อฝนตกได้มีนํ้าท่วมขังทุกครั้ง 
เน่ืองจากไม่มีท่อระบายนํ้า  เมื่อได้รับงบประมาณจาก อบต. ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึง
นํามาก่อสร้างท่อระบายนํ้า  ทําให้เมื่อฝนตกจึงไม่เกิดนํ้าท่วมขงัในบริเวณดังกล่าว  

นายสมเกียรติ ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ 

: ขอขอบคุณที่ได้ดําเนินการเรื่องไฟฟ้าขยายเขตในคุ้มปากดง ซึ่งได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  

นายวินัย นิลสงูเนิน 
รองนายก อบต. 

: สําหรับเรื่องนํ้าท่วมถนนน้ัน จากที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ บ้านริมคลอง โดยใช้ถนนเป็น
คลองนํ้าโดยทําทางกันให้นํ้าไหลไปยังคลองน้ํา โดยทําทางก้ันนํ้าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
และทําเป็นทางเปิดปิดนํ้าเอาไว้ หากต้องการนํ้าก็จะเปิดให้นํ้าเข้า 

ปลัด อบต. : จากท่ีได้ไปดูงานท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านน้ีได้มีนํ้าท่วมบ่อยคร้ัง หมู่บ้านจึง
ได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้แท่นแบริเออร์มาก้ันนํ้าโดยใช้ถนนเป็นเส้นทางนํ้าให้ไหลสู่
พ้ืนที่การเกษตร  หากเป็นไปได้อาจจะทดลองทําเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําไหลเข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชน และน้ําไหลกัดเซาะถนน 

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

ประชุมสภาในครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อสักถามต่างๆ  และ
อํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเรื่องอาหาร  ทําให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และการประชุมครั้งต่อไปเพ่ือเป็นการเตรียมโครงการที่จะบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๕  ขอให้ท่านได้เตรียมข้อมูล
โครงการเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาได้พิจารณา  และการประชุมในครั้งน้ีหากผม
แสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา  ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย 
และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
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